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RESUMO 

 Localizada no limite oeste do nordeste brasileiro, a Bacia do Parnaíba é uma 

bacia intra-cratônica produtora de petróleo. O presente estudo tem como objetivo 

caracterizar sua estrutura térmica, utilizando dados aeromagnéticos e gravimétricos. 

Com isso, foi utilizado à técnica de análise espectral em dados magnéticos da bacia, 

para mapear a profundidade dos corpos magnéticos e assimila-los à profundidade da 

isoterma de Curie da magnetita, com o interesse de mapear o seu gradiente 

geotérmico. 

Utilizando a técnica da análise espectral, foi possível mapear a Superfície da 

base das fontes magnéticas (SBFM), superfície que delimita a profundidade na qual 

ainda ocorre magnetização da magnetita. Na Bacia do Parnaíba a SBFM apresentou 

profundidades em torno de -20,5 e -28,5 km. Paralelamente para servir como gabarito 

para a SBFM, foi feita uma inversão dos dados magnéticos utilizando a técnica de 

inversão do vetor de magnetização (MVI), que demonstrou ser consistente com a 

SBFM. Além disso, a SBFM se correlaciona positivamente com a profundidade da 

Moho que foi estimada através de dados gravimétricos do satélite GOCE (Gravity 

Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer). 

Supondo que a SBFM coincida com a Isoterma de Curie da Magnetita (ICM), 

superfície na qual a magnetita (     ) perde as suas propriedades ferromagnéticas, 

foi possível estimar o gradiente geotérmico. Deste modo, o gradiente geotérmico na 

bacia apresentou valores entre 19,2 e 26,5      . Pelo gradiente geotérmico foi 

possível estimar o fluxo térmico na bacia utilizando uma condutividade térmica de 

2,69        . Deste modo, foi encontrado um fluxo térmico na bacia variando entre 

51,6 e 71,3      , que é consistente com valores encontrados em outros trabalhos 

de fluxo térmico da América do Sul. Adicionalmente foi possível estimar a espessura 

da litosfera através de uma relação empírica entre esta e a Isoterma de Curie da 

Magnetita, encontrando valores entre -65,8 e -89,2   . 

Através destas informações, propomos que a estrutura térmica da bacia do 

Parnaíba está sendo influenciada por uma anomalia térmica profunda. Esta anomalia 

tem aquecido a litosfera sob a bacia e tem resultado em valores relativamente finos 
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para a espessura litosférica e valores relativamente altos para o fluxo de calor na 

superfície. A origem desta anomalia não é clara, mas a correlação entre a profundidade 

de Curie e a topografia da Moho, sugere que processos tectônicos de extensão 

poderiam ter influenciado na geração da mesma.   

 

Palavras-Chave: gradiente geotérmico, fluxo térmico, análise espectral, isoterma de 

Curie, bacia do Parnaíba, gravimetria, magnetometria. 
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ABSTRACT 

Located on the western edge of the Brazilian northeast, the Parnaíba Basin is an 

intra cratonic basin with oil production. This study aims at understanding its genesis 

and evolution, using aeromagnetic and gravity data. We used the spectral analysis of 

aeromagnetic data to map the depth to the bottom of the magnetic sources in order to 

assimilate this depth with the depth of the Curie isotherm, and infer the geothermal 

gradient. 

Using the spectral analysis technique, we succeeded in mapping the surface of 

the depth to the bottom of magnetic sources (SBFM), which marks the depth that 

occur magnetization. In the Parnaíba Basin the SBFM presented depths around -20,5 

and -28,5   , which was consistent with an inversion of the same dataset using the 

technique of Magnetization Vector Inversion (MVI). Furthermore, SBFM topography 

correlates well with Moho depth, which was estimated from satellite gravimetric data 

from the GOCE mission (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer). 

Assuming that SBFM coincides with the Curie isotherm of magnetite (ICM), 

defined as the surface at which magnetite (     ) looses its ferromagnetic properties, 

it was possible to estimate the geothermal gradient. The geothermal gradient in the 

basin showed values between 19.2 and 26.5      , allowing to estimate the heat flow 

for the Parnaíba basin after assuming a conductivity of 2.69        . The resulting 

heat flow values ranged between 51.6 and 71.3      , which is consistent with 

values found in other works throughout the South American continent. Lithospheric 

thickness using an empirical relationship, finding values between -65.8 and  -89.2   . 

We propose that thermal structure of Parnaíba basin is influenced by a deep 

thermal anomaly. This anomaly has heated the lithosphere beneath the basin and has 

resulted in relatively thin values for the lithospheric thickness and relatively high 

surface heat flow values. The origin of the anomaly is not clear, but the correlation 

between Curie depth and Moho topography, suggests that tectonic extension processes 

could have played a role. 
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 Capítulo 1 – Introdução. 

1. – Introdução 
 

 

 

A Bacia do Parnaíba é uma grande bacia intracratônica com grande potencial 

petrolífero. Este trabalho tem como principal objetivo entender melhor os seus 

processos térmicos para auxiliar em sua caracterização e fornecer informações sobre 

sua evolução e gênese. Para isso, foram feitos três tipos de estudo utilizando dados 

aéreos de magnetometria e gravimetria: primeiramente foi feita a estimativa da 

profundidade da base das fontes magnéticas (PBFM) utilizando os dados 

aeromagnéticos, posteriormente uma modelagem 3D dos dados magnéticos, e 

finalmente uma interpretação do residual gravimétrico.  

Descobrir a profundidade das fontes magnéticas sempre foi um desafio para os 

geofísicos que trabalham com o método magnético a partir do qual, ao longo dos anos, 

foram desenvolvidos vários métodos. Entre estes se destacou o método da analise 

espectral, primeiramente proposto por Spector & Grant (1970) e posteriormente 

desenvolvido por outros autores em diversos trabalhos como Tanaka (1998), Bansal et 

al. (2013), Saleh et al. (2013), Gabriel et al. (2012), Arnaiz Rodriguez et al.(2012), 

Karastathis et al. (2011), Ravat et al. (2011) e Aboud et al. (2011). Este método 

consiste em identificar a PBFM através de uma avaliação do comportamento dos 

diferentes componentes de frequência do dado magnético. 

Uma das aplicações deste método consiste em estimar o gradiente geotérmico 

identificando a PBFM como sendo a profundidade da isoterma de Curie da magnetita 

(PICM). Esta aplicação é bastante utilizada em bacias sedimentares produtoras de 

petróleo, com o interesse de identificar áreas potencialmente produtoras de 

hidrocarbonetos. Afinal, a temperatura é um importante fator na geração de petróleo. 

Com este objetivo, foi aplicada a técnica da análise espectral na Bacia do Parnaíba, 

podendo-se identificar a PBFM e posteriormente estimar o gradiente geotérmico 

através da associação da PBFM com a PICM. 

Já a modelagem 3D dos dados aeromagnéticos, foi feita utilizando a ferramenta 

VOXI do programa Oasis Montaj, que faz uso da técnica de inversão IRI (Iterative 



 

 

DANTAS, A. J. S. Dissertação No.131 de 22 Maio/2014   Página 2 

 

 1 – Introdução. 

Reweighting Inversion) para gerar um modelo de variação de susceptibilidade 

magnética e servir como gabarito para a técnica da análise espectral. 

Adicionalmente foi feita uma inversão do regional gravimétrico utilizando a 

técnica de Bott (1960), para modelar a base da bacia e entender a contribuição do calor 

na sua formação, utilizando filtros para mostrar o comportamento das rochas em altas 

profundidades. 

A partir dos dados deste trabalho, foi submetido um artigo científico para a 

revista Geophysical Journal International, intitulado “Curie depths under the cratonic 

Parnaíba basin of NE Brazil from spectral analysis of aeromagnetic data: A case for 

thin lithosphere?”, como é mostrado no ANEXO I. 

 

1.1. Localização 

 

A Bacia do Parnaíba está localizada no limite oeste do nordeste brasileiro, 

alcançando os estados do Ceará, Piauí, Tocantins, Maranhão, Pará e Bahia. Situada 

geograficamente entre os paralelos 2º00” e 12º00”S e meridianos 41º00” e 50º00”W, 

totalizando uma área de 675000km
2
 (Fernandes, 2011), como é mostrado na Figura 

1-1. 
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Figura 1-1 - Mapa geológico e estrutural da Bacia do Parnaíba. Representado em vermelho está a delimitação da área da 
bacia do Parnaíba e em preto a área do aerolevantamento magnético e gravimétrico, em tracejado temos os lineamentos 
Transbrasiliano, Santa Inês e Araguáia Santos et al. (2009). 
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1.2. Descrição dos dados 

 

Os aerolevantamentos magnético e gravimétrico utilizados neste trabalho 

abrangem praticamente toda a área da bacia do Parnaíba (Figura 1-1), possuindo uma 

extensão linear de 183.877,03 km e uma área de 748.612,4 km
2
. Os dados foram 

adquiridos no período entre 12 de Fevereiro de 2005 a 23 de Agosto de 2006, 

utilizando uma aeronave Cessna Grand Caravan C208B e financiados a partir de um 

convênio entre a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis), agência reguladora para o setor de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis e a USP (Universidade de São Paulo), com o objetivo de identificar 

áreas com potenciais ocorrências de hidrocarboneto na bacia do Parnaíba (ANP - 

Agência Nacional do Petróleo, 2006). 

Os parâmetros de aquisição que foram utilizados na execução do levantamento 

são os seguintes: 

 Direção das linhas de vôo: E-W  

 Espaçamento entre as linhas de vôo: 6,0 km  

 Direção das linhas de controle: N-S  

 Espaçamento entre as linhas de controle: 24,0 km  

 Intervalo entre medições magnéticas consecutivas: 0,01s 

(aproximadamente 0,75m entre leituras)  

 Intervalo entre medições gravimétricas consecutivas: 0,04s 

(aproximadamente 3m entre leituras)  

 Altura média de vôo: entre 500 e 800 m acima do relevo máximo da 

área  

 Velocidade média de vôo: 280 Km/h. 

A partir dos dados do aerolevantamento foram feitos dois grids com os dados 

magnéticos e gravimétricos, com células de 1500  . Estes grids são mostrados nos 

mapas da Figura 1-2 e Figura 1-3, respectivamente. 
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Os dados magnéticos mostrados na Figura 1-2, foram adquiridos com o 

magnetômetro Scintrex CS-3 (Vapor de Césio) (ANP - Agência Nacional do Petróleo, 

2006) e corrigido pelo DGRF (Definitive International Geomagnetic Reference Field) 

do ano de 2005, que possui uma intensidade de 26161,4 nT, uma inclinação magnética 

de -2,5º e uma declinação de -18,7º no centro da área para este o ano no qual os dados 

foram coletados. 

