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RESUMO

A área  estudada esta localizada geograficamente no noroeste do estado do Ceará,

próxima ao município de Santana do Acaraú. Geologicamente encontra-se inserida no

noroeste da Província Borborema junto ao lineamento Sobral-Pedro II, limite entre a Faixa

Noroeste do Ceará e o Domínio Ceará Central.

Na região ocorre um corpo alongado com cerca de 30 quilômetros de extensão de

trend NE, sendo delimitado por falhas de cinemática dextral, composto por arenitos e

arenitos conglomeráticos correlacionados áqueles que compõem a Formação Ipú do Grupo

Serra Grande, de idade Siluro-Devoniana, pertencentes a Bacia do Parnaiba. Dados

estruturais indicam que este corpo apresenta-se basculado, sendo que os ângulos junto às

bordas variam de altos a moderados. Destro (1987, 1999) e Galvão (2002) interpretam que

esta deformação tenha sido causada pela reativação do lineamento Sobral-Pedro II, que

bordeja a margem oeste do corpo.

O tema abordado envolve a aplicação conjunta de métodos geofísicos (método

potencial gravimétrico e sísmica de refração rasa) com dados de geologia estrutural para a

determinação da geometria deste corpo siliciclástico, e propor um modelo para a sua

deformação.

O mapa de anomalias residuais indica que o corpo estudado é formado por dois

“grabens” principais. Esta cobertura sedimentar possui uma espessura da ordem de 500 a 600

metros, sendo esta estimativa feita a partir da análise de modelos gravimétricos

bidimensionais.

O modelo 3D gravimétrico ressalta a existência de duas regiões de máxima espessura

de sedimentos, onde é observada uma boa correlação entre a  geometria das isópacas e a

distribuição centrípeta do mergulho do acamamento medido nos sedimentos.

Duas direções de movimentação dos blocos, uma N-S e outra E-W, são interpretadas

a  partir do padrão de distribuição das regiões de máxima espessura de sedimentos e

alinhamentos das isolinhas.

Palavras-chaves: Gravimetria, sísmica de refração, Grupo Serra Grande.
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 ABSTRACT

The study area is located in the NW portion of the Ceará state nearby the city of Santana

do Acaraú. Geologically it  lies along the Sobral-Pedro II lineament which limits the domains of

Ceará Central and Noroeste do Ceará, both  belonging to the Borborema Province.

The object of study was a NE trending 30km long siliciclastic body (sandstone and

conglomerate) bounded by transcurrent dextral faults. The sediments are correlated to the Ipú

Formation (Serra Grande Group) from the Parnaiba basin, which age is thought to be

Siluro-Devonian

Existing structural data shown that bedding has higher but variable dips (70-45) near the

borders faults and much lower to subhorizontal inward the body. The brittle deformation was

related to a reactivation, in lower crustal level, of the Sobral-Pedro II lineament (Destro (1987,

1999; Galvão, 2002).

The study presented here was focused in applying geophysicals methods (gravimetry

and seismic) to determine the geometry of the sandstone/conglomeratic body and together

with the structural data,  to propose a model to explain its deformation.

The residual anomalies maps indicate the presence of two main graben-like

structures. The sedimentary pile width was estimated from 2D gravimetric models to be

about 500-600 meters.

The 3D gravimetric model stressed the two maximum width regions where a good

correlation is observed between the isopach geometry and the centripetal strike/dip pattern

displayed by the sediments bedding.

Two main directions (N-S and E-W) of block moving are interpreted from the

distribution pattern of the maximum width regions of the sedimentary rocks.

Key-words: Gravimetry, seismic, Serra Grande Group.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS

Esta dissertação traduz os resultados obtidos com a aplicação de métodos geofísicos

(gravimetria e sísmica de refração) num corpo siliciclástico, com a finalidade de determinar a

geometria deste corpo. Esse trabalho faz parte dos requisitos exigidos pelo PPGG-Programa

de Pesquisa e Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica da UFRN para obtenção do título

de mestre em geofísica.

A estruturação das bacias marginais do Brasil está vinculada ao processo de

separação das placas Sul-Americana e Africana. Na margem Equatorial, são propostos vários

modelos estruturais-cinemáticos para este evento, que variam deste a abertura em regime

puramente extensional, perpendicular a costa, até o modelo transformante dextral (Matos

1992, 1999).

Uma das formas de melhorar a compreensão da influência do processo de

rifteamento na evolução da estruturação destas bacias, pode ser obtida através de estudos de

análogos estruturais localizados em terra. Na margem Equatorial, algumas regiões, que

contém seqüências sedimentares deformadas principalmente por reativações de lineamentos

brasilianos, são alvos em potencial para estes estudos.

 Dentro dessa ótica, o presente trabalho tem como objetivo a determinação da

geometria de um corpo arenítico-conglomerático, interpretado como pertencente a

Formação Ipu (do Grupo Serra Grande, Bacia do Parnaíba) aflorante na região de Santana

do Acaraú (CE) através do emprego de métodos geofísicos. Os dados geofísicos serão

confrontados com dados estruturais, visando propor um modelo para a deformação desta

cobertura e associá-lo à evolução da margem Equatorial.

Este trabalho teve o apoio financeiro dos Projetos: Análise estrutural e geofísica do

Grupo Serra Grande na região de Santana do Acaraú (CE): Análogo da deformação das

bacias da margem Equatorial?, Caracterização geomecânica de reservatórios heterogêneos

para o aumento do fator de recuperação através de poços multi-laterais, ancorados no

PPGG e financiados pela ANP - Agência Nacional de Petróleo, CNPq, Petrobrás, Finep.
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1.2 LOCALIZAÇÃO E METODOLOGIA

A região de estudo está localizada no noroeste do estado do Ceará (fig. 1.1), distando

cerca de 255 km da cidade de Fortaleza e aproximadamente 35 km a nordeste de Sobral, e

abrangendo o município de Santana do Acaraú. O acesso a área pesquisada é realizado pela

BR-216 até as proximidades do município de Sobral (sentido Fortaleza-Piauí), onde o acesso

a cidade de Santana do Acaraú é realizado pela CE-085.

O relevo cearense é caracterizado por cinco categorias morfológicas: O pediplano, as

serras, as chapadas, os tabuleiros litorâneos e as planícies aluviais. O clima na maior parte do

território é semi-arido, com uma pluviosidade reduzida, menos de 1000 mm de chuva, que

está sujeita a um regime irregular, desencadeando o fenômeno da seca. A vegetação é

caracterizada pela predominância das caatingas que recobrem cerca de 91% da superfície

estadual. O principal rio do Ceará é o Jaguaribe, cuja bacia drena todo o sul, centro e o leste

do estado. A porção norte é banhada por pequenos rios, entre os quais o Coreaú, Acaraú e o

Aracatiaçu.

Figura 1.1 - Mapa de localização da área pesquisada
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Do ponto de vista metodológico, o trabalho contou com o levantamento

bibliográfico sobre a área e o tema em enfoque. Como todo trabalho de pesquisa, essa etapa

teve continuidade durante todo o desenvolvimento desse estudo. A seguir foram feitas

etapas de campo, para reconhecimento da área,  aquisição dos dados de gravimetria e da

sísmica de refração.

O levantamento gravimétrico teve como objetivo a densificação da região com

estações gravimétricas. Ele foi realizado aproveitando as estradas vicinais que dão acesso a

área pesquisada. O levantamento foi efetuado utilizando-se um gravímetro Lacoste &

Romberg.

As reduções gravimétricas de atração luni-solar, latitude, ar-livre e Bouguer foram

efetuadas utilizando o software Oásis-Montaj. Os dados obtidos, foram interpolados em

uma grade de 500 x 500 metros utilizando o algoritmo de mínima curvatura com tensão

ajustável.

