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Resumo 

A Bacia Sedimentar Jatobá está situada sobre uma sequência sedimentar paleozoica, 

constituindo um braço ou ramificação na porção nordeste do rifte abortado Recôncavo-

Tucano-Jatobá gerado durante a abertura do Atlântico Sul pela quebra do supercontinente 

Gondwana. Como resposta a este esforço, essa distensão regional E-W segmentou e 

rotacionou um bloco crustal de escala regional limitado a oeste por trends do rifte Recôncavo-

Tucano-Jatobá e a norte pelo Lineamento Pernambuco. A rotação resultaria no 

desenvolvimento de estruturas frágeis na bacia e em seu embasamento cristalino. O 

desenvolvimento de falhas distencionais, de transferência e alivio, provoca uma geometria 

para acomodação e conformação da bacia como um hemi graben com falha mestra de grande 

rejeito. O estudo em questão busca entender, a partir de métodos geofísicos, como as 

estruturas em subsuperficie se comportam e podem favorecer o ambiente para ser um 

reservatório de hidrocarbonetos, e até bens minerais condicionados a zonas de cisalhamento. 

Assim, o presente trabalho faz-se importante para o incremento de conhecimento geológico da 

região e complementação às análises geofísico-estruturais nessa porção da Província 

Borborema já existente. Além disso, demonstra-se, a partir deste, a relevância e influência de 

análises geofísica e seus métodos potenciais para a elucidação de questões geológicas e 

estruturais. 

 

Palavras chave: geofísica, geologia Bacia do Jatobá, Sistema Rifte Cretáceo Abortado. 
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Abstract 

The Jatobá Sedimentary Basin is located on a Paleozoic sedimentary sequence, constituting an 

arm or branch in the northeast portion of the aborted rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá 

generated during the opening of the South Atlantic Ocean by the break of the supercontinent 

Gondwana. In response to this effort, this regional distension E-W segmented and rotated a 

crustal block of regional scale limited to the west by trends of the Recôncavo-Tucano-Jatobá 

rift and to the north by the Pernambuco Lineament. Rotation would result in the development 

of fragile structures in the basin and in its crystalline basement. The development of 

distention, transfer and relief faults causes geometry for accommodation and conformation of 

the basin as a hemi graben with large tailings fault. The study in question seeks to understand 

how subsurface structures behave and can favor the environment to be a reservoir of oil and 

gas, and even mineral goods conditioned to shear zones from geophysical methods. Thus, the 

present work is important for the increase of the geological knowledge of the region, for the 

complementation to the geophysical-structural analyzes in this part of the Borborema 

Province. In addition, the relevance and influence of geophysical analysis and its potential 

methods for the elucidation of geological and structural issues are demonstrated. 

 

Key words: geophysics, geology, Jatobá Sedimentary Basin, aborted rifte Recôncavo-

Tucano-Jatobá 
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CAPITULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Muitas vezes o entendimento estrutural e geológico de um sistema de bacias sedimentares 

torna-se complexo apenas com a literatura descrita de áreas pouco mapeadas e estudadas. Partindo 

dessa premissa, o estudo de subsuperfície, através da geofísica, é capaz de analisar estruturas, 

comportamentos, dinâmica e geologia por meio de softwares com posteriores inferências no processo 

de elucidação de eventuais dúvidas sobre a área de interesse. 

O sistema de rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá possui estudos de mapeamento, geologia 

estrutural e geodinâmica descritos em literatura, contudo pouco se tem a respeito de geofísica (por 

métodos potenciais) regional e local da região. Essa área, já estudada, grosso modo, por empresas 

petrolíferas, em décadas passadas, foi classificada como pouco viável para óleo e gás, devido a perdas 

de fluido de perfuração na abertura de poços e problemas relativos à produção em campos de petróleo 

em que os poços ocorrem em reservatórios fraturados com clara influência do sistema de falhas/falhas 

transversais. Este fato manifestou o pouco interesse em continuidade de estudos futuros devido a 

custos, perdas e sua baixa economicidade, mesmo apresentando geologia estrutural associada a falhas 

de alivio, cisalhamento, falhas reversas e diápiros de folhelho condicionando importantes trends 

petrolíferos da bacia do Recôncavo. Contudo esse sistema possui certa relevância histórica e 

geológica, visto ser uma porção abortada do sistema de riftes do Atlântico Sul com sua nucleação no 

Jurássico Superior no inicio do colapso do supercontinente Gondwana (Destro 2002) estruturado por 

uma dinâmica de esforços tectônicos com evolução para um par de margens passivas com a separação 

entre América do Sul e África. O sistema ainda controla três categorias de falhas transversais que se 

discriminam dentro dos sistemas distencionais: falhas de transferência, falhas de alívio e outras, a 

priori, não classificáveis ainda. O estudo geológico-geofísico desse trabalho se concentrará 

especificamente na Bacia do Jatobá buscando demonstrar aspectos e estruturas em subsuperfície. 

Desta maneira, desenvolver-se-á um trabalho com a integração de dados geofísicos (mapas e 

perfis de inversão) com dados bibliográficos da região situada no nordeste do território brasileiro 

apresentando resultados obtidos através de análise qualitativa e quantitativa de dados geofísicos 

gerados por levantamento aerogeofísico do banco de dados aerolevantados de magnetometria 

provenientes da ANP (BDGEO) e dados gravimétricos de satélite (TOPEX/Poseidon). Esses dados 

serão processados utilizando o software Oasis Montaj 7.0.1 (Geosoft) e integrados aos dados 

geológicos no software ArcMap para a visualização das estruturas. Através dos softwares e dos dados 
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magnetométricos e gravimétricos elaboraram-se mapas colorpéticos. A análise quantitativa foi feita 

através do método de inversão de dados magnetométricos (Deconvolução de Euler) que permite a 

visualização dos estratos em profundidade. A união de dados geofísicos, geológicos e bibliográficos, 

destina-se a entender o comportamento das estruturas em subsuperfície, contribuindo para o estudo e 

melhor compreensão da área. 