Por outro lado, os dados gravimétricos mostrados na Figura 1-3, foram 

adquiridos com o gravímetro Gráviton GMB-3, e o mapa de anomalia foi obtido com 

respecto ao Geodetic Reference System de 1967 com correção de ar livre (ANP - 

Agência Nacional do Petróleo, 2006).  
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Figura 1-2 - Mapa aeromagnético da Bacia do Parnaíba, com correção de DGRF de 2006, e resolução de 1500  . 
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Figura 1-3 - Mapa gravimétrico de anomalia de ar livre da Bacia do Parnaíba corrigido do esferoide de 1967 e com 
resolução de 1500m. 

    

   

Neste trabalho também foram utilizados dados topográficos do satélite Shuttle 

Radar Topography Mission (SRTM), que para o Brasil é disponibilizado com 

resolução de 3” (Figura 1-4). 
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Figura 1-4 - Dados topográficos da Bacia do Parnaíba obtidos do satélite Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). 

 

  

 



 

 

 

 

 Capítulo 2. 

2. – Contexto geológico e regional da Bacia do 

Parnaíba. 
 

 

 
2.1. Geologia da Bacia do Parnaíba 

 

A Bacia do Parnaíba desenvolveu-se sobre um embasamento continental 

durante o estádio de estabilização da plataforma Sul-Americana no Paleozoico 

Almeida et al. (2004), sendo implantada sobre os riftes Cambro-Ordovicianos de 

Jaibaras, Jaguarapi, Cococi/Rio Jucá, São Julião e São Raimundo Nonato, mostrados 

na Figura 1-1. O embasamento da bacia é formado basicamente pela formação 

Riachão e o grupo Jaibaras. A formação Riachão é composta de grauvacas, arcósios, 

siltitos, folhelhos vermelhos e ignimbritos. Esses depósitos imaturos são considerados 

de idade Proterozóica média ou superior. Por outro lado o grupo Jaibaras (Figura 1-1), 

aflora no leste-nordeste da bacia e ainda não foi amostrado em sub-superfície por 

poços, sendo apenas correlacionado através de métodos geofísicos (Petrobras, 2007). 

Segundo Góes et al. (1990) as primeiras fases deposicionais da Bacia do 

Parnaíba, foram influenciadas pelo cenário no qual se desenvolveu a sua sedimentação 

pós-Ordoviciana. A estratigrafia da bacia do Parnaíba é formada pelas supersequências 

Siluriana (Grupo Serra Grande), Devoniana (Grupo Canindé) e Carbonífero-Triássica 

(Grupo Balsas) mostradas na Figura 2-1. A supersequencia Siluriana é um ciclo 

transgresivo-regressivo completo e está assentada sobre rochas Proterozóicas e 

depósitos Cambrianos, sendo composta pelas formações Ipu, Tianguá e Jaicós 

(Petrobras, 2007) (Ver Figura 2-1). Já a supersequencia Devoniana (Grupo Canindé) é 

composta pelas formações Itaim, Pimenteiras, Cabeças, Longá e Poti (CPRM - Serviço 

Geológico do Brasil, 2003) e possui camadas aflorantes nas regiões leste e sudoeste da 

bacia, mas em subsuperfície está presente quase em toda a área abrangida pela bacia 

(Petrobras, 2007) (Ver Figura 2-1). 
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ERA PERIODO GRUPO FORMAÇÃO 
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Figura 2-1 - Escala geológica da Bacia do Parnaíba (Petrobras 2007). 

 

Por outro lado, a supersequência do Carbonífero-Triássica (Grupo Balsas) 

composta das formações Piauí, Pedra-de-Fogo, Motuca e Sambaíba, pode ser 
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observada em superfície nas regiões centro-sul e parte das regiões oeste e leste-

nordeste da bacia. Em subsuperfície está presente numa extensa região da bacia, e a 

erosão, muito mais que a não-deposição, parece ser o fator mais importante na 

explicação de sua ausência em algumas das áreas de borda dessa sinéclise (Petrobras, 

2007) (Ver Figura 2-1). 

Além destes grupos, entre o período Jurássico e Cretáceo houve a deposição de 

algumas formações geológicas. No período Jurássico, por exemplo, ocorreu a 

deposição da formação Pastos Bons que sobrepõe parcialmente à formação Mosquito. 

Posteriormente, no período Cretáceo houve as deposições das formações: Codó, 

Corda, Grajaú e Itapecuru (Petrobras, 2007). 

O magmatismo da bacia é composto por rochas ígneas intrusivas (diques e 

soleiras) e extrusivas de composição básica, as quais foram divididas nas formações 

Mosquito do Triássico-Jurássico e Sardinha do Eocretáceo (Lima et al. 1978), 

mostradas na Figura 2-1. A formação Mosquito é caracterizada por grandes derrames 

basálticos com intercalações de arenitos, que formam grandes diques e pequenas 

soleiras sendo frequentemente encontradas na porção oeste da bacia. Contudo, a 

formação Sardinha é encontrada na porção leste da bacia e é formada por corpos de 

basalto, preto a roxo, que formam grandes diques e pequenas soleiras (Petrobras, 

2007). 

 

2.2. Tectônica Regional 

 

Situada entre os cratons Amazônico (Oeste), São Francisco (Sudeste) e São 

Luis (Norte), e a leste pela Província Borborema (Figura 2-2), a bacia do Parnaíba é 

delimitada por altos naturais formados ainda no Paleoproterozóico (Cordani et al. 

2009). O arcabouço estrutural da bacia do Parnaíba exibe um aspecto peculiar 

expresso por uma ampla banda de deformação em superfície e subsuperfície. Tal 

feição estrutural está associada à interceptação da zona de falhas associadas ao 

Lineamento Transbrasiliano, a mais importante zona de falhas de escala continental no 

Brasil (Hasui et al. 2012). O Lineamento Transbrasiliano cruza todo o território 

brasileiro no sentido NE-SW, indo do estado do Ceará até a Argentina, tendo 
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reativações desde sua instalação no Neoproterozóico até o presente (Cunha, 1993) 

(Ver Figura 1-1). 

Outro lineamento, conhecido como Tocantins-Araguaia, que se encontra ao 

oeste da bacia na direção N-S (Figura 1-1), apresentando-se intensamente falhado e 

com uma configuração retilínea que acompanha a direção do lineamento (Chamani, 

2011). Por sua vez, o Lineamento Picos-Santa Inês, também mostrado na Figura 1-1, 

possui direção NW-SE e está ortogonal com o Lineamento Transbrasiliano. Apesar de 

sua pouca extensão em superfície este lineamento aparentemente possuiu um papel 

importante na evolução da bacia do Parnaíba (Cunha, 1993) (Chamani, 2011). 

Outra grande estrutura que ocorre na Bacia do Parnaíba é o Arco Ferre-Urbano 

Santos, mostrado na Figura 1-1, que define o limite norte da Bacia do Parnaíba. Trata-

se de um arco com característica flexural positiva ocorrida no Mesozóico e está 

relacionado com a abertura do Atlântico (Milani et al. 1999). 

Entre os riftes na qual a Bacia do Parnaíba foi implantada, temos os riftes 

Cambro-Ordovicianos de São Raimundo Nonato, São Julião, Cococi-Rio Jucá e o 

Rifte de Jaibaras (Bizzi et al, 2003), todos localizados na parte leste da bacia, como 

mostra a Figura 1-1. 

Os maciços que ocorrem na bacia são blocos pré-Cambrianos tectonicamente 

mais estáveis e/ou menos subsidentes. Entre estes maciços, o Granja Norte (GN), 

Granja Sul (GS) e Monte Alegre – Conceição (MAC) (Figura 2-2), são formados por 

rochas metamórficas de médio-alto grau com idades radiométricas do início do 

Paleoproterozóico. Em contrapartida o bloco central (Maciço Parnaíba) não pode ser 

datado por métodos diretos devido a estar inteiramente imerso em subsuperfície, 

entretanto é considerado, tentativamente, do Paleoproterozóico por Cordani et 

al.(2009). 

Recentemente, De Castro et al. (2014) utilizando dados aeromagnéticos, propôs 

um novo modelo estrutural para o embasamento da bacia do Parnaíba. Neste modelo o 

Maciço Parnaíba é subdividido nos blocos Parnaíba Norte e Sul e o bloco Teresina. A 

divisão dos blocos Parnaíba Norte e Sul é sugerida a partir de mudanças na tendência 

do campo magnético de NE–SW para ENE–WSW, além de polarizações do campo 

magnético regional e anomalias gravimétricas. Já o bloco Teresina foi dividido a partir 
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de sinais de alta frequência do  campo magnético, o que lhe distingue de outros 

domínios geofísicos (De Castro et al., 2014). 

 

Figura 2-2 - Mapa Geotectônico do embasamento da Bacia do Parnaíba, modificado de Cordani (2009). As legendas das 
siglas no mapa são: AM - Cráton Amazônico; SF – Cráton São Francisco; SL – Cráton São Luiz; GN – Granja Norte; GS – 
Granja Sul; P – Maciço Parnaíba ou Xambioá; MAC – Monte Alegre – Conceição. 
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3. – Metodologia 
 

 

3.1. Isoterma de Curie. 

 

3.1.1. Fundamentação Teórica 

 

O método para identificar a base da fonte magnética através da análise espectral 

foi primeiramente desenvolvido em Spector & Grant (1970), ao perceberem como se 

comportaria o espectro de um dado magnético a partir da variação da espessura das 

camadas magnéticas (Figura 3-1). 

 

 

Figura 3-1 - Comportamento do espectro a partir de diferentes espessuras de camadas magnéticas proposto por Spector 
(1970), onde E= é a energia média radial do espectro e k é o comprimento de onda. Avaliando tais espectros é 
perceptível que o ponto máximo do espectro diminui e suaviza-se a partir da variação da espessura da camada. 

 

Seguindo a linha de raciocínio de Spector & Grant (1970), Blakely (1995) 

conseguiu desenvolver a função da energia espectral 2D (Equação 1), para um modelo 
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de camada magnética aleatoriamente magnetizada, como mostrada na Figura 3-2 

(Blakely, 1995). 

 

 

Figura 3-2 - Modelo de camada paralela e aleatóriamente magnetizada proposto por Blakelly, onde   ,   e    são 
respectivamente a profundidade da base, do topo e do centro da última camada magnética, neste caso a    alcança a 
profundidade da isoterma de Curie da magnetita (580°C), profundidade na qual a suscetibilidade da magnetita torna-se 
zero. 

Partindo da função do espetro 2D do campo total, mostrada na Equação 1: 

   (     )    (     )  (     ) (1) 

onde a transformada de Fourier do campo magnético é dada por 

 (     )    
   

 |  |
 |  |

 
   | |  (    | |(     ))

 
  (2) 

e    (     ) é a densidade espectral da magnetização. 