A separação regional-residual foi efetuada através do ajuste polinomial robusto

(Beltrão et al. 1991). Do mapa residual foram retirados perfis gravimétricos, sendo estes

utilizados no processo de modelagem 2D. Esta modelagem foi realizada com o software

GRAVMAG, tendo sido utilizados como vínculos os limites das litologias e os valores de

mergulho dos sedimentos. A modelagem 3D do corpo siliciclástico foi efetuada utilizando-se

o algoritmo de inversão gravimétrica desenvolvido Barbosa et al. (1999).

Os dados de  sísmica de refração rasa são resumidos a dois perfis que foram

coletados através de um sismógrafo Oyo Geospace. Os perfis possuem 48 metros de

extensão e espaçamento de dois metros entre os geofones. Estes dados foram processados e

interpretados utilizando-se os programas FIRSTPIX e GREMIX15, respectivamente.



CONTEXTO GEOLÓGICO
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2. CONTEXTO GEOLOGICO

2.1 GEOLOGIA REGIONAL

A área pesquisada encontra-se inserida no extremo noroeste da Província Borborema,

como definida por Almeida et al. (1977). Ela é limitada a Norte e Leste por sedimentos

pertencentes às bacias das margens Equatorial e Atlântica, a Sul pelo Cráton São Francisco e

a Oeste pela Bacia do Parnaíba.

Esta região é interpretada como o resultado do processo de amalgamação de blocos

crustais ocorrida durante a formação do Supercontinente Gondwana. Uma das principais

feições na província são megazonas de cisalhamento, orientadas preferencialmente na

direção NE, associadas a grandes dobramentos; desenvolvidas durante o ciclo brasiliano.

Diversos autores (Santos e Brito Neves, 1984; Brito Neves 1975, 1978; entre outros),

propuseram a subdivisão da província Borborema em setores ou domínios caracterizados

por sua evolução tectônica. Mais recentemente, Jardim de Sá (1994) sugeriu uma subdivisão

da Província Borborema em sete domínios estruturais: Faixa Noroeste do Ceará, Domínio

Ceará Central, Faixa Orós-Jaguaripe, Domínio da Zona Transversal, Faixa Riacho do Pontal

e Faixa Sergipana (fig. 2.1).

A área pesquisada localiza-se no limite entre os domínios da Faixa Noroeste do Ceará

(FNC) e o Ceará Central (DCC) (fig. 2.2).

O limite desses dois domínios é feito pelo lineamento Sobral-Pedro II, um

importante segmento do lineamento Transbrasiliano. Este lineamento corresponde a uma

megazona milonítica com cerca de 3500 km de extensão, prolongando-se deste a região

central do Brasil até o continente africano onde recebeu a denominação de falha de Kandi.

As rochas gnáissicas/migmatíticas, referidas com embasamento na FNC possuem

idade em torno de 2,3 Ga. De forma geral, como para toda a faixa, essas rochas são

polideformadas, exibem dobramentos diversos e são afetadas por zonas de cisalhamento

NE, de idade brasiliana.

Sobreposto ao embasamento ocorre o Grupo Martinópole, que corresponde a uma

seqüência de filitos, micaxistos, quartzitos e metarenitos intercalados por metacarbonatos e

metabásicas. Estas rochas foram afetadas por pelo menos dois eventos deformacionais,

sendo o mais jovem relacionado ao ciclo Brasiliano (Nascimento et al. 1981 apud Galvão

2002). O Grupo São Joaquim, inicialmente considerado por alguns autores como sendo uma
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formação do Grupo Martinópole, é constituído por quartzos, micaxistos, paragnaisses,

mármores e metavulcânicas (Pedreira e Torquato 1991).

Figura 2.1 – Mapa geológico simplificado da Província Borborema. FNC – Faixa Noroeste do
Ceará, DCC - Domínio Ceará Central, FOJ - Faixa Orós Jaguaribe, FSD - Faixa Seridó, FSC - Faixa
Salgueiro Cachoeira, FPO - Faixa Riacho do Pontal, FSE - Faixa Sergipana, TPA - Terreno
Pernambuco - Alagoas. Reproduzido de Jardim de Sá (1994).

O Grupo Ubajara, aflorante principalmente a SW da área de estudo, é composto por

seqüências siliciclásticas e carbonáticas, sendo interpretadas como relacionada a um ciclo

tectônico sedimentar de margem continental (Brito Neves 1983). Uma idade mínima de 532

Ma para este grupo é estimada a partir dos plutons graníticos Mucambo e Meruoca que o

intrudem (Santos et al. 1998).

O Grupo Jaibaras possui características distencionais cuja bacia homônima foi

formada durante o fim do ciclo Brasiliano. Constitui uma seqüência de sedimentos

continentais e vulcânicas toleiticas e alcalinas. Estas rochas são encontradas em uma série de
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graben e meio grabens, gerados por falhas normais e por reativações de zonas de fraqueza

do lineamento Sobral-Pedro II (Costa et al. 1979 apud Galvão 2002).

O Vulcanismo Parapuí corresponde a um extenso derrame de lavas, com diques e sills

como elementos sub-vulcânicos intercalados com sedimentos siliciclásticos das Formações

Massapê e Pacujá. Petrograficamente ele é formado por andesitos, basaltos e vulcanoclásticas

que apresentam variado grau de alteração (Oliveira, 2001).

Na região tem-se também a presença de corpo rochosos (arenitos e conglomerados)

alongados na direção NE-SW que correlaciona-se àqueles pertencentes a bacia do Parnaíba.

Foto 2.1 –  Visão geral da área estudada. Nota-se que o corpo forma um relevo positivo na
topografia (seta).
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Figura 2.2 - Principais elementos litológicos e estruturais da Faixa Noroeste do Ceará. Modificado
de Jardim de Sá (1994).
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2.2 GEOLOGIA LOCAL

A área alvo deste estudo é geologicamente constituída por rochas gnáissicas (tipos augen

e bandados), que afloram em grande parte da área (fig. 2.3). Estas rochas sofreram

deformação polifásica (Galvão 2002), onde a foliação tem trend principalmente NE e

mergulhos da ordem de 65º a 85º. Uma das principais estruturas dúcteis presentes na área é

o  lineamento Sobral-Pedro II.

Na porção oeste da região, tem-se a presença de uma complexa suíte vulcânica,

representada por extensos derrames de rochas ácidas, básicas e intermediárias, além de

diques e sills como elementos subvulcânicos (Costa et al. 1979 apud Galvão 2002). Estas

rochas também ocorrem em pontos isolados, por exemplo, na região próxima ao município

de Santana do Acaraú

Uma fossa tectônica de direção NE-SW que se estende deste a Serra do Ibiapaba até as

proximidades do município de Morrinhos, na porção norte da área de estudo, é preenchida

por conglomerados polimíticos e ortoconglomerados (Formação Aprazível), arenitos

arcoseanos micáceos, filitos e folhelhos (Formação Pacujá) que constituem o Grupo Jaibaras

(Costa et al. 1979 apud Galvão 2002).

Alguns corpos granitóides, dispostos em pontos isolados da região, são intrusivos nos

gnaisses do embasamento e possuem características de serem tardi a pós-tectônicos ao

último evento dúctil (Brasiliano) que atuou na região.

Rochas areníticas de textura média a grossa, além de conglomerados ocorrem dispostas

na direção NE-SW, sendo correlacionadas a Formação Ipú (Ordovinciano-Siluriano) do

Grupo Serra Grande (Bacia do Parnaíba). Sua estratigrafia apresenta uma pequena variação

de fácies, onde os conglomerados polimíticos representam a porção basal e os arenitos

conglomeráticos a porção do topo (Galvão 2002).

Esse corpo siliciclástico apresenta-se delimitado por grandes falhas de trend NE de

cinemática transcorrente dextral. A reativação do lineamento Sobral-Pedro II é interpretada

como a responsável pelas estruturas frágeis da região (Destro 1987, Galvão e Alves da Silva

2002).

As estruturas frágeis foram agrupadas em dois grupos distintos (Galvão, 2002), o que

refletiria na atuação de dois eventos cujo lapso de tempo é impossível, no estágio atual,

diferenciar.
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O primeiro evento atuou enquanto a rocha ainda não estava completamente litificada (sin

a tarde sedimentar) e a presença de fluídos foi importante gerando estruturas dúcteis, tais

como “arrastos” de camadas marcadoras ao longo de descontinuidades (falhas/fraturas)

(foto 2.2); associado a esse evento, ocorreria a formação de dobras de grandes amplitudes,

que seriam responsáveis pela verticalização das camadas, típicas das zonas de borda do corpo

siliciclástico. Uma vez verticalizado, o movimento transcorrente se impôs.

O segundo evento agiu quando a rocha já estava completamente litificada, evidenciadas

por rupturas abruptas dos marcadores (seixos) ou camadas guias (foto 2.3).

A arquitetura do corpo siliciclástico é ditada, pelo menos em parte, por basculamentos

cujos os ângulos são alto a moderado nas bordas, diminuindo gradativamente em direção a

porção central, até assumir a posição sub-horizontal. Galvão (2002) ressalta o fato que,

embora as grandes falhas ocorram nas bordas da bacia, uma falha de dimensões semelhantes,

foi mapeada no interior do corpo siliciclástico.
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Foto 2.2 –  Fraturas NW afetando o acamamento (So) mostrando “arrasto” do marcador ao longo

do plano de descontinuidade. Notar cinemática sinistral.

Foto 2.3 –  Fraturas E-W afetando o seixo de quartzo. Notar a cinemática dextral



MÉTODOS GEOFÍSICOS
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3. MÉTODOS GEOFÍSICOS 

 Os métodos geofísicos empregados neste trabalho foram o método do potencial 

gravimétrico e o método de sísmica de refração rasa. A utilização da gravimetria teve como 

objetivo a determinação da forma do corpo siliciclástico, sendo esta geometria estimada a 

partir dos modelos gravimétricos 2D e 3D. Os trabalhos de sísmica de refração rasa se 

resumem em dois perfis realizados na margem oeste do corpo. Este método foi utilizado 

com os objetivos de estudar a sua metodologia e averiguar a possibilidade de seu uso na área 

estudada.

 3.1 Gravimetria

3.1.1 DESCRIÇÃO DOS DADOS 

O conjunto de dados gravimétricos utilizados neste trabalho é formado pela 

integração de estações coletadas com estações retiradas do banco de dados gravimétricos do 

PPGG.

O banco de dados gravimétricos do PPGG é composto por 38870 estações 

gravimétricas. Ele foi formado a partir da integração de estações gravimétricas que foram 

coletadas por diversos levantamentos (marítimos e terrestres), realizados por equipes da 

UFRN, UFPA, UFPE, UFOP, IAG/USP, CPRM, GEODAS/NOAA e 

PETROBRÁS/OSU. Castro et al. (1997) avaliaram a qualidade desta integração comparando 

linhas gravimétricas coincidentes nos diferentes levantamentos. Para os dados terrestres, as 

diferenças encontradas são inferiores a 1 mGal em 90% dos casos. Para as estações 

localizadas no mar as diferenças são inferiores a 2 mGal em 85% dos casos. 

Para uma melhor visualização das anomalias regionais, foi gerado um mapa Bouguer 

regional utilizando 12500 estações gravimétricas retiradas do banco de dados citado 

anteriormente, cuja distribuição é mostrada na figura 3.1.

O levantamento gravimétrico teve o objetivo do adensamento de estações 

gravimétricas na área de estudo. Para isto, foram coletadas 250 estações gravimétricas ao 

longo das vias de acesso disponíveis na região (fig. 3.2). Estes dados foram obtidos 

utilizando um gravímetro Lacoste & Romberg, modelo G de precisão 0,01 mGal. Utilizamos 
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como base gravimétrica a estação 170484, situada no município de Sobral (CE), pertencente 

a Rede Gravimétrica Nacional, implantada pelo Observatório Nacional.

O espaçamento entre as estações gravimétricas para compor o campo regional é da 

ordem de 2 km. Nas regiões aonde afloram os arenitos e nas áreas próximas aos limites do 

corpo siliciclástico o espaçamento entre estações, variou de 1 a 0,5 km. 
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Figura 3.1 – Mapa de localização das estações gravimétricas. (pertencentes ao banco de dados 
gravimétricos do PPGG). A linha em azul representa a linha de costa. O retângulo na cor vermelha 
indica a localização da área de estudo (fig. 3.2).
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Figura 3.2 – Mapa de detalhe da localização das estações gravimétricas. Os pontos em vermelho 
representam as estações levantadas e em preto as estações pertencentes ao banco de dados do 
PPGG.

3.1.2 POSICIONAMENTO DAS ESTAÇÕES GRAVIMÉTRICAS

O posicionamento geográfico das estações foi efetuado a partir do uso de um GPS de 

navegação. Este tipo de equipamento fornece uma precisão de 16 metros para o 

posicionamento horizontal (Santos 2001).

As altitudes das estações gravimétricas foram obtidas através de um conjunto de 6 

altímetros, modelo AIR-HB-1A - digital com precisão de leitura de 0,5m e modelo Thomem 

3B4.01.2.3000.T com precisão de leitura de 1,0m. Estabelecemos como base altimétrica a 

referência de nível RN 1854-Z, pertencente ao levantamento de nível do IBGE de 1950. Na 
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estação base foram realizadas leituras dos altímetros a intervalos de quinze minutos. Nas 

estações alem da medida do altímetro, foram realizadas medidas de temperatura úmida e 

seca. As medidas altimétricas foram corrigidas do efeito de variação barométrica diurna e de 

temperatura. No calculo da altitude a precisão do levantamento é de 2 metros, estimada com 

base na reocupação de estações. 

3.1.3 REDUÇÕES GRAVIMÉTRICAS

Para redução dos dados gravimétricos que foram levantados utilizamos a plataforma 

Oásis-Montaj 5.1 (ferramenta Xaccelleration TM Gravity), tendo sido efetuadas as correções 

de atração luni-solar, latitude, ar-livre e Bouguer. Na correção de latitude foi utilizada a 

Fórmula Internacional de Gravidade de 1967, e para o cálculo da correção Bouguer o valor 

de  densidade considerado foi de 2,67 g/cm3 para o platô.

As estações pertencentes ao banco de dados do PPGG já se encontravam reduzidas, 

sendo as  correções gravimétricas utilizadas as mesmas que foram aplicadas para os dados 

levantados.

A seguir são descritas sucintamente as reduções utilizadas. 

Correção de latitude 

A correção de latitude consiste em subtrair do valor observado de gravidade gobs o valor 

de gravidade teórica nos pontos de observação (Blakely, 1996; Sá, 1994). g

g
obs

gg                                        (3.1) 

)22sen2
2sen11(0 kkgg                                            (3.2) 

sendo a Fórmula  Internacional de Gravidade de 1967 e   a latitude do ponto de 

observação, g

g

0 o valor de gravidade teórica no Equador (978031,846 mGal), e os valores de 

k1 e k2 são 0,0053024 e 0,0000058, respectivamente. 
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Correção de ar-livre 

A correção ar-livre consiste em se referenciar ao nível do geóide o valor da aceleração de 

gravidade no ponto de observação, supondo que entre este ponto e o geóide não existam 

massas atrativas. O valor da correção ar-livre é dado por: 

h
livrear

g 3086,0                                                    (3.3) 

sendo h a altitude em metros acima do nível do mar. 