Podemos dizer que se a magnetização  (   ) for aleatória e não 

correlacionável, então    (     ) é uma constante. Analisando a Equação 2, temos 

que     é uma constate,    e     são fatores da direção da magnetização e direção do 

campo geomagnético respectivamente, sendo suas médias radiais também constantes 

no espectro. Unindo estes valores constantes em apenas uma constante ( ), a média 

radial da função    (     ) torna-se 

𝜱  (| |)  𝑨 
  | |  (    | |(     ))   (3) 
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sendo representada pelo gráfico da Figura 3-3. A figura nos mostra como se comporta 

a equação 3, a partir da variação da espessura da camada magnética mantendo a 

profundidade do topo da camada (  ) constante, tornando-se fácil perceber que o pico 

da função suaviza-se e diminui sua intensidade com o afinamento da camada 

magnética, como previsto no modelo proposto por Spector & Grant (1970) mostrado 

na Figura 3-1. 

 

Figura 3-3 - Gráfico mostrando o comportamento da Equação 3, para diferentes espessuras de camadas magnéticas. 

 

Além disso, é perceptível que para comprimentos de onda menores que duas 

vezes a espessura da camada magnética a equação 3 facilmente aproxima-se da 

equação 4. 

𝐥𝐧 [   (| |)
 

 ]  𝒍𝒏𝑩  | |    (4) 

onde 𝑩 é uma constante, tornando-se possível estimar a profundidade do topo da 

camada magnética    a partir da inclinação da curva através da tendência linear para 

grandes números de onda ( ). 

Por outro lado, a equação 3 pode ser reescrita como sendo 
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   (| |)
 

     | |  (  | |(     )    | |(     ))  (5) 

que após ser expandida em série de Taylor, leva a obter a equação 

𝜱  (| |)
 

 ≈    | |   | |𝒅  (6) 

para grandes comprimentos de onda. O parâmetro   é a metade da espessura da 

camada magnética. A partir da equação 6, podemos facilmente chegar na equação 

𝒍𝒏 [
𝜱  (| |)

 
 

| |
]  𝒍𝒏𝑫  | |   (7) 

onde 𝑫 é uma constante, tornando-se possível estimar a profundidade do centro da 

camada magnética (  ) através da inclinação do gráfico para pequenos números de 

onda ( ). Com os valores de    e    conhecidos, basta aplicar a equação 

           (8) 

para encontrar a profundidade da base da camada magnética (  ). 

 

3.1.2. Metodologia Aplicada 

 

Na construção da SBFM foram tomados alguns cuidados prévios no dado 

magnético, como a observação da variação da PBFM caso o dado magnético fosse 

feito em diferentes latitudes, pensando nisso, reduzimos o dado magnético ao polo e 

verificamos se havia alguma variação na estimativa da PBFM, utilizando os mesmos 

parâmetros para um dado magnético normal, esta observação mostrou que não houve 

variação significativa da PBFM, mostrando que a variação da latitude não influenciaria 

na estimativa da PBFM. 

Para aplicar a técnica da PBFM em um grid contendo dados da bacia do 

Parnaíba, foi desenvolvido um software que trabalha seguindo os passos abaixo: 

 

I. Recorta-se uma janela (Grid) quadrada do grid magnético; 

II. Expande-se esta janela em 10% do seu tamanho para remover o efeito de 

Gibbs na transformada de Fourier 2D; 

III. Calcula-se a transformada de Fourier 2D desta janela; 

IV. Calcula-se a média radial do espectro 2D para obter o gráfico da energia em 

função da frequência; 
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V. Calcula-se a inclinação da função 𝒍𝒏[𝜱  (| |)
 

  | |] para obter o valor de 

  ; 

VI. Calcula-se a inclinação da função 𝐥𝐧 [   (| |)
 

 ] para obter o valor de   ; 

VII. Calcula-se a base da camada magnética    através da equação 8. 

 

Aplicando estes passos em diversos pontos de um dado magnético, torna-se 

possível construir a Superfície da Base das Fontes Magnéticas (SBFM), superfície essa 

que delimita a profundidade da base das fontes magnéticas em um levantamento 

magnético. 

Para se construir a SBFM para os dados aeromagnéticos mostrados na Figura 

1-2, foi necessário aplicar estes passos em 3783 pontos espaçados 10 km, onde cada 

ponto representa o centro de uma janela quadrada com 250    x 250    de dimensão 

(Figura 3-4). 
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Figura 3-4- Mapa mostrando como está a distribuição dos centros das janelas com dimensões de 250    x 250   , em 
cada um destes pontos foi medido a PBFM. 

 

Para um melhor entendimento do procedimento feito em cada janela, serão 

mostrados os passos feitos com a janela J29-12, desde o seu corte, até a estimativa da 

PBFM. 

O primeiro procedimento é o corte da janela de 250    x 250    (Figura 3-5).  



 

 

DANTAS, A. J. S. Dissertação No.131 de 22 Maio/2014   Página 20 

 

  Capítulo 3. 

 
Figura 3-5 - Corte da janela J29-12, com 250    x 250    de dimensão. 

 

Após o corte da janela, se faz necessário expandir o grid 10%, esta expansão 

consiste em manter as bordas do grid com os mesmos valores, com o objetivo de 

remover o efeito de gibbs na aplicação da Transformada de Fourier 2D. Para a janela 

J29-12 o resultado é mostrado na Figura 3-6. 
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Figura 3-6 - Resultado da expansão em 10% da janela J29-12, com o objetivo de remover o efeito de borda na 
transformada de Fourier. 

Após a expansão do grid, fazemos o cálculo da transformada de Fourier 2D, 

para obtermos o dado no domínio da frequência, e logo depois é feita a média radial 

dos valores de energia, para obter a função a partir do módulo da frequência (| |). 

Neste mesmo passo os valores já são colocados em função de   [   (| |)
    | |] e 

   [   (| |)
   ]. O resultado é mostrado na Figura 3-7. 

A partir das funções é definida uma frequência de corte (  ), que separa as duas 

retas que tendem a ajustar nas duas funções lineares, sendo a inclinação destas retas 

que irá determinar a profundidade da    e   . Neste caso foi utilizada uma frequência 

de 0,3     . 
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Figura 3-7 - Espectro radial de diversas janelas, mostrando a interpretação do gráficos para a obtenção dos valores de    
e   . Para a janela J29-12, foi obtido o valor da profundidade do centro da camada magnética (           ) e o topo 
da camada (          ), de modo que             . 

 

Valores de             e            foram obtidos através das 

inclinações das tendências lineares ajustadas às curvas de   [   (| |)
    | |] e 

   [   (| |)
   ], respectivamente. Por conseguinte basta aplicar a equação 8 e obter a 

profundidade da base da camada magnética para esta janela, sendo            . 

 

3.1.3. Definição do Tamanho da Janela 

 

Na estimativa da PBFM, o tamanho da janela é um fator que afeta diretamente o 

valor da sua profundidade. Sabendo disso, foi feito um teste em cinco pontos distintos 
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no grid da bacia, com o objetivo de verificar qual seria o tamanho da janela na qual 

estabilizaria a profundidade da base da camada magnética( Figura 3-8). 

 

Figura 3-8 – Mapa de localização dos pontos que foram observados a variação da Zb em função da Frequência de corte e 
do Tamanho da Janela. 

 

Então, para cada ponto mostrado na Figura 3-8 foi feita uma expansão da 

janela, variando de 10x10    até 290x290    (Figura 3-9) para verificar como se 

comportaria a PBFM. 
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Figura 3-9 - Gráfico mostrando a variação da profundidade da Zb em função do tamanho da Janela, para cada ponto 
mostrado na Figura 3-8. 

 

Analisando o gráfico da Figura 3-9, pode-se observar que a PBFM se estabiliza 

para todos os pontos a partir que o tamanho da janela atinge 240 x 240   , mostrando 

que neste trabalho podemos facilmente utilizar um janela maior ou igual a 240   .  

 

3.1.4. Definição da Frequência Angular de Corte (  ) 

 

Para fazer o calculo da inclinação dos pontos e definir    e    é necessário 

definir a frequência angular de corte (  ) que separa as frequências espaciais 

correspondentes a cada uma destas profundidades. A inclinação das frequências que 

estão entre o pico máximo e a   , são usadas para calcular a    e a inclinação das 

frequências a partir da    até duas vezes a quantidade de componentes de frequência 

utilizadas para estimar a   , são utilizadas para obter a estimativa da   . Deste modo, 

a    deve ter um valor onde separa as retas das funções   [   (| |)
    | |] e 

   [   (| |)
   ], de modo que estas retas sobreponham bem o espectro do dado 

magnético, ajustando-se bem visualmente. 
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Figura 3-10 - Grid mostrando o comportamento da    em função do tamanho da janela e a variação da frequência de 
corte kc, a zona de estabilidade para as medidas da PBFM é indicada pelo retângulo vermelho. 

Para entender melhor a dependência entre a variação na    e a variação do 

tamanho da janela na PBFM, foi feito um grid onde o eixo x representa os valores da 

expansão da janela e o eixo y representa a    (Figura 3-10). Avaliando o grid da 

Figura 3-10, é fácil perceber que a estabilidade da PBFM é alcançada com o aumento 

da dimensão da janela (Eixo X); adicionalmente a variação da    (Eixo Y) provoca 

uma grande variação nos valores da PBFM na região onde a    é abaixo de 0,2   -1
. 

Sabendo disso, foi definido que para uma determinação estável na obtenção da PBFM 

para a bacia do Parnaíba, seria utilizada uma janela de 250    x 250    e uma    

entre de 0,3 e 0,5     . 

 

3.2.  Inversão Magnética 3D 

 

Com o objetivo de verificar se a PBFM estimada neste trabalho está de acordo 

com métodos de inversão de dados magnéticos, foi feita uma inversão dos dados 

magnéticos utilizando a técnica de inversão do vetor de magnetização (MVI). 
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Assumindo que as propriedades magnéticas da Terra podem ser representadas 

pela sua densidade de magnetização (  ) (Telford et al., 1990), na magnetostática o 

campo magnético 𝑩 em um determinado ponto   , provocado por um determinado 

volume contendo magnetização    pode ser determinado pela expressão 

𝑩(  )   ∫  ( )   
 

|    |
𝒅  

 

 
  (9) 

se o Volume ( ) da expressão acima consiste em um conjunto de N subvolumes (  ) 

com suas respectivas constantes de magnetização   , a equação pode ser expressa 

como (Ellis et al., 2012) 

 

𝑩 (  )  ∑     
   
   ∫     

 

|    |
𝒅  

 

  
  (10) 

sendo o 𝑩  o campo magnético produzido pelas diversas fontes   (       ) nos 

pontos   (       ). Organizando estes valores discretos em matrizes 

𝑩     (11) 

o que expressa um problema linear que pode ser resolvido calculando a matriz G com 

condições de regularização apropriadas (Zhdanov, 2002). 