A aplicação da correção ar-livre fornece a anomalia ar-livre que é dada por: 

hg
obs

g
livrear

g 3086,0                                        (3.4) 

Correção Bouguer 

A correção Bouguer considera a massa existente entre a estação e o geóide, sendo 

modelada por um platô homogêneo de extensão lateral infinita. A atração deste platô infinito 

é descrita pela equação (3.5). 

hG
Bouguer

g 2 , (3.5)

onde G é a constante de gravitação, h e   são respectivamente a espessura e a densidade do 

platô. Para este trabalho foi utilizada a densidade 2,67 g/cm3 para o platô.

Desta forma a correção Bouguer é dada por: 

h
Bouguer

g 1119,0 (3.6)

Logo, anomalia Bouguer é dada por: 

hkkg
obs

g
Bouguer

g 1967,0)22sen2
2sen11(0                  (3.7) 
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A equação 3.7 mostra que a anomalia Bouguer é calculada em função da altitude e 

latitude em que se encontram as estações. Como estas grandezas possuem erros, e são 

completamente independentes entre si, a incerteza das anomalias pode ser estimada através 

de propagação de erros (Vuolo, 1992).

2
2

2
2

2
hh

Bouguer
g

Bouguer
g

Bouguer
g

                            (3.8) 

onde:

)4sen2.22sen1(0 kkg
Bouguer

g
                               (3.9) 

1967,0
h

Bouguer
g

                                              (3.10) 

Substituindo 3.9 e 3.10 na equação 3.8 obtemos: 

221967,022)4sen222sen1(0
2

h
kkg

Bouguer
g

 ,              (3.11) 

Substituindo os valores de incerteza da altitude (dois metros) e da latitude (16 metros) na 

equação 3.11, chegamos ao valor da incerteza das anomalias Bouguer: 

mGal
Bouguer

g
40,0

Cerca de 98% deste valor se deve propagação da incerteza do valor da altitude.
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3.1.4 INTERPOLAÇÃO DOS DADOS 

A interpolação dos dados reduzidos foi efetuada utilizando-se o programa Surfer 7.0, 

através do algoritmo de mínima curvatura com tensão ajustável. 

Este método é uma generalização do método de mínima curvatura (Briggs, 1974). A 

superfície de mínima curvatura é uma analogia à flexão de uma placa elástica e aproxima a 

superfície matemática por um plano flexionado que passa por todos os pontos de 

observação. A superfície de mínima curvatura pode ter grandes oscilações e pontos de 

inflexão sem significado real. Estes pontos de inflexão podem ser eliminados aumentando a 

tensão na equação de flexura da placa elástica, sendo que para dados de campo potencial é 

normalmente utilizado o valor de  0,25 (Smith & Wessel, 1990).

3.1.5 MAPA BOUGUER 

O mapa Bouguer mostra a somatória dos efeitos gravitacionais produzidos por fontes de 

origem rasa e profunda. As anomalias com grandes comprimentos de onda são associadas a 

fontes de origem profunda e caracterizam as estruturas regionais. As anomalias com 

pequenos comprimentos de onda são associadas a fontes de origem rasa

e caracterizam as heterogeneidades intracrustais.

Com o objetivo de uma melhor visualização das anomalias regionais, foi gerado um mapa 

Bouguer a partir da interpolação dos dados gravimétricos pertencentes ao banco de dados 

do PPGG em uma malha regular de 5 x 5 km (fig 3.3). Nesta figura, os efeitos gravitacionais 

das fontes de origem profunda são observados através de dois gradientes gravimétricos. O 

primeiro gradiente acompanha a linha de costa e está associado à transição da crosta 

continental para a crosta oceânica (afinamento crustal). O segundo gradiente tem direção 

SE-NW e reflete a assinatura do lineamento Sobral-Pedro II, onde podemos associar um 

contato lateral de dois blocos com densidades e/ou espessuras crustais diferentes (Carvalho 

et al. 2001; Carvalho & Lins 2002). A NW do lineamento a anomalia representaria um bloco 

mais denso ou uma crosta mais fina (correspondendo à Faixa Noroeste do Ceará - FNC), 

com relação ao bloco localizado a SW (Domínio Ceará Central - DCC).

Beltrão (1989) interpreta, a partir de mapa Bouguer em uma escala regional, o baixo 

gravimétrico localizado na porção Sul do mapa, anomalia A, como um possível 
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espessamento crustal do DCC, causado por eventos compressionais que daria origem a 

cavalgamentos nesse domínio. 

50000 0 50000
metros

-70 267-48 -36 -24 -12 0 12 24 42 60 90 132
mGal

94
00

00
0

95
00

00
0

96
00

00
0

97
00

00
0

98
00

00
0

9400000
9500000

9600000
9700000

9800000

200000 300000 400000 500000 600000

200000 300000 400000 500000 600000

ALSP
II

FORTALEZA

SANTANA DO ACARAU

SOBRAL

CROATA

JERICOACOARA

MUCAMBO

BOA VIAGEM

Figura 3.3 - Mapa Bouguer regional. A linha em azul representa a linha de costa. O retângulo em 
vermelho a localização da área estudada. LSPII – Lineamento Sobral-Pedro II.
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Abreu & Gorayeb (1996) verificaram que, em lados opostos da LSPII, ocorrem faixas 

granulíticas com diferenças de idade em torno de 200 Ma. A faixa granulítica de Granja, 

localizada a NW do lineamento, é mais nova que a faixa granulítica de Cariré, localizada a 

SE. Estes autores interpretam a FNC como o resultado do processo de subducção/colisão 

continental envolvendo blocos de idades diferentes, que se articulariam ao longo da LSPII.

Os dados mostrados na figura 3.2 foram interpolados em uma malha regular de 500 x 

500 metros. No mapa Bouguer de detalhe (fig. 3.4) visualiza-se claramente duas anomalias de 

grande comprimento de onda. O baixo gravimétrico (anomalia A), localizado na porção Sul 

do mapa Bouguer, corresponde à porção Norte da anomalia interpretada por Beltrão (1989). 

A anomalia gravimétrica positiva, localizada na porção Norte do mapa, representa, 

possivelmente, parte da anomalia gerada pelo afinamento crustal.

Os efeitos destas anomalias dificultam a visualização da expressão gravimétrica das 

heterogeneidades intracrustais. Por este motivo, a interpretação das anomalias de curto 

comprimento de onda foi realizada após a separação regional-residual do campo 

gravimétrico, cuja descrição é apresentada em seguida. 

3.1.6 SEPARAÇÃO REGIONAL-RESIDUAL 

O campo gravimétrico medido reflete os efeitos gravitacionais produzidos por diversas 

fontes na crosta e no manto. Os termos residual e regional são usados para diferenciar as 

anomalias rasas daquelas produzidas por fontes de origem mais profunda. A separação 

destas componentes pode ser realizada através de métodos gráficos, espectrais e por ajustes 

polinomiais.

O método gráfico é um processo manual, lento e depende da interpretação do intérprete, 

mas apresenta bons resultados quando aplicado a perfis individuais. Porém, quando aplicado 

para uma área, torna-se muito laborioso e mais subjetivo. 

O método espectral é mais rápido e menos subjetivo que o gráfico. A separação é 

realizada através de processos de filtragem, aonde são aplicados filtros passa-baixa para a 

determinação do regional, e filtros passa-alta para a obtenção do residual. Entretanto, a 

superposição dos espectros das componentes regional e residual não permite uma completa
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Figura 3.4 - Mapa Bouguer da área estudada. Intervalo de contorno é de 2 mGal.

separação entre os dois, podendo ocasionar a eliminação de parte do sinal do espectro pela 

operação de filtragem (Lins, 2000). 

O ajuste polinomial é uma das técnicas mais flexíveis para a determinação do campo 

gravimétrico regional. Na prática a superfície é expressa matematicamente por um polinômio 

bidimensional cujo grau depende da complexidade do campo regional a ser ajustado.

À medida que o grau do polinômio é elevado, mais o campo calculado se assemelha ao 

campo observado. Sendo assim, polinômios de baixo grau podem não representar o campo 

medido, fazendo com que parte do campo regional seja transmitida para o residual. Por 
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outro lado, a utilização de polinômios de graus elevados pode fazer com que o campo 

regional adquira parte do residual. A escolha do grau do polinômio que melhor corresponde 

ao campo regional da área de estudo é um processo subjetivo e depende da experiência do 

intérprete.

Para um campo regional simples que pode ser expresso por um plano inclinado, utiliza-se 

um polinômio de grau 1: 

CByAxyx
calculado

g ),(                                         (3.12) 

O resíduo é definido como sendo a diferença entre os dados observados e os dados 

calculados.

)(),(),(),(),( CByAxyx
obs

gyx
calculado

gyx
obs

gyxgresiduo         (3.13) 

O método de mínimos quadrados baseia-se na minimização da soma dos quadrados 

dos resíduos (Agocs, 1951). Isto implica na presença igualmente de resíduos positivos e 

negativos. Desde que anomalias gravimétricas sobre corpos isolados são comumente de um 

mesmo sinal, o método de mínimos quadrados irá produzir pseudoanomalias com o sinal 

oposto ao da anomalia verdadeira. 

O método escolhido para realizar a separação regional-residual foi o ajuste polinomial 

robusto (Beltrão et al. 1991). Neste método, os coeficientes do polinômio são determinados 

através de sucessivas iterações, onde são aplicados pequenos pesos para grandes resíduos. 

Sendo assim, valores elevados de resíduos acabam exercendo pouca influência no cálculo do 

campo regional. O número máximo de iterações é atingido quando a mediana dos valores 

absolutos dos resíduos se estabiliza. O método de ajuste polinomial robusto propicia a 

utilização de polinômios de altas ordens, e minimiza o surgimento de pseudoanomalias 

comuns ao método de mínimos quadrado. 

A escolha do polinômio que melhor representa a região foi feita visualmente a partir da 

analise das superfícies polinomiais de graus 1 a 15, sendo o ajuste polinomial de grau 10 

interpretado como o mais representativo da região (fig. 3.5). O gradiente gravimétrico na 

região central do mapa gravimétrico regional, mostra a assinatura gravimétrica do lineamento 

Sobral-Pedro II. A anomalia negativa na região Sul representa um possível espessamento 
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crustal no Domínio Ceará Central (Beltrão, 1989), enquanto a anomalia positiva, na região de 

Morrinhos, reflete a presença de material mais denso.

0 5000 10000

metros

5000 -31 -25 -21 -16 -11 -7 -3 1 5 9 11
mGal

96
10

00
0

96
20

00
0

96
30

00
0

96
40

00
0

96
50

00
0

9610000
9620000

9630000
9640000

9650000

350000 360000 370000 380000 390000 400000

350000 360000 370000 380000 390000 400000

Morrinhos

Sitio Alegre

Parapui

Santana do Acaraú

- 3 2
-
2
8

-
2
4

0
2
-

-
1
6

-
1
2

- 8

4
-

04
82

1

Figura 3.5 - Campo gravimétrico regional obtido com um polinômio de grau 10. Intervalo de 
contorno de 2 mGal.
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3.1.7  MAPA GRAVIMÉTRICO RESIDUAL 

 O mapa gravimétrico residual (fig. 3.6a) foi obtido a partir da subtração do campo 

gravimétrico regional (Fig. 3.5) do mapa de anomalia Bouguer (fig. 3.4). Em sua porção 

central, ocorre a presença de um baixo gravimétrico de forma alongada, alinhado na direção 

SW-NE. Os limites desta anomalia são muito semelhantes aos mapeados para o corpo 

siliciclástico (fig. 3.6b). Nesta anomalia, dois baixos gravimétricos  se destacam (anomalias A 

e B). 

A anomalia A esta localizada a leste da cidade de Parapuí e estende-se para NE, possui 

uma forma alongada com aproximadamente 15 quilômetros de comprimento. Ela apresenta 

uma amplitude da ordem de 5 mGal, tendo com principal característica uma expressiva 

diferença de gradiente gravimétrico entre suas margens. A margem oeste possui um 

gradiente da ordem de 2,9 mGal/km, com direção geral SE-NW. Este gradiente é cerca de 

3X maior que o existente na margem leste da anomalia (1,1 mGal/km). 

 A anomalia B, localizada a NE da cidade de Santana do Acaraú, apresenta-se deslocada 

suavemente para leste em relação à anomalia A. Sua margem oeste possui um gradiente 

gravimétrico de 1,8 mGal. Diferentemente  da anomalia anterior, a anomalia B apresenta em 

sua margem leste o gradiente mais expressivo (da ordem de 2,8 mGal/km), com direções 

variando de SE-NW a E-W. 

 A distribuição destes baixos gravimétricos e suas formas alongadas na direção SW-NE, 

sugerem que o corpo estudado possua uma estruturação de “horst e graben” na mesma 

direção. O deslocamento para Sul da anomalia B em relação à anomalia A sugere a presença 

de falhamentos de direção norte-sul. O forte gradiente gravimétrico presente na margem 

leste da anomalia B, e a presença de um fabric frágil com mesma orientação em escala de 

afloramentos, corrobora com esta interpretação. 

 A margem oeste do mapa residual, próximo à cidade de Parapuí, é marcada pela 

presença de um alto gravimétrico (anomalia C) com amplitude em torno de 5,5 mGal. Esta 

anomalia se estende para nordeste e o sudoeste. Sua origem está associada a rochas 

vulcânicas básicas, que se encontram aflorantes nas regiões próximas aos municípios de 

Parapuí e Santana do Acaraú.
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3.2 MODELAGEM GRAVIMÉTRICA 

Devido à não unicidade dos modelos geofísicos, o processo de modelagem de dados 

gravimétricos, ou de qualquer outro método, requer a introdução de vínculos, de forma a 

restringir o número de soluções possíveis. Desta forma, a modelagem 2D e 3D dos dados 

gravimétricos foi efetuada considerando como constante o contraste de densidade entre o 

corpo siliciclástico e as rochas encaixantes.

Neste trabalho, foram atribuídos contrastes de densidade de -0.22 g/cm3 entre os 

sedimentos de idade Devoniana e os gnaisses e 0.13 g/cm3 entre as rochas vulcânicas e os 

gnaisses do embasamento.

3.2.1 MODELAGEM 2D 

Para a modelagem 2D foi empregado o programa GRAVMAG, onde o processo é 

realizado através do método de Talwani (Talwani et al. 1959), que consiste no cálculo da 

anomalia gerada por um corpo de seção poligonal delimitado por n vértices.

A interpretação foi realizada estabelecendo como vínculos, além dos contrastes de 

densidade, os limites dos corpos aflorantes e os mergulhos dos sedimentos do corpo 

siliciclástico.

Foram escolhidos dois perfis para a modelagem 2D. Um dos critérios para a escolha 

destes perfis, foi que os mesmos cruzassem perpendicularmente a direção dos baixos 

gravimétricos (ver mapa gravimétrico residual, fig 3.7); adicionalmente, cada perfil cruza uma 

das anomalias referidas no mapa da fig. 3.6a: o perfil 1 cruza a anomalia A e o perfil 2 cruza 

a anomalia B. 
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Figura 3.7 - Mapa gravimétrico residual com a localização dos perfis gravimétricos.

Os valores de anomalia Bouguer, campo regional e residual ao longo dos perfis são 

mostrados na figura 3.8. A forma bipolar das anomalias residuais está associada à presença 

de rochas vulcânicas (aflorante na porção NW do perfil 1) e dos sedimentos do Grupo Serra 

Grande (porção SE dos perfis).
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Figura 3.8 – Perfis 1 e 2 extraídos dos mapas Bouguer, regional e residual.