 

3.3.  Gradiente Geotérmico 

 

A medida do fluxo de calor na superfície terrestre nos traz informações sobre a 

produção de calor no seu interior e a distribuição da temperatura. Estes conhecimentos 

podem ser aplicados como ferramenta em diversas áreas da geologia e da geofísica, 

como a construção de um modelo geotérmico para a litosfera, o estudo da história 

térmica de uma bacia sedimentar, ou mesmo estudos de energias renováveis (energia 

geotérmica). 

Dentre estas, a determinação da evolução térmica de uma bacia sedimentar, 

pode nos levar a identificar áreas potencialmente favoráveis a geração de 

hidrocarboneto. Afinal, um dos fatores que controlam a geração de hidrocarboneto em 

uma bacia é a temperatura. 

Sabendo disso, através da PBFM podemos estimar o gradiente geotérmico, 

considerando que a superfície da base da fonte magnética (SBFM) é similar à Isoterma 
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de Curie da magnetita (ICM). Ao alcançar temperaturas entre 575 e 580°C, a 

magnetita alcança a sua temperatura de Curie, na qual faz com que o mineral passe a 

ter propriedades paramagnéticas (susceptibilidade magnética positiva baixa), perdendo 

as suas propriedades ferromagnéticas (susceptibilidade magnética positiva alta) 

(Schon, 2011). Esta temperatura é associada a magnetita pura. No entanto, por fazer 

parte da série da titanomagnetita, a magnetita pode possuir temperaturas de Curie 

variáveis de acordo com a variação do parâmetro de composição de Titânio ( ), deste 

modo, a titanomagnetita será uma magnetita pura quando    , por outro lado, para 

um parâmetro de composição onde     teríamos a formação do Ulvospinélio, como 

é mostrado na Figura 3-11 (Dunlop et al., 1997). Esta variação do parâmetro de 

composição de Titânio também interfere na susceptibilidade magnética do mineral, 

afinal a magnetita possui susceptibilidade média de 6,0 enquanto o que Ulvospinélio 

de 0,004 (Schon, 2011). Apesar do parâmetro de composição de Titânio influenciar 

tanto na temperatura de Curie quanto na susceptibilidade do mineral, iremos 

considerar apenas a magnetita pura, pois é um mineral com temperatura de Curie alta 

para suportar altas profundidades e susceptibilidade alta capaz de influenciar nas 

leituras aeromagnéticas. Adicionalmente mesmo que o seu parâmetro de composição 

de Ti seja próximo de 0,9, não influenciaria muito no resultado da estimativa do 

gradiente geotérmico. 

 

Figura 3-11 - Serie da titanomagnetita, mostrando que a variação do fator de Ti influencia na temperatura de Curie da 
magnetita, onde para x=0, temos a formação do Ulvospinélio, por outro lado, para x=1 temos a formação da Magnetita. 
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Sendo conhecido que o gradiente geotérmico da terra é positivo, ou seja, a sua 

temperatura aumenta com a profundidade e assumindo uma temperatura de Curie para 

a magnetita de 580°C, é perceptível que  haverá uma profundidade onde a magnetita 

alcança a temperatura de Curie. Para calcular o gradiente geotérmico é necessário 

considerar que a superfície da base das fontes magnéticas (SBFM) seja similar à 

superfície de Curie da magnetita. Para que isso ocorra é necessário considerarmos duas 

premissas: 

 

I. Considerar que as anomalias no dado magnético sejam produzidas 

apenas por magnetitas. 

II. Considerar que o corpo magnético atinge a profundidade da superfície de 

Curie. 

 

Considerando estas premissas torna-se fácil calcular o gradiente geotérmico 

(   ) aplicando a seguinte equação: 

    
     

     
  (12) 

onde   ,   ,    e    são respectivamente a temperatura de Curie da magnetita, 

temperatura na superfície terrestre, profundidade da superfície de Curie da magnetita e 

a cota na superfície terrestre. 

Utilizando dados topográficos do satélite SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission) (Figura 1-4) como   , foi aplicada a técnica do gradiente geotérmico, 

utilizando a superfície da base das fontes magnéticas (SBFM) como sendo a   .  
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4. – Apresentação dos Resultados 
 

 

4.1. Inversão Magnética 3D 

 

A técnica de inversão do vetor de magnetização (MVI) foi utilizada com o 

objetivo de somar informações sobre a bacia e servir como gabarito para o método da 

análise espectral, verificando se havia ocorrência de corpos com alto contraste 

magnético abaixo da SBFM. 

O resultado desta inversão é mostrado na Figura 4-2. Os corpos mostrados nesta 

figura foram definidos através de isovalores de contraste de susceptibilidade 

magnética, sendo utilizando um contraste de susceptibilidade igual a 0,0053 para 

definir a geometria de tais corpos. Estes corpos estão limitados entre os valores de -20 

e -29 km, profundidade na qual se encontra a SBFM. Fazendo uma interpretação entre 

os corpos sobre a SBFM, como é mostrado na Figura 4-2, percebe-se que onde a 

SBFM está profunda (SE e NW), são locais onde os corpos anômalos ocorrem com 

maior frequência, entretanto nas áreas onde a SBFM está rasa não ocorrem mais 

corpos de alto contraste magnético. Isso mostra que a técnica utilizada neste trabalho 

obteve êxito encontrar a profundidade onde a susceptibilidade magnética das rochas é 

zero. 
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Figura 4-1 - Resultado da Inversão magnética 3D utilizando a técnica de Inversão do Vetor de Magnetização (MVI), os 
corpos mostrados na figura foram filtrados entre 20 e 29km e apresentam contraste de susceptibilidade magnética 
maiores que 0,053, sendo os corpos rosas contraste negativo e o azuis contraste positivos. 
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Figura 4-2 – Resultado da inversão mostrada na Figura 4-1 comparada com a SBFM, mostrando que onde a SBFM está 
profunda, ocorre a presença de corpos anômalos, em contra partida, aonde a SBFM está rasa não há indícios de corpos 
anômalos. 

 

4.2. Superfície da Base das Fontes Magnéticas 

 

Estimando a    em diversos pontos de um dado magnético, podemos construir 

a superfície da base das fontes magnéticas (SBFM). Comparando com o modelo da 

camada magnética proposto por Blakely (1985) mostrado na Figura 3-2, o resultado 

deste processamento é mostrado na Figura 4-3, na qual mostra a topografia da 

superfície, juntamente com as superfícies do topo (  ) e da base (  ) das fontes 

magnéticas. Se na bacia do Parnaíba ocorresse um bom contraste de susceptibilidade 

entre os sedimentos no fundo da bacia e no embasamento, além de uma sedimentação 

próxima do modelo de camadas planas e paralelas, poderíamos interpretar a superfície 

   como sendo à base da bacia. No entanto, não foi possível devido aos intensos 

magmatismos ocorridos na bacia do Parnaíba, tornando difícil uma interpretação para 
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um modelo de camadas utilizadas neste trabalho, afinal estes magmatismos 

provocariam anomalias de altas frequências, dificultando a interpretação da   , que faz 

uso destas altas frequências para definir a sua profundidade. Assim, a superfície do 

topo mostrada na Figura 4-3 serve apenas como ilustração do resultado, não possuindo 

nenhum significado geológico. 

 

Figura 4-3 - Resultado da Superfície da Base das Fontes Magnéticas. Ao topo, a superfície terrestre construída com dados 
do SRTM, ao meio temos a Profundidade do Topo da Camada Magnética   , e abaixo, a Superfície da Base das Fontes 
Magnéticas (SBFM). 

 

Por outro lado, a SBFM mostrada na Figura 4-3 alcança valores entre -28,5 e -

20,5 km de profundidade, sendo interpretada como uma superfície abaixo da qual a 

susceptibilidade magnética é próxima de zero. 

 

Analisando a SBFM em duas dimensões como na Figura 4-4, pode-se perceber 

que na parte NE próximo do cruzamento entre o Transbrasiliano com o Lineamento 

Santa Inês, a SBFM está mais rasa. O mesmo ocorre sobre o Lineamento Tocantins-

Araguáia. Por outro lado, ao centro da área e na parte sul sobre o Transbrasiliano, 

ocorrem regiões onde as fontes magnéticas estão mais profundas, chegando até a -28,5 

km. 
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Figura 4-4 - Superfície da Base das Fontes Magnetita (SBFM). 

 

Estas anomalias da SBFM estão correlacionadas com variações da profundidade 

da Moho, que recentemente foi estimada a partir de dados gravimétricos do satélite 

GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer) (Reguzzoni et al., 

2013), como mostrado na Figura 4-5. Avaliando a Figura 4-4 e Figura 4-5, percebe-se 

que na parte NE e sobre o Lineamento Tocantins-Araguáia onde as fontes magnéticas 

estão rasas (Figura 4-4), são locais onde a Moho também está mais rasa (Figura 4-5). 

Igualmente ocorre no centro da área e na parte sul sobre o lineamento transbrasiliano, 
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onde a SBFM está mais profunda (Figura 4-4), a Moho também está mais profunda 

(Figura 4-5) 

.  

Figura 4-5 - Mapa da espessura da Moho, construído através de dados gravimétricos do satélite GOCE por Reguzzoni 
(2013). 

4.3. Gradiente Geotérmico 

 

Ao gerar o mapa do gradiente geotérmico (Figura 4-7) a partir dos valores da 

SBFM mostrados na Figura 4-4, já se esperava que os valores máximos e mínimos 

fossem justamente próximos das anomalias encontradas na SBFM. Além disso, foi 

feita uma comparação com os dados de Zembruscki et al. (1988) que acharam o 

gradiente geotérmico através de medições de temperatura em poços ( Figura 4-6). 
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Apesar dos valores de Zembruscki et al. (1988) serem valores medidos até uma 

profundidade de 3 km, os seus resultados mostram uma similaridade com os valores do 

gradiente geotérmico estimados pela técnica da análise espectral utilizada neste 

trabalho. A Figura 4-6 mostra esta similaridade. 

A partir do gradiente geotérmico é possível calcular o fluxo térmico utilizando a 

lei de Fourier, apenas multiplicando o gradiente geotérmico pela condutividade 

térmica das rochas.  Estimar este fluxo térmico foi possível graças ao projeto 

financiado pela PETROBRÁS denominado “Parametrização de afloramentos do 

embasamento cristalino das Bacias do Ceará e interiores do trend Cariri Potiguar para 

estudos de condutividade térmica”, que também mediu a condutividade térmica nas 

margens da bacia do Parnaíba. Através destas medidas chegaram ao resultado que a 

condutividade térmica média na região seria 2,69 ± 0,02        . Multiplicando 

este valor pelo gradiente geotérmico mostrado na Figura 4-7, concluímos que o fluxo 

térmico na bacia do Parnaíba possui valores entre 51,6 e 71,3       (Figura 4-8), 

tais valores são similares aos encontrados pelo mapa de fluxo térmico da América do 

Sul produzido por Hamza et al. (2005).  