Na figura 3.9 são apresentados os modelos gravimétricos dos perfis 1 e 2, e a partir deles

algumas considerações podem ser feitas:

No perfil 1, o alto gravimétrico possui uma amplitude de 4,2 mGal e gradientes 

gravimétricos de 0,8 mGal/km (porção NW da anomalia) e 1,5 mGal/km (porção SE); o 

baixo gravimétrico apresenta uma amplitude de 5,3 mGal com gradientes de 2,9 mGal e 1,1 

mGal em suas margens oeste e leste, respectivamente.

As anomalias presentes no perfil 2 apresentam amplitudes inferiores àquelas observadas 

no perfil 1. O alto gravimétrico possui uma amplitude de 2,7 mGal. O baixo gravimétrico 

possui amplitude de 4,7 mGal, apresenta a SE o gradiente gravimétrico mais expressivo (2,8 

mGal/km); este valor é cerca de 1,5X maior que o da porção NW. 

Com relação à cobertura sedimentar: 

- Possui espessuras variando entre 600 metros (perfil 1) a 500 metros (perfil 2). 

- O modelo para o perfil 1 indica uma distribuição homogênea da espessura da 

cobertura sedimentar.

- No modelo obtido para o perfil 2, a cobertura sedimentar apresenta variação na sua 

espessura. Os sedimentos encontram-se mais espessos na porção SE do perfil. 

- Ainda no perfil 2, a porção SE do modelo  apresenta mergulhos mais expressivos da 

base da cobertura sedimentar que a porção NW 
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Com relação às rochas vulcânicas.

- No perfil 2, a relação entre o alto gravimétrico e as vulcânicas é clara. Estima-se uma 

espessura mínima de 250 metros na porção NW, podendo alcançar cerca de 450 

metros  em direção a SE. 

- O modelo obtido para o alto gravimétrico do perfil 1 foi realizado a partir da 

extrapolação do modelo do perfil 2. Ele é interpretado como sendo devido a 

presença de rochas vulcânicas não aflorantes (Vulcanismo Parapuí), cuja espessura 

alcança 700 metros na porção SE, diminuindo em direção à porção NW. 

3.2.2 MODELAGEM 3D 

Na literatura são descritos diversos métodos de inversão gravimétrica criados com a 

proposta da modelagem 3D de interfaces que separam dois meios com densidades 

diferentes. Dentre estes métodos, o escolhido para a modelagem do corpo siliciclástico foi 

um algoritmo de inversão desenvolvido por Barbosa et al. (1997, 1999). A escolha deste 

método é baseada na semelhança entre a estruturação do corpo siliciclástico e os vínculos 

considerados nesse algoritmo. 

Como dito anteriormente, o acamamento (S0) dos arenitos/conglomerados apresenta-se 

basculado, com valores mais elevados nas bordas NW e SE, diminuindo gradativamente em 

direção à porção central do corpo, onde o acamamento assume uma posição sub-horizontal.

A formulação do algoritmo escolhido procura  reproduzir este tipo de estruturação. O 

método assume que grande parte do substrato do corpo siliciclástico possui uma topografia 

suave, embora apresente, em algumas regiões, um relevo abrupto.

Descrição do método 

O método proposto por Barbosa et al. (1999) assume que o contraste de densidade entre 

os meios é conhecido, e que os dados gravimétricos foram interpolados em uma malha 

regular. O corpo é modelado através de M prismas justapostos (fig. 3.10), onde a espessura 

de cada prisma é o único parâmetro a ser determinado. A extensão horizontal dos prismas é 

igual ao espaçamento do grid, e as coordenadas x e y de seus centros coincidem com os 

pontos de observações gravimétricas. Em geral, o número de observações gravimétricas (N) 

é diferente do número de prismas M. 
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O ajuste dos dados é imposto pela minimização da função: 

2
00 )(

1
, gpg

N
ggg                                          (3.14) 

sendo p  um vetor de dimensão M onde os elementos pj são as espessuras a serem 

estimadas, g(p)  um vetor de dimensão N onde o i-ésimo elemento gi(p) é o campo 

gravimétrico produzido pelos M prismas no i-ésimo ponto de observação, e g0 um vetor 

contendo as N observações gravimétricas.

A determinação de p a partir de g0 é um problema de inversão não linear, sendo 

necessária a inclusão de vínculos para a sua solução. Um dos vínculos utilizados por Barbosa 

et al. (1999) impõe pesos para a suavidade do relevo do embasamento. Isto é realizado a 

partir da diferença de espessura de prismas adjacentes. Quando menor for esta diferença, 

maior será o peso aplicado ao vínculo, o que irá impor uma maior proximidade entre as 

espessuras de pontos adjacentes no embasamento. Por outro lado, quanto maior for esta 

diferença, menor será o seu peso, impondo um relevo mais abrupto naquele setor. Como a 

as regiões de relevo suave e abrupto não são conhecidas, o inicio do processo iterativo de 

determinação dos pesos utiliza as soluções produzidas por Barbosa et al. (1997).

Entretanto, no trabalho de elaboração do método, Barbosa et al (1999) perceberam que 

para estabilizar a inversão, era necessária a adição de mais vínculos ao processo. Estes 

vínculos admitem que grande parte da base da bacia é formada por um relevo suave, sendo 

sua máxima profundidade d conhecida. Estes vínculos impedem que qualquer estimativa da 

espessura dos prismas seja maior que d, e faz com que muitas das estimativas de 

profundidade do embasamento estejam próximas a este valor.
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Figura 3.10 – A modelagem 3D é realizada através de M prismas justapostos verticalmente. 
Conforme modelo de Barbosa et al. (1999). 

3.2.3 INTERPRETAÇÃO DO MODELO 3D 

O modelo gravimétrico 3D do corpo siliciclástico (fig. 3.11) foi gerado considerando um 

contraste de densidade de -0,22 g/cm3 entre o corpo e seu embasamento. A profundidade 

máxima admitida para os prismas é de 1km, inferida a partir da modelagem 2D.

O modelo obtido pela inversão (fig.3.11) mostra a distribuição da profundidade dos 

sedimentos. A partir do padrão da distribuição das espessuras do pacote sedimentar 

(profundidade) e sua geometria, podemos verificar três direções principais de alinhamentos, 

uma N-S, NE e outra E-W. Adicionalmente, é observada ainda uma grande coerência entre 

as atitudes do acamamento medidas em afloramentos, no arenito, e a geometria obtida na 

inversão. Como já visto, o mapa residual gravimétrico (fig. 3.6a) sugere a existência de dois 

“grabens” principais, um mais a norte e outro a sul, que podem ser reconhecidos também, a 

partir de sua geometria e das medidas de atitudes do acamamento nos vários blocos, cujas 

direções variam de forma radial com mergulhos para o centro dos “grabens”.

Com base na geometria obtida com os dados geofísicos para os sedimentos, 

(considerados como de idade Devoniana; Destro, 1987) e as informações geológicas-
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estruturais disponíveis (Destro et al. 1994; Alves da Silva & Galvão, 2002; Galvão, 2002), é 

descrito abaixo, sem conotação temporal, as direções principais de deslocamentos.

i) Os dados geofísicos mostram a direção NE-SW como sendo a principal direção de 

anomalia gravimétrica, compatível com a orientação observada em campo do Lineamento 

Sobral-PedroII. Uma reativação deste lineamento, em ambiente crustal raso, durante um 

evento transpressional é sugerido por sugerido por Destro (1987) e corresponderia ao 

evento D1 de Galvão (2002). Os dados cinemáticos apontam uma movimentação dextral 

para esta reativação (Destro 1987; Galvão 2002). Esses falhamentos delimitam o corpo 

siliciclástico;

ii) Uma segunda movimentação interpretada no modelo 3D ocorre ao longo da 

direção E-W dado pela geometria do bloco A (fig. 3.11).  Em campo, a Norte deste bloco, o 

acamamento adquire uma orientação E-W apresentando também fraturas/microfalhas com 

mesma orientação e cinemática dextrógira (foto 2.3).

iii) Uma terceira direção de movimentação frágil de direção N-S é observada no 

modelo 3D, sendo marcada pelos deslocamentos relativos dos blocos ao longo desta direção 

(fig. 3.11). Nota-se um deslocamento sistemático para Sul dos blocos a oeste em relação aos 

blocos do leste. Este deslocamento sugere um escalonamento com cinemática sinistral. Meso 

estruturas com orientação NS NNW-SSE e cinemática sinistral ocorrem no corpo 

siliciclástico (foto 2.2).
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Figura 3.11 - Modelo gravimétrico 3D do corpo siliciclástico.
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3.3 SÍSMICA DE REFRAÇÃO 

Embora esse trabalho tenha sido centrado na gravimetria, foi realizado um teste do 

emprego da sísmica de refração rasa, de modo a avaliar sua contribuição, associada com a 

gravimetria na área de estudo. 

Conceitualmente, os trabalhos de sísmica de refração utilizam a medida do tempo de 

percurso das ondas refratadas para determinar as velocidades das camadas e com elas 

determinar sua espessura e mergulho. Dessa forma, o método é utilizado para localizar 

refratores com diferentes velocidades sísmicas. 

Descrição do método 

Em um meio isotrópico e homogêneo, as ondas elásticas vão se propagar na forma de 

esferas. O raio sísmico é uma abstração física e serve para indicar a direção da propagação 

das ondas (fig. 3.12). A propagação destas ondas obedece a dois princípios: 

- O Princípio de Huygens postula que todos os pontos numa frente de onda podem 

ser considerados como fontes pontuais para a produção de ondas elementares 

esféricas secundárias. Após um tempo t, a nova posição de uma frente de onda é a 

superfície tangente a estas ondas elementares secundárias. 

- O Princípio de Fermat diz que uma onda vai percorrer o percurso de menor tempo 

entre dois pontos.

Figura 3.12 – Propagação das ondas sísmicas em um meio isotrópico e homogêneo. 
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As ondas sísmicas são divididas em dois grupos: ondas sísmicas de corpo e ondas

sísmicas superficiais (Dobrin, 1976).

As ondas sísmicas de corpo são subdivididas em ondas sísmicas de compressão e ondas 

sísmicas de cisalhamento. Nas ondas sísmicas de compressão ou primárias (tipo P), as 

partículas do solo se movimentam longitudinalmente à direção de propagação da onda. Por 

exemplo, quando a onda move-se para a esquerda, ela expande e comprime o solo na mesma 

direção de propagação da onda. Em um registro sísmico, as ondas do tipo P correspondem 

aos primeiros pulsos observados. Nas ondas sísmicas de cisalhamento ou secundárias (tipo 

S), as partículas se movimentam perpendicularmente à direção de propagação da onda.

Quando atingem a superfície, as ondas de corpo geram as ondas denominadas 

superficiais. Estas ondas viajam pela superfície e são subdivididas em ondas sísmicas Love e 

Rayleigh. Nas ondas Love, o movimento das partículas é horizontal e perpendicular à 

direção de propagação da onda. Nas ondas de Rayleigh, as partículas se movimentam de 

forma elíptica, num plano vertical em relação à onda incidente.

As ondas P propagam-se nos meios sólidos, líquidos e gasosos, havendo variação de 

velocidade quando passam de um meio para o outro, enquanto que as ondas S apenas se 

propagam nos meios sólidos. As velocidades das ondas P e S variam com as propriedades 

elásticas das rochas que atravessam. As ondas superficiais propagam-se com menor 

velocidade que as ondas P e S. Na tabela 3.1 são mostrados alguns valores de velocidade das 

ondas elásticas longitudinais.

Rochas Velocidade da onda P (m/s) 

Areia 468 – 610 

Argila 610 – 830 

arenito 1830 – 3970 

Folhelho 2750 - 4270 

Calcário 2410 – 6100 

Granito 4580 – 5800 

Rochas metamórficas 3050 - 7020 

Tabela 3.1 –  Variação das velocidades das ondas P (reproduzido de Jakoskv, 1950) 
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A refração sísmica é um fenômeno que causa um desvio na direção de propagação de 

uma onda quando ela passa de um meio para outro, onde a velocidade de propagação das 

ondas sísmicas é diferente (fig. 3.13). Este desvio é calculado pela lei de Snell: 

2

1
)sen(

)sen(

V

V

r

i
                                                      (3.15) 

Figura 3.13 –Raio sísmico atingindo a interface que separa dois meios com velocidades diferentes. 

Quando
2

1)sen(
V

V
i , a onda refratada não penetra no meio e se propaga ao longo da 

superfície de separação com a velocidade do meio inferior. Deste modo, as partículas desta 

interface vão gerar uma nova frente de onda (Princípio de Huygens), cujos raios vão retornar 

à superfície formando um ângulo ic. O ângulo )arcsen(
2

1

V

V
ic  é chamado ângulo crítico de 

incidência.

Determinação da espessura dos refratores 

a) Camadas horizontais

A figura 3.14 ilustra o caminho percorrido pelo raio sísmico, que foi refratado ao atingir a 

interface horizontal que separa dois meios com velocidades V1 e V2 (V2>V1). Os raios 

sísmicos das ondas direta e refratada atingem um geofone posicionado em D, a uma 

distância x da fonte. O tempo gasto pelo raio refratado para ir de A até D é dado por: 
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onde, ic é o ângulo crítico de incidência, 
2

1sen
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V
ic (lei de Snell), 2
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profundidade do refrator. 

A equação 3.16 representa a expressão de uma reta com inclinação 1/V2. O termo 

ci
V

Z
cos

2

1

 é denominado tempo de interceptação (ti), sendo o seu valor obtido a partir do 

prolongamento da reta até o eixo do tempo.

A distância onde as ondas direta e refratada se interceptam é chamada de distância critica 

(Xc). Em distâncias superiores a Xc, a onda refratada é a primeira a ser detectada pelos 

geofones. O valor de Xc é obtido igualando o tempo da onda direta 
1V

Xctdireta com o 

tempo da onda refratada (eq. 3.16): 
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Zxc ,                                                  (3.17) 

onde ic é o ângulo crítico de incidência e Z a profundidade do refrator. 

Para um modelo formado por n camadas planas e horizontais, o tempo de viagem do 

raio refratado criticamente na superfície da enésima camada é dado por: 
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onde
Vn

V
i iarcsen  e Zi a espessura da i-ésima camada. 
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Figura 3.14 – Gráfico tempo de chegada x distância para um modelo de duas camadas horizontais. 

b) Camadas inclinadas 

Na sísmica de refração são realizados os tiros direto e reverso. O objetivo deste 

procedimento é evitar erros na determinação das velocidades das camadas. Quando a 

interface refratora se encontra inclinada, a curva tempo x distância não indica a velocidade 

real do refrator, mas uma quantidade denominada velocidade aparente. A velocidade 

aparente é superior a velocidade real da camada quando o movimento da onda é ascendente 

ao longo da interface, e inferior quando este movimento é descendente. Isto ocorre porque a 

velocidade com que uma frente de onda aparenta se propagar é igual a razão entre a 

velocidade real e o seno do ângulo de emergência:

)sen(
1V

Vap ,                                                   (3.19) 
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A figura 3.15 mostra o trajeto do raio sísmico que é refratado na superfície de uma 

camada inclinada e a curva tempo-distância das ondas diretas e refratadas produzidas pelos 

tiros direto e reverso. Neste modelo V1 e V2 são as velocidades das camadas 1 e 2, e  o 

mergulho do refrator. 

O tempo de viagem dos raios que possuem movimentos ascendente (ta) e descendente 

(td) ao longo da interface refratora são dados por: 

11

)cos(cossen
V

HA

V

x
ta ,                                  (3.20) 

11

)cos(cossen
V

HB

V

x
td ,                                  (3.21) 

onde ci , ci . HA e HB são as espessuras do refrator nos pontos A e B,

respectivamente.