O mesmo projeto financiado pela PETROBRÁS, que mediu condutividade 

térmica, também mediu a produção de calor radiogênico nas rochas da província 

Borborema, este trabalho mostrou que na província Borborema, o calor radiogênico 

nas amostras possuem uma média de 2,013       com um desvio padrão de 0.329 

     . 

Uma hipótese para entender a variação de 8 km na SBFM seria a variação da 

geração de calor radiogênico das rochas. Conhecendo os valores da província 

Borborema, foi possível investigar se esta produção de calor radiogênico justificaria os 

8 km de variação da SBFM, utilizando a fórmula desenvolvida por Turcotte et al. 

(1982), que objetiva entender a variação da temperatura em função da profundidade 

( ) pelos fatores que interferem na mesma, como a temperatura na superfície (  ), 

fluxo de calor no manto (  ), produção de calor radiogênico  na superfície (  ), 

condutividade térmica (κ) e    que é a profundidade na qual a produção de calor 

radiogênico ( ) corresponde a      : 
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(   

 
 

  )  (13) 

Utilizando a fórmula acima, e supondo valores próximos como        , 

        ,         ,         
        ,             , κ=2.7 W/mk, e 

que a produção de calor radiogênico varie entre a média mais ou menos três vezes o 

desvio padrão (                     ). Apenas poderia justificar uma variação 

de 0,75 km na SBFM, bem menor que os 8 km encontrados. 

 

 

Figura 4-6 - Gradiente Geotérmico na Bacia do Parnaíba, produzido a partir de dados de poços por Zembrusk et al. 
(1988), onde GGMP (Gradiente Geotérmico Médio Parcial) são valores de gradientes geotérmicos medidos em relação ao 

nível do mar, GGMT (Gradiente Geotérmico Médio Total) são valores de gradientes geotérmicos medidos em relação à 
profundidade, em alguns lugares ouve coincidência entre os valores de GGMT e GGMP. Em azul representa o range do 

gradiente geotérmico mostrado na Figura 4-7. 
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Figura 4-7 - Mapa do gradiente geotérmico produzido a partir da superfície da base da fonte magnética e dados 
topográficos do satélite SRTM. 
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Figura 4-8 - Mapa de fluxo térmico da Bacia do Parnaíba, produzido por uma condutividade térmica de            

 

4.4. Espessura da Litosfera 

 

 Além da estimativa do gradiente geotérmico, a SBFM pode nos trazer 

informações sobre a espessura da litosfera. Esta associação entre a SBFM e a 

espessura da litosfera pode ser desenvolvida através de geotermas padrão para a 

litosfera continental desenvolvidas por Pollack & Chapman (1977). As geotermas 

mostram a variação da temperatura com a profundidade e quando a temperatura da 
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geoterma atinge o ponto de fusão da peridotita é considerado que a base da litosfera foi 

atingida. 

 Adicionalmente, através de dados de fluxo de calor na superfície e informações 

sobre a profundidade da isoterma de Curie em treze províncias geológicas na Índia, 

Negi et al. (1987) desenvolveu a relação entre a profundidade da isoterma de Curie e a 

espessura da litosfera, chegando na seguinte equação 

 

              (14) 

 

onde   é a espessura da litosfera e    a SBFM. Utilizando nossos dados da SBFM 

aplicados na Equação 13, foi possível estimar a espessura da litosfera na bacia do 

Parnaíba. Desta maneira, foram encontrados valores entre -65,8 e -89,2   , como é 

mostrado na Figura 4-9. Tais valores são consistentes com as geotermas padrão de 

Pollack & Chapman (1977) para valores do fluxo de calor entre 50 e 70      . 
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Figura 4-9 - Mapa da profundidade da litosfera, desenvolvido a partir da relação entre a isoterma de Curie e a espessura 
da litosfera encontrada por Negi et al. (1987). 
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5. – Discussões Finais 
 

 

 

Avaliando os resultados da SBFM juntamente com outras informações e dados 

da bacia do Parnaíba, foi possível construir dois modelos para a interpretação da 

topografia da SBFM e sua correlação com a topografia da Moho. Para o primeiro 

modelo, foi utilizado o modelo primeiramente elaborado por McKenzie (1968), já o 

segundo modelo foi produzido a partir do mapa estrutural desenvolvido por Cordani et 

al. (2009). Para entender melhor tais modelos, foram criados dois perfis como 

mostrados na Figura 5-2, com dados da profundidade da Moho, SBFM, Topográficos 

(SRTM), campo gravitacional residual e o calculo isostático para densidades da 

sedimentação            
 , da crosta            

  e do manto            
 . 

Adicionalmente foi modelada a base da bacia em cada perfil, com uma variação de 

densidade             
 , utilizando a técnica desenvolvida por Bott (1960), que 

torna possível calcular o campo magnético ou gravimétrico de uma superfície irregular 

e não uniforme. 

McKenzie (1978) propôs um modelo para a subsidência de uma bacia 

sedimentar devido a uma perturbação no fluxo de calor ignorando a produção de calor 

radioativo das rochas na litosfera. Este modelo parte de uma litosfera onde a crosta e o 

manto listosférico estão planos e paralelos (Figura 5-1-A), mas, após uma estiramento 

da crosta por um fator (β), inicia-se uma subsidência devido a compensação das forças 

isostáticas, causando um soerguimento da astenosfera, que irá provocar uma 

perturbação de calor, causando um aumento do gradiente geotérmico (Figura 5-1-B). 

Logo depois, inicia-se o resfriamento da litosfera, que aumentará a sua densidade, 

provocando uma outra subsidência, que ocorre lentamente até que haja a estabilização 

do gradiente geotérmico (Figura 5-1-C).  

O modelo proposto por McKenzie (1978) prevê um aumento do gradiente 

geotérmico na litosfera logo após um estiramento mecânico. Uma anomalia do 

gradiente geotérmico com estas características pode ser observada na bacia do 
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Parnaíba, mais precisamente na parte NE da SBFM, próximo ao cruzamento dos 

lineamentos Transbrasiliano e Santa Inês, onde é percebível que, além da SBFM estar 

rasa demostrando um aumento do gradiente geotérmico (Figura 4-4), também ocorre 

um afinamento da crosta (Figura 4-5), similar ao modelo mostrado na Figura 5-1-B. 

Para entender melhor a ocorrência do modelo de McKenzie (1978) na bacia do 

Parnaíba, foi construído sobre esta anomalia de gradiente geotérmico o perfil A 

(Figura 5-3), sendo sua localização mostrada na Figura 5-2. 

 

Figura 5-1 - Modelo de subsidência de uma bacia proposto por Mckenzie (1968), o modelo inicial sem variação de 
temperatura vertical (A), após o estiramento da crosta pelo fator (β) iniciasse uma subsidência provocando um 
soerguimento da astenosfera, aumentando o gradiente geotérmico na litosfera (B), logo, ocorre uma subsidência termal 
provocada pelo resfriamento da litosfera, até que o gradiente geotérmico se estabilize (C). 
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Avaliando a  Figura 5-3, é perceptível que a anomalia rasa da SBFM está 

concordando com a anomalia rasa da profundidade da Moho entre as distâncias 250 e 

450   , mostrando que onde houve um afinamento da crosta, houve também um 

aumento do gradiente geotérmico, característica própria do modelo de McKenzie 

(1978) demostrada na Figura 5-1. Este afinamento da crosta também pode ser 

confirmado pela linha de equilíbrio isostático, que mostra o mesmo afinamento na 

mesma região. Adicionalmente a base da bacia mostra que há uma sedimentação mais 

espessa, demostrando que a sedimentação foi mais intensa nesta região. 

 

Figura 5-2 - Mapa de localização dos perfis A e B, sobre a profundidade da Moho na esquerda e sobre a SBFM na direita. 
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Figura 5-3 - Perfil A, no sentido NW, percebe-se que entre as distâncias 250 e 500    ocorre um afinamento da crosta, 
concordando com um aumento do gradiente geotérmico observado pela SBFM, este afinamento da crosta também pode 
ser observado pelo campo gravimétrico residual mostrado no topo da imagem, que mostra uma anomalia negativa entre 
as distâncias 250 e 500   . 

  

Já no perfil B que se encontra semi-perpendicular ao perfil A (Figura 5-2), foi 

interpretado pelo mapa estrutural desenvolvido por Cordani et al. (2009). A 

interpretação foi desenvolvida a partir do modelo onde o gradiente geotérmico é 

modificado devido a ocorrência de um graben, como mostrado na  Figura 5-4. 

Correlacionando a SBFM com o mapa estrutural produzido por Cordani (2009) 

mostrado na Figura 5-5, é perceptível que a anomalia rasa na região NE está próximo 

da zona de cisalhamento policíclica que separa os maciços Granja Sul (GS) e Granja 
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Norte (GN). Por outro lado, a região ao sul onde a SBFM está profunda, é descrita por 

Cordani (2009) como locais de prováveis grabens e estruturas conexas, tal graben 

mostra uma boa similaridade com a anomalia profunda da SBFM. Deste modo, o 

modelo da Figura 5-4 pode ser observado na bacia do Parnaíba pelo mapa da Figura 

5-5. Afinal é perceptível que a anomalia mais profunda da SBFM, que ocorre na região 

sul e se extende até o centro da SBFM, está concordando com o provável graben e as 

estruturas conexas de idade Mesoneoproterozóica mapeado por Cordani et al. (2009) 

(Figura 5-5), mostrando que esta variação do gradiente geotérmico poderia ter sido 

provocado pela ocorrencia do graben. 

 
  

 
Figura 5-4 - Diagrama proposto para o modelo estrutural do Cordani et al. (2009). (a) Crosta plana com gradiente 
geotérmico constante.  (b) Variação local do gradiente geotérmico devido a ocorrência do graben. 

Avaliado o perfil B, mostrado na Figura 5-6, podemos observar que entre as 

distâncias de 100 e 250   , região onde ocorre o graben mapeado por Cordani et al. 

(2009), é possível observar que a profundidade da Moho está mais profunda, 

juntamente com a profundidade da SBFM, concordando com o modelo proposto na 

Figura 5-4. Entretanto, para o modelo de crosta e sedimentação homogenias utilizados 
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no perfil B, não foi possível identificar um aumento da espessura da sedimentação, 

para a comprovação da existência do graben. Deste modo, não foi possível comprovar 

o modelo da Figura 5-4. 

Mas, podemos retirar ainda outras informações do perfil B, que a partir da 

distância de 400     é perceptível que a Moho está mais rasa, juntamente com a 

SBFM, de modo que na distância de 500   , justamente sobre o pico máximo da 

Moho e regiões rasas da SBFM, onde o perfil A corta o perfil B, ocorre também o 

maior espessamento da sedimentação, comprovando o modelo de McKenzie (1978) 

descrito para o perfil A. 

Este modelo de McKenzie (1978), interpretado no NE da área, também pode ser 

confirmado pela diminuição da espessura da litosfera, mostrada na Figura 4-9, que 

foram encontrados valores de até 65,8    nesta região, mostrando que houve o 

soerguimento da astenosfera, característica principal do modelo de McKenzie (1978) 

mostrado na Figura 5-1-B, este fato possivelmente provocou o aumento do fluxo 

térmico, que nesta região atinge valores de até 71,3      . 

Outra evidência em favor do modelo de McKenzie (1978) na Bacia, seria na 

região NW, onde é possível encontrar sedimentos recentes (Figura 1-1), na mesma 

região onde a surperfície de Curie está rasa, juntamente com uma anomalia de 

crosta fina, como é mostrado na Figura 5-2. 
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Figura 5-5 – Mapa de localização dos perfis sobre o mapa estrutural desenvolvido por Cordani el al. (2009) juntamente 
com a SBFM. 
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Figura 5-6 - Perfil B, no sentido NE, é perceptível que entre as distâncias de 100 e 250   , região onde ocorre o graben 
mapeado por Cordani et al. (2009), é possível observar que a profundidade da Moho está mais profunda, juntamente 
com a profundidade da SBFM, concordando com o modelo proposto na Figura 5-4. Adicionalmente pode-se observar que 
na distancia próxima de 500   , encontra-se o mesmo afinamento da crosta mostrado no perfil A, concordando com um 
aumento do gradiente geotérmico observado pela elevação da SBFM, e pelo campo gravimétrico residual, que mostra 
uma anomalia negativa na distância de 300   . 
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6. – Conclusão 
 

 

 Antes do método da análise espectral ser colocada em prática por 

pesquisadores, as medições dos gradientes geotérmicos eram feitas através de 

medições de temperaturas em poços. O método da análise espectral demostrou ser um 

método rápido e de baixo custo quando comparado com medições de temperaturas em 

poços.  

 Na obtenção da SBFM, o método conseguiu construir um modelo compatível 

com o resultado da inversão dos dados aeromagnéticos, afinal a inversão mostrou que 

não havia corpos com alto contraste magnético abaixo da SBFM. Também se mostrou 

compatível com os valores obtidos por Zembruscki (1988), que mediu o gradiente 

geotérmico da bacia através de medições de temperaturas em poços e com a 

compilação de fluxo de calor de Hamza et al. (2005). 

 O resultado deste trabalho foi essencial para criar hipóteses sobre a estrutura 

térmica da bacia do Parnaíba com a descrição do modelo proposto por McKenzie 

(1978). Afinal, interpretando detalhadamente a anomalia rasa que existe no nordeste 

da bacia, descrita no perfil A e mostrado na Figura 5-3, foi possível identificar que a 

anomalia térmica identificada pela variação do gradiente geotérmico apresentava 

justamente características da ocorrência do modelo de evolução de bacia proposto por 

McKenzie (1978). O modelo de McKenzie (1978) poderia também explicar as 

variações de espessura litosférica na bacia do Parnaíba, deduzidas da relação empírica 

de Negi et al. (1987). 
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5

6

SUMMARY7

Depths to the isothermal Curie surface under the Parnaı́ba basin of NE Brazil have been8

obtained from the spectral analysis of airborne magnetic anomalies. The Parnaı́ba basin9

is a large cratonic basin that formed during Paleozoic times within the Neoproterozoic10

supercontinent Gondwana, with subsidence and deposition continuing well into Meso-11

zoic times, and episodes of Cenozoic sedimentation marking its most recent depositional12

history. Spectral analysis of airborne magnetic data reveals that Curie temperatures are13

reached at 20 - 29 km depth in the Parnaı́ba basin, consistent with independent estimates14

of surface heat flow in the region. Using an empirical relationship from model geotherms15

for the continental lithosphere, the observed Curie point depths yield lithospheric thick-16

ness values in the 65 - 90 km range. This value is thinner than average lithospheric thick-17

ness for tectonically stable regions globally and also thinner than the regional average for18
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northeastern South America. We argue that deep thermal perturbations, perhaps related19

to tectonic stretching of the lithosphere, might be present under the Parnaı́ba basin.20

Key words: Parnaı́ba basin – lithospheric thickness – aeromagnetic anomalies – cratonic21

basin22

1 INTRODUCTION23

Constraining thermal structure beneath cratonic basins is a critical step towards understanding their24

mechanisms of formation and subsequent subsidence histories. Thermal contraction of an initially hot25

lithosphere, where subsidence follows after cooling of a thermally perturbed lithosphere, has been26

a widely accepted model for cratonic basin evolution. Such thermal perturbations might result from27

some sort of convective intrusion [Sleep & Snell, 1976; Ahern & Mrkvicka, 1984] or from passive up-28

welling of the asthenosphere after lithospheric stretching [McKenzie, 1978; Jarvis & McKenzie 1980],29

and subsequent subsidence is governed by the cooling rate of this initial perturbation [Mareschal,30

1991]. Lithospheric thickness - which is also thermally defined as an isotherm at ∼1400 K - plays31

a key role in determining the size of the initial perturbation and the cooling rate that follows [e.g.32

Kaminski & Jaupart, 2000; Hamdani et al., 1991]. Moreover, thermal structure is of further interest in33

oil-producing sedimentary basins, as it is a key for identification of potential hydrocarbon-generating34

areas.35

The thermal structure of the lithosphere is dictated by the equilibrium geotherm, and calculation of36

equilibrium geotherms generally implies measurement of the surface heat flow, as well as knowledge37

of - or assumptions on - heat production and thermal conductivity of subsurface rocks [e.g. Turcotte38

& Schubert, 2007; Jaupart & Mareschal, 2011]. Excellent examples include the study of Pollack &39

Chapman [1977], who made use of an empirical relationship between mean and reduced heat flow40

to develop model geotherms for the continental lithosphere (in which surface heat flow is in equilib-41

rium with heat flowing into the lithosphere at its base plus heat generated by radioactive decay from42

within); or the study of Negi et al. [1987], who compiled surface heat flow data and surface heat gener-43

ation measurements for the Indian subcontinent and assumed an exponential distribution of radioactive44

heat generation with depth to develop representative equilibrium geotherms for several geologic units45

across the subcontinent. Heat flow measurements, however, are generally sparse over most continental46

areas, as they require direct measurement of the geothermal gradient down boreholes drilled into the47

ground [e.g. Beardsmore & Cull, 2001].48

? Corresponding author: jordi@geofisica.ufrn.br (e-mail).
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Additional constraints on the thermal state of the lithosphere may come from mantle xenoliths49

brought to the surface during volcanic eruptions. In such cases, model geotherms can be used in50

conjunction with temperature estimates from the stability field of xenoliths to make inferences about51

the thermal structure of the lithosphere. In a study of the rifting mechanisms along the Red Sea basin,52

for instance, McGuire & Bohannon [1989] used mantle xenoliths collected in a Cenozoic volcanic53

field in the Arabian shield to infer that the shield’s lithosphere is anomalously hot. Using the model54

equilibrium geotherms of Pollack & Chapman [1977] they further showed that the shield’s lithosphere55

must be thin and not in thermal equilibrium. This observation was used to place constraints on the56

timing for lithospheric erosion and to argue for passive rifting along the Red Sea. Mantle xenoliths,57

however, are also sparse and rarely available in non-volcanic areas.58

An alternative to heat flow and mantle xenoliths for constraining subsurface temperatures is the59

determination of Curie depths. The Curie depth is the depth at which the Curie point (or temperature)60

of mineral-forming rocks is reached, thus loosing their ability to be magnetized. The Curie point may61

range from 573 ◦C for quartz to 770 ◦C for iron, but it is well established that for the upper lithosphere62

- where magnetite is the most common magnetic mineral - it is restricted within the 550 - 580 ◦C63

temperature range [e.g. Frost & Shive, 1986]. Curie depths can be inferred from the spectral analysis64

of magnetic anomalies [Spector & Grant, 1970], where the top and bottom of the layer containing65

the magnetic sources is obtained from the asymptotic behavior of their spectrum. By identifying the66

Depth to the Bottom of the Magnetic Sources (DBMS) from the spectral analysis with the Magnetite67

Curie Isotherm Depth (MCID), nominally at 580 oC, temperature constraints are placed at depth.68

The methodology has been successfully used by several authors to constrain the thermal state of the69

continental lithosphere in a variety of tectonic settings [e.g. Tanaka el al, 1998; Bansal el al., 2013;70

Gabriel el al., 2012; Arnaiz-Rodriguez, 2012; Karastathis et al., 2011; Ravat et al., 2011; Aboud et71

al., 2011].72

In this paper, we analyze airborne magnetic anomalies collected over the cratonic Parnaı́ba basin73

of NE Brazil and characterize its thermal state through the determination of Curie depths throughout74

the basin. We show that our results are broadly consistent with published heat-flow maps for the South75

American continent [Hamza and Muñoz, 1996; Hamza et al., 2005] and argue that the estimated76

Curie depths - in the 20 - 29 km depth range - are shallow, implying that the lithosphere under the77

Parnaı́ba basin is anomalously hot. Moreover, the Curie isothermal surface determined in this study78

displays good positive correlation with topography of the Moho derived from satellite gravity, further79

suggesting that tectonic stretching of the lithosphere might have played a role.80



4 Dantas et al.

2 STRATIGRAPHY AND BASEMENT ARCHITECTURE81

2.1 Stratigraphy82

The Parnaı́ba basin is located at the western edge of the Brazilian Northeast. It is geographically lo-83

cated between parallels 2◦00’ and 12◦00’ S and meridians 41◦00 and 50◦00 W, and has an area of84

675.000 km2 (Fig. 1). The basin developed in an intracontinental setting during the tectonic stabiliza-85

tion of the South American platform in the Paleozoic [Almeida et al., 2004].86

The basement of the basin is formed by Precambrian rocks belonging to various geotectonic do-87

mains of West Gondwana [Cordani et al., 2009; De Castro et al., 2014]. The Riachão Formation88

and the Jaibaras Group represent a rifting phase that predated deposition. The Riachão formation is89

composed of immature deposits of greywacke, arkose, siltstones, shales and red ignimbrites, which90

are considered of middle or upper Proterozoic age; the Jaibaras group, which is exposed in the east-91

northeast of the basin, has not been sampled by sub-surface wells.92

The stratigraphy of the Parnaı́ba basin is divided into three supersequences: Silurian (Serra Grande93