Para um modelo formado por N camadas inclinadas, o tempo de viagem de A a X de 

um raio que refrata na enésima camada, demonstrado por Adachi (1954) apud Mooney 

(1977), é dado por: 
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e o tempo de viagem de B a X é dado por: 
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onde iii , iii , )arcsen(
N

i
i

V

V
, e HAi e HBi são as espessuras nos 

pontos A e B do i-ésimo refrator.
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Figura 3.15 – Gráfico tempo de chegada x distância para um modelo de duas camadas (refrator 

inclinado)

Aquisição e processamento 

Visando verificar  mudanças bruscas nas velocidades das ondas sísmicas das camadas na 

área de estudo, foram realizados dois perfis de sísmica de refração rasa (Foto. 3.1). Estes 

perfis estão localizados na margem oeste do corpo estudado, entre a cobertura sedimentar e 

a seqüência vulcano sedimentar do grupo Jaibaras (fig. 3.16). 
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Foto 3.1 – Foto do arranjo sísmico utilizado para a coleta dos dados do perfil 1 (sobre os filitos). 

Para isto, utilizamos um sismógrafo OYO Geospace com 24 geofones. Os perfis 

possuem 48 metros de extensão, com espaçamento de 2 metros entre os geofones, e 

distância fonte-receptor de 1 metro. Uma marreta foi utilizada como fonte, sendo efetuados 

os tiros direto e reverso nas extremidades dos perfis, e os dados registrados durante 100 ms. 

A escolha do comprimento dos perfis sísmicos foi feita em função da fonte utilizada e da 

profundidade do alvo a ser estudado. 

Com a finalidade de aumentar a razão sinal/ruído, de forma a melhorar a qualidade do 

sinal recebido pelos geofones, foram efetuados 10 tiros em cada uma das posições das 

fontes, e posteriormente os sinais foram somados. Este procedimento, baseado na 

aleatoriedade dos ruídos,  procura minimizar a presença de sinais espúrios através de sua 

somatória.

O processamento dos dados de sísmica de refração consistiu na determinação do tempo 

das primeiras chegadas das ondas sísmicas. Estas ao atingirem a superfície produzem um 

deslocamento do solo que é detectado pelos geofones. No sismograma, este movimento é 

indicado pela elevação considerável da amplitude do sinal em relação aos ruídos de fundo 

(fig. 3.17). Os tempos das primeiras chegadas foram determinados e posteriormente 

interpretados utilizando os softwares FIRSTPIX  e GREMIX15 da Interpex Limited, 

respectivamente.
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Figura 3.17 – Sismograma do tiro direto realizado sobre os filitos. As linhas vermelhas indicam a 
chegada das ondas longitudinais. O retângulo amarelo é um zoom do traço interpretado. 

Na figura 3.18 (perfil sobre os filitos) é visualizado um suave mergulho do refrator para 

SE, cujo topo encontra-se a aproximadamente 1 metro de profundidade na porção NW, e 2 

metros na porção SE, apresentando velocidade da ordem de 4000 m/s. Sobreposto a este 

ocorre uma fina camada formada por areia quartzosa (600 m/s).

O perfil realizado sobre o corpo siliciclástico mostra a descontinuidade marcada pela 

interface conglomerado/arenito que varia de profundidade de 2,5 metros até 10 metros. A 

inclinação do pacote sedimentar é de cerca de 21º/SE (figura 3.19). As velocidades 

encontradas para o arenito foram da ordem de 2300 m/s, enquanto que para os 

conglomerados litificados da ordem de 5200 m/s. 
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4. CONCLUSÕES

 O processamento e interpolação dos dados gravimétricos utilizados neste trabalho

possibilitaram a confecção do mapa Bouguer regional, onde a expressão gravimétrica do

contato lateral da Faixa Noroeste do Ceará (FNC) com o Domínio Ceará Central (DCC) é

visualizada no gradiente gravimétrico positivo, de direção SW-NE. Este gradiente é

associado a um espessamento crustal do DCC, causado por compressão/cavalgamentos

nesse domínio (Beltrão 1989).

O realce das anomalias de curto comprimento de onda foi obtido a partir de uma

separação regional-residual, realizada através do método de ajuste polinomial robusto

(Beltrão, 1989). Este processo  possibilitou a determinação do efeito gravitacional do corpo

siliciclástico, que é correlacionado a uma anomalia negativa, alongada e alinhada na direção

SW-NE, localizada na porção central do mapa residual. Esta anomalia apresenta dois

expressivos baixos gravimétricos, alinhados na direção NE-SW. O baixo localizado a SW

apresenta um deslocamento para Sul, em relação ao baixo localizado a NE, sugerindo a

presença de falhamentos de direção N-S com movimentação anti-horária dos blocos.

Na modelagem bidimensional estimou-se que a espessura do corpo siliciclástico é da

ordem de 500-600 metros, com variações na localização do ponto de máxima profundidade

ao longo dos perfis.

 Neste trabalho o uso da sísmica de refração teve caráter apenas acadêmico, ficando

limitada ao alcance da fonte empregada (martelo). Desta forma o mapeamento da interface

sedimentos/embasamento não pode ser executado através desse método, considerando a

ordem de grandeza da espessura do sedimento.

A forma alongada na direção NE-SW do corpo siliciclástico mapeado em superfície é

confirmada em profundidade pela modelagem 3D. A geometria interna e disposição relativa

dos blocos sedimentares obtidas, ressaltam duas direções de descontinuidades alinhadas nas

direções NS e EW (fig. 4.1A).

Interpretações anteriores dadas às estruturas com trend geral próximo a NS e EW (Galvão

2002, Destro 1987), sugerem um modelo em que as mesmas representam estruturas

menores, conjugadas, em resposta à implantação das falhas maiores de borda, que limitam o

corpo arenítico-conglomerático (fig. 4.1b). Os dados geofísicos sugerem que tais falhas

podem ter um papel importante na estruturação da área e, inclusive, ter uma maior
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abrangência em área, extrapolando os limites do corpo siliciclástico (fig. 4.1A). Este fato

requer investigações adicionais de campo, que não foi objetivo desse trabalho.

Uma interpretação alternativa, contrapondo-se à esboçada acima, seria que os

deslocamentos NS dos blocos, representariam um evento posterior àquele responsável pela

formação das falhas de borda do corpo siliciclástico. Neste caso, as inflexões para este do

trend das grandes falhas NE que delimitam o corpo arenítico-conglomerático, poderiam

representar a ação de falhas mais jovens de trend NS (figs. 4.1A, C). Essa interpretação

corroboraria com o campo de tensão responsável pela formação das bacias da margem

equatorial como sugerido por Matos (1999). Restrições a esse modelo são: i) ausência de

relação temporal entre as falhas EW e as NE de borda, ii) falta de dados de campo sobre

reativações das falhas NE com cinemática sinistral, para acomodar a movimentação de

massa proposta.

No estágio  atual dos conhecimentos, os dados existentes são coerentes ao primeiro

modelo proposto. Entretanto, a título de trabalhos futuros, um detalhamento de campo

suplementar se faz necessário para consolidar os dados aqui discutidos.
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Figura 4.1 – Modelos propostos para o arcabouço tectônico da área estudada. A) Os dados
gravimétricos mostrando a existência de falhas NS e EW interpretadas como conjugadas e
contemporâneas as falhas de trend NE que delimitam o corpo siliciclástico (intervalo de contorno é
de 50 metros). B) O desenvolvimento das falhas NS e EW são interpretadas por Galvão (2002) e
Destro (1987) também como conjugadas e sincrônicas as falhas limítrofes do corpo siliciclástico,
mas com uma abrangência menor que a marcada pela gravimetria. C) Modelo alternativo onde as
falhas NS e EW seriam posteriores as falhas NE limítrofes do corpo siliciclástico.
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