Group), Devonian (Group Canindé) and Carboniferous-Triassic (Balsas Group). The Silurian super-94

sequence is a complete transgressive-regressive cycle and sits on top of Proterozoic and Cambrian95

rocks, and it is composed of the Ipu, Tianguá and Jaicós formations. The Devonian supersequence96

consists of the Itaim, Pimenteiras, Cabeças, Longá and Poti formations, which outcrop in the east-97

ern and southwestern portions of the basin. The Carboniferous-Triassic super sequence consists of98

the Piaui, Pedra-de-Fogo, Motuca, and Sambaı́ba formations, which can be observed at the surface in99

the south-central and part of the west and north-east portions of the basin. At depth, they are present100

throughout an extensive region of the basin and erosion, rather than the non-deposition, seems to have101

been the most important factor in explaining its absence in some of the areas that frame the basin.102

In addition to these groups, deposition during the Jurassic led to the Pastos Bons formation, partly103

overlapping with the Mosquito formation. Later, in the Cretaceous, there was deposition of the Codó,104

Corda, Grajaú, Jaguarapi, and Itapecuru formations.105

The magmatism of the basin is composed of intrusive igneous rocks (dykes and sills) and extrusive106

rocks of basic composition. Those were divided into the Triassic-Jurassic Mosquito formation and the107

Early Cretaceous Sardinha formation [Lima et al., 1978]. The Mosquito formation is characterized by108

large basalt flows with interbedded sandstones, which form large dikes and small sills often found in109

the western portion of the basin. On the other hand, the Sardinha formation is found in the eastern110

portion of the basin, and is encountered as basalt bodies forming large dikes and small sills.111
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2.2 Basement architecture112

Framed by elevated topography that developed in Paleoproterozoic times, the Parnaı́ba basin is bounded113

by the Amazonian craton to the West, the São Francisco craton to the Southeast, the São Luis craton114

to the North, and by the Proterozoic Borborema Province to the East [Cordani et al., 2009]. The basin115

was established above a number of Cambro-Ordovician rifts, all located in the Eastern portion of the116

basin, which include the São Raimundo Nonato, São Sebastião, Cococi-Rio Juca and Jaibaras rifts117

[Bizzi et al., 2003].118

Three important lineaments appear to be hidden under the basin’s sedimentary sequences: the119

Transbrasiliano lineament, a major Neoproterozoic shear zone that crosses the entire continent in the120

NE-SW direction [Cordani et al. , 2013a; 2013b; Cunha, 1993; Hasui et al., 2012]; the Tocantins-121

Araguaia lineament, striking in the NS direction to the West and intensely faulted [Chamani, 2011];122

and the Picos-Santa Inês Lineament, striking in the NW-SE direction and crossing the Transbrasiliano123

lineament orthogonally [Cunha, 1993; Chamani, 2011]. The lineaments define the borders of a number124

of Precambrian blocks, tectonically more stable and less subsident (Fig. 2a). The Granja Norte (GN),125

Granja Sul (GS) and Monte Alegre - Conceição (MAC) massifs are formed by metamorphic rocks of126

medium-high grade with early Paleoproterozoic radiometric ages; the central Parnaı́ba massif block is127

also regarded to be of Paleoproterozoic age, although it has not been dated [Cordani et al., 2009].128

Most recently, an alternative basement architecture has been proposed by De Castro et al. [2014]129

based on airborne gravity and magnetic data. According to these authors, a complex collage of cratonic130

fragments, basement inliers and Neoproterozoic fold belts makes up the basement under the Parnaı́ba131

basin (Fig. 2b). The Neoproterozoic belts surrounding the basin - Gurupi fold belt to the North, Bor-132

borema and Tocantins provinces to the East and West, respectively - are interpreted to extend under133

the sedimentary sequences and frame a buried, triangularly shaped central block. The central block134

is then structured into a number of basement inliers separated by a correspondingly large number of135

Proterozoic/Phanerozoic rifts trending approximately in the north-south direction with Cambrian rifts136

of different trends superimposed. Based on the total horizontal derivative and Euler solutions of mag-137

netic residuals, the central block is further subdivided into the Parnaı́ba North, Parnaı́ba South, and138

Teresina domains.139

3 DATA AND PROCESSING140

3.1 The dataset141

The airborne magnetic data considered in this study were obtained from the Brazilian Agência Na-142

cional do Petróleo, Gás e Biocombustı́vies (ANP), the national regulatory agency for oil, natural gas,143
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and biofuels. The survey was acquired by the Universidade de São Paulo (USP), through a research144

grant from ANP, with the aim of identifying areas with hydrocarbon potential within the Parnaı́ba145

Basin.146

The dataset was developed between 02/12/2005 and 08/23/2006 using an aircraft Cessna C208B147

Grand Caravan, equipped with a magnetometer Scintrex CS-3 (Cesium vapor), according to the fol-148

lowing survey parameters: flight lines were in the EW direction, with a spacing of 6.0 km; control149

lines were in the NS direction, with a spacing of 24.0 km; intervals between magnetic readings were150

∼0.01 s (i.e. ∼0.75 m); average flight elevation was between 500 and 800 m above maximum study151

area elevation; and average flight speed was ∼280 km/h. The total linear extension of the survey was152

183.877,03 km, spanning an area of 748.612,4 km2 and covering almost the entire area of the Parnaı́ba153

basin (Fig. 1). The magnetic readings were then corrected using the Definitive International Geomag-154

netic Reference Field (DGRF) for 2005, which had an intensity of 26,161.4 nT, a magnetic inclination155

-2.5◦, and a declination of -18.7 ◦ in the center of the study area. The corrected aerial survey data,156

gridded at 1500 m, are displayed in Figure 3.157

3.2 Spectral analysis158

The spectral analysis utilized in this study is based on the methodology of Spector and Grant [1970],159

in which the top (Zt) and bottom (Zb) of a layer of magnetized material embedded in a semi-infinite160

medium of zero magnetic susceptibility is found from the asymptotic behavior of the magnetic spectral161

density function.162

Following Blakely [1995], the radial average of the 2D magnetic spectral density, Φ(kx, ky), is163

expressed as164

Φ(|~k|) = A exp(−2|~k|Zt)(1− exp(−|~k|(Zb − Zt))
2, (1)165

where ~k = (kx, ky) is the vector wavenumber, | | indicates vector norm, and A is a constant. For166

wavelengths less than two times the layer thickness (Zb − Zt), eq. (1) can be approximated as167

Φ(|~k|)1/2 ' B exp(−|~k|Zt), (2)168

where B is a constant. And, using a first-order Taylor series expansion, eq. (1) can be approximated169

at long wavelengths as170

Φ(|~k|)1/2) ' C exp(−|~k|Z0)2|~k|d, (3)171

where Z0 = (Zb + Zt)/2 is the depth to the center of the magnetic layer, d = (Zb − Zt)/2 is the172

half-width of the magnetic layer, and C is a constant. Taking the logarithms of both sides of eqs (2)173

and (3),174
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ln Φ(|~k|)1/2 = lnB − |~k|Zt (4)175

and176

ln
[
Φ(|~k|)1/2/|~k|

]
= ln(2Cd)− |~k|Z0, (5)177

respectively. Thus, an estimate for the top of the magnetic layer (Zt) can be obtained from the asymp-178

totic slope of Φ(|~k|) at small wavelengths (or, equivalently, high wavenumbers), and an estimate for179

the depth to the center of the magnetic layer (Z0) can be recovered from the asymptotic slope of180

Φ(|~k|)/|~k| at large wavelengths (or, equivalently, low wavenumbers). The depth to the bottom of the181

magnetic layer can then be obtained as182

Zb = 2Z0 − Zt. (6)183

Assuming that the magnetic layer has a uniform lithologic composition and that temperature in-184

creases with depth, the magnetic behavior of rocks will be shut down at depths where the Curie tem-185

perature is reached. If it is further assumed that the magnetic properties of the rocks are due to the186

magnetite content alone, the bottom of the magnetic layer will be an isothermal surface at ∼580◦C187

- the Curie temperature for magnetite - and Zb will then become the Curie depth [Schon, 2011].188

4 CURIE DEPTHS IN THE PARNAı́BA BASIN189

In order to determine Curie depths under the Parnaı́ba basin, a total of 3,783 nodes, separated at 10 km190

intervals, were defined in the area covered by the aeromagnetic survey (Fig. 4). A square window191

was then cut around each node using a 10% cosine-taper window, with a final window size of 240 x192

240 km, and a 2D Fourier transform was performed on each square window to obtain the 2D magnetic193

spectrum. The radial average of each spectrum was then obtained from the 2D spectrum [Blakely,194

1995]. The computed radial average spectra were then divided into high and low wavenumber domains195

using cut-off wavenumbers in the 0.3 ≤ kc ≤ 0.5 km−1 range, and estimates for Z0 and Zt were196

obtained from the slopes of the respective log-linear fits. The depth to the base of the magnetic layer,197

Zb, or Curie depth, was finally obtained using eq. (6). Figure 5 illustrates the measurement process in198

detail with data from four different nodes in the grid.199

The resulting Curie depths for the Parnaı́ba basin, obtained from the spectral analysis described200

above, are displayed in Figure 6. The figure reveals that Curie depths range between 20 and 28 km,201

with shallow values concentrated in the northeastern half of the study area and deep values concen-202

trated in the central and southeastern portions. The stability of our Curie depth estimates were exam-203

ined by perturbing window size and cut-off wavenumber in the analysis described above. To investigate204

the effect of window size, five points were selected on the grid and multiple Curie depths were deter-205
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mined on each of them for window sizes ranging between 10 x 10 km and 290 x 290 km. The results206

are summarized in Figure 7a, showing that Curie depth estimates stabilize for windows larger than207

240 x 240 km. The test above, however, was performed for a constant value of the corner wavenumber208

(kc = 0.3 km−1). To further investigate the stability of the Curie depth estimates, both window size209

and kc were varied for one of the nodes in the Parnaı́ba basin. The results of this investigations are210

displayed in Figure 7b, showing that Curie depth becomes shallower with increasing values of kc for211

window sizes above ∼100 km. The largest variation in Curie depth, however, is observed for kc <212

0.2 km−1, and it was therefore concluded that stable estimates of Curie depths were attained for 0.3213

≤ kc ≤ 0.5 km−1.214

5 A CASE FOR THIN LITHOSPHERE215

The most important finding of this study is the relatively shallow Curie isotherm obtained from the216

spectral analysis of aeromagnetic data for the Parnaı́ba basin (Fig. 6). Shield areas around the world217

are generally characterized by low heat-flow values in the 30 - 40 mW/m2 range [Rudnick et al., 1998;218

Nyblade and Pollack, 1993] which, in combination with the model geotherms of Pollack & Chapman219

[1977], result in relatively cool geotherms with Curie point depths deeper than ∼50 km. Curie point220

depths in the Parnaı́ba basin are in the 20 - 30 km range, half the depth for stable shields, implying221

that the basin is underlain by an anomalously hot lithosphere.222

In order to validate our thermal constraints, we have made predictions of surface heat-flow and223

lithospheric thickness in the Parnaı́ba basin from our Curie depths and compared our predictions to224

corresponding values published in continental-scale studies. To calculate surface heat flow values, we225

have used Fourier’s law of heat conduction and multiplied the geothermal gradient in the basin by an226

assumed thermal conductivity for basement rocks. The geothermal gradient was calculated from the227

estimated Curie depths as228

dT

dz
=

TC − T0

Zb − ZS
, (7)229

where TC is the Curie temperature at 580 ◦C, T0 is the surface temperature at 20 ◦C, Zb is the DBMS230

(Section 3.2), and ZS is surface topography. Thermal conductivity was taken from an average over231

1177 samples collected in the neighboring Borborema Province, giving a value of 2.69±0.02 Wm−1K−1
232

[F. Lins, unpublished report, 2011]. This value is within the 1.3 - 3.3 Wm−1K−1 conductivity range233

reported for granites [Lillie, 1999], and it was taken as a representative average for the Parnaı́ba basin234

basement thermal conductivity. The predicted heat flow for the Parnaı́ba basin is displayed in Figure 8,235

showing values that vary between 52 and 71 mW/m2. Heat flow measurements from bottom hole tem-236

peratures (BHT) in South America were compiled in Hamza et al. [2005] and interpolated with 4th237
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degree polynomial to produce maps of heat flow variation for the continent. The continental maps238

display heat flows in the 60 - 65 mW/m2 range for the Parnaı́ba basin, which is broadly consistent239

with our inferred values.240

To estimate lithospheric thickness from our Curie depth values, we used the empirical relation-241

ship of Negi et al. [1987]. The relationship was obtained from a number of equilibrium geotherms242

developed for several geological provinces of the Indian subcontinent. Each equilibrium geotherm as-243

sumed an exponential decrease of heat production with depth [Lachenbruch, 1968] and was calibrated244

with surface heat flow, surface heat production and reduced heat flow averages for each province. Es-245

timates of Curie depth and lithospheric thickness were then taken from each geotherm and a gross,246

linear relationship was observed that follows the equation247

Zt = 0.34L + 5.5, (8)248

where L is lithospheric thickness and Zt is Curie depth. Assuming the linear relationship can be249

extrapolated outside the Indian subcontinent - as measurements from the Basin and Range Province250

and West African craton seem to suggest [Negi et al., 1987] - we infer that lithospheric thickness in251

the Parnaı́ba basin ranges between 65 and 90 km (Fig. 9). These values are broadly consistent with252

the intersection of the model geotherms of Pollack & Chapman [1977] at 50 - 70 mW/m2 with the253

peridotite solidus. Maps of thermal lithospheric thickness variation were estimated on a global scale254

by Artemieva & Mooney [2001], who used the global compilation of heat flow of Pollack et al. [1993]255

along with a number of geothermal constraints to produce equilibrium geotherms on a global 10◦ ×256

10◦ grid. Lithospheric thickness values in the Parnaı́ba basin are in the 125 - 150 km thickness range,257

thicker than our estimates, likely reflecting low resolution and lateral smoothing during the production258

of the global maps.259

Our lithospheric thickness estimates are significantly smaller than those reported in tectonically260

stable shields, and the mismatch between our lithospheric thickness estimates and those reported in261

Artemieva & Mooney [2001] does suggest that the Parnaı́ba basin lithosphere is thinner than the re-262

gional average. Some insight about the origin of this anomalously thin - or, equivalently, hot - litho-263

sphere can be gained with a detailed examination of the lateral variations in Curie depth. Figure 10a264

superimposes the Curie depths obtained in this study with the basement architecture of Cordani et265

al. [2009], showing that Curie depths approximately correlate with basement architecture. Shallow266

Curie depths correlate with the Granja Norte, Granja Sul and Parnaı́ba basement inliers and also along267

the Araguaia fold belts, while larger Curie depths seem to follow the location of a major Proterozoic268

graben separating the Granja Sul and Parnaı́ba blocks from the Monte Alegre-Conceição basement in-269

lier. This might suggest that changes in Curie depth are related to lithology. Indeed, important changes270

in Curie temperature - leading to changes in Curie depths of up to 30 km - were reported in the Dhar-271



10 Dantas et al.

war region of the Indian shield due to the presence of titaniferous magnetite intrusions [Negi et al.,272

1987]. However, the basement architecture of Cordani et al. [2009] for the Parnaı́ba basin has recently273

been challenged by De Castro et al. [2014] and the new architecture displays little correlation with274

lateral variations in Curie depth [Fig. 10b].275

A more satisfactory correlation is found between Curie depths and Moho topography, as demon-276

strated in Figure 11. Regions of shallow and thick Moho clearly coincide with regions of shallow and277

deep Curie temperatures, respectively. A similar positive correlation was reported for the Indian sub-278

continent in Negi et al. [1987], who suggested subcrustal erosion caused by the rise in isotherms as a279

potential causative process. Indeed, the positive correlation between Curie depths and Moho topogra-280

phy does give the impression that some sort of lithospheric stretching - similar to the one proposed in281

McKenzie [1978] for the formation of cratonic basins - could have raised the geothermal gradients in282

parts of the basin. As duration of subsidence is estimated to be of the order of 100 - 150 My in cra-283

tonic sedimentary basins [Hamdani et al. , 1991], however, we find it difficult that the inferred thermal284

anomaly be related to the putative anomaly that originated subsidence.285

6 CONCLUSIONS286

In summary, the Parnaı́ba basin of NE Brazil is characterized by a relatively shallow Curie isotherm in287

the 20 - 29 km depth range. Curie depths predict relatively high surface heat flow in the 52 - 71 mW/m2
288

range, which has been found consistent with independent, continental-scale estimates of surface heat289

flow. Empirical relationships and model geotherms for continental lithosphere demonstrate that the290

lithosphere is thin, between 65 and 90 km, suggesting the presence of a thermal anomaly under the291

basin. The origin of such anomaly is enigmatic, but could be related to stretching of the basin’s litho-292

sphere by tectonic stresses.293
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Figure 1. Geologic map of the Parnaı́ba basin of NE Brazil. The various lithologic units have been color-coded,

as indicated in the legend, and the location of some buried trends are indicated by a number of dashed lines. The

solid black line indicates the areal extent of the study area, while the solid red line indicates the actual extent

of the basin. The location of a number of production and exploratory wells in the basin are also indicated. The

geographical location within the South American continent is indicated in the inset in the upper-right corner.
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Figure 2. Two proposed basement architectures for the cratonic Parnaı́ba basin. (top) AM - Amazonian craton;

SF São Francisco craton; SL São Luiz craton; GN Granja Norte; GS Granja Sul; P Maciço Parnaı́ba;

MAC Monte Alegre Conceição. Modified from Cordani et al. [2009]; (bottom) AMAmazonian cratonian

craton; SFSão Francisco craton; SLSão Luiz craton; PRParnaı́ba Block; BBBorborema Province; TOTocantins

Proivince; GU-Gurupi. NeoproterozoicPaleozoic grabens (dotted) and Cambrian grabens (grey), and volcanic

exposures (black) are indicated. Arrows indicate tectonic stresses. Modified from De Castro et al. [2014].
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Figure 3. Map of aeromagnetic measurements for the Parnaı́ba basin at 1500 m resolution utilized in this study.

The magnetic readings were corrected using the Definitive International Geomagnetic Reference Field (DGRF)

for 2005.
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Figure 4. Map of nodes defined during the spectral analysis of the aeromagnetic data. There is a total of 3,783

nodes, interspaced at 10 km intervals, spanning the area of the aeromagnetic survey. Curie point depths range

from∼20 km to∼29 km, with shallow values found preferentially in the northern half and deep values through-

out the southern half.
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Figure 5. Averaged radial spectra at four select nodes illustrating the spectral analysis applied to the dataset.

The straight lines represent the log-linear fits to the lower end portion of the Φ(|~k|)1/2 and high end portion of

the Φ(|~k|)1/2/|~k| spectra, respectively. The coefficients of the linear fits are indicated in the upper-right corner

of each panel. Note the cut-off frequency was taken at kc = 0.3.
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Figure 6. Map of Curie depths for the Parnaı́ba basin as obtained from the spectral analysis of aeromagnetic

data. Depths have been color coded, as indicated in the legend, and the main subsurface trend have been su-

perimposed. Note how shallow depths concentrate in the northern half of the basin, while larger depths appear

mostly in the southern half.
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Figure 7. (top) Summary plot of the window size test described in the text. Average radial spectra were cal-

culated at five select nodes for window sizes between 10 × 10 km and 290 × 290 km and the corresponding

DBMS value was estimated from the spectra. Note how the DBMS estimate stabilizes with window size. Each

symbol represents a different node in the grid. (bottom) Summary plot of the window size - corner frequency

test described in the text. Average radial spectra were calculated at one select node for window sizes between 10

× 10 km and 290 × 290 km and corner frequencies between 0.01 and 2 rad/km, and the corresponding DBMS

value was obtained. The region of stability is displayed by the red rectangle, The color scale represents DBMS

in km.
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Figure 8. Heat flow estimates in the Parnaı́ba basin derived from our Curie depth estimates. High and low

heat flow areas correspond to shallow and deep Curie depth regions in Figure 6, as expected. The values are

consistent with the estimates from the independent compilation of Hamza et al. [2005] for South America.
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Figure 9. Map of lithospheric thickness variation for the Parnaı́ba basin inferred from our Curie depth es-

timates. The values were obtained with the empirical relationship of Negi et al. [1987]. Shallow and deep

lithosphere-asthenosphere boundary corresponds to shallow and deep Curie depths, respectively, as expected.

The lithospheric thickness estimates are broadly consistent with depths inferred from the model geotherms for

continental lithosphere of Pollack & Chapman [1977] at 50 - 70 mW/m2.
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Figure 10. Parnaı́ba basement architectures of Cordani et al. [2009] (top) and De Castro et al. [2014] (bottom),

with the Curie depth temperatures from this study superimposed. Note the approximate correlation with the

architecture of Cordani et al. [2009] and the lack of correlation with the architecture of De Castro et al. [2014].

We think the correlation with the architecture on top is fortuitous.
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Figure 11. (Map of crustal thickness variation for the Parnaı́ba Province from satellite gravity anomalies (top,

left) and map of Curie depths from this study (top, right). Note the approximate positive correlation between

both topographies. Two cross-sections (bottom) are displayed to better illustrate that regions of shallow Curie

temperature correspond with regions of thin crust and vice-versa.