As informações compiladas e apresentadas foram reunidas a partir da literatura disponível para 

as bacias do Nordeste do Brasil, principalmente do sistema rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá, Bacia 

Tucano Norte e Bacia do Jatobá. 

 

1.2 LOCALIZAÇÃO 

 Segundo Costa Filho et al. (2005), a Bacia do Jatobá se localiza na zona fisiográfica do Sertão 

do São Francisco, na porção centro sul do estado de Pernambuco (Figura 1.1), e na bacia hidrográfica 

do Rio Moxotó, envolvendo total ou parcialmente os municípios de Ibimirim, Inajá, Buíque, 

Tupanatinga, Petrolândia, Tacaratú, Manarí, Arcoverde, Itaíba e Sertânia, no estado de Pernambuco, e 

Mata Grande, no estado de Alagoas.  

 Inserida em um contexto tectônico de rifteamento abortado, faz parte de um sistema de bacias 

junto com outras duas maiores: Tucano e Recôncavo, essas ultimas no norte da Bahia, que se encerram 

como parte final da separação dos continentes América do Sul e África no Cretáceo Superior. 

A Bacia Sedimentar do Jatobá possui as seguintes coordenadas UTM: 558000 a 710000 E e 

8090000 a 9070000 N; ou, pelas coordenadas Lat/Long: 08º30’ a 9º06’ S e 37º06’ a 38º30’ W. Com 

área total aproximada de 6000km2, possui forma retangular com seu desenvolvimento preferencial 

segundo a direção ENE-WSW. Possui dimensões aproximadas de: 150km de comprimento por 50km 

de largura. 
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Figura 1.1 - Mapa de localização geográfica e da área de estudo, com ênfase à localização da Bacia do Jatobá e 
suas vias de acesso e as principais sedes municipais, adaptado de: Comportamento das bacias sedimentares da 
região semi-árida do Nordeste brasileiro. Hidrogeologia da Bacia do Jatobá: Sistema Aquífero Tacaratu/Inajá. 
Waldir Duarte Costa Filho, José Geilson Alves Demétrio, Edilton Carneiro Feitosa, João Manoel Filho 
(UFPE/CPRM/FINEP 2005). 
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1.3 OBJETIVOS 

O objetivo principal desse trabalho consiste na análise geofísica-estrutural da bacia do Jatobá 

– PE, através dos Métodos Potenciais, magnetometria e gravimetria, de forma a visualizar as suas 

complexas estruturas em profundidade. Objetiva-se ainda a geração dos mapas temáticos geofísicos da 

região e constituir uma análise quantitativa e qualitativa de dados geofísicos por softwares, 

possibilitando a análise estrutural do arcabouço tectônico da bacia. 

O presente trabalho propõe os seguintes produtos: 

• geração de mapas gravimétricos e magnetométricos com caracterização das 

respostas geofísicas; 

• aplicação da Deconvolução de Euler para obtenção de perfis magnetométricos 2D 

para visualização de estruturas em profundidade; 

• integração dos dados geofísicos com dados geológicos descritos na literatura.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 Fazendo uso de banco de dados geofísicos obtidos por órgãos governamentais e literatura 

recente e mais antiga sobre a área da bacia do Jatobá, foi possível fazer a integração geológica-

geofísica e contribuir para o melhor entendimento da geologia local.  

 A pouca existência de estudos geofísicos na área impossibilita, de certa forma, o entendimento 

da estruturação da bacia em profundidade. Um estudo em subsuperficie da região através de métodos 

geofísicos auxilia o entendimento e a melhor precisão na localização de trends petrolíferos, caso 

existam, associados a falhas de alívio e trapas (estruturas associadas) e/ou aquíferos de redes 

hidrográficas subterrâneas. 

Este trabalho apresenta relevância na contribuição ao conhecimento geológico da região, 

usando os resultados obtidos através de métodos aerogeofísicos (gravimetria e magnetometria) para 

comparação com as informações das literaturas disponíveis. 

 

1.5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O trabalho foi realizado conforme os itens descritos a seguir. 
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1.5.1 Revisão bibliográfica  

Compilação de trabalhos do estado de Pernambuco e de sua porção centro sul. Nesta etapa, 

enfatizou-se a geologia regional com obtenção de dados litoestratigráficos e estruturais em que a 

principal base de consulta bibliográfica foi a tese de doutorado Falhas de Alivio e de Transferência: O 

Significado Tectônico e Econômico no Rifte do Recôncavo-Tucano-Jatobá, NE Brasil (Destro 2002). 

Com o intuito de melhor entender os métodos a serem aplicados durante a realização desse estudo, 

realizou-se a leitura de textos e artigos com temas relacionados a geofísica e geologia estrutural da 

área. 

 

1.5.2 Levantamento de banco de dados 

Foi utilizado o banco de dados aerogeofísicos de magnetometria provenientes da Agencia 

Nacional do Petroleo (ANP /BDGEO) e dados gravimétricos de satélite (TOPEX 1992). 

 

1.5.3 Análise qualitativa  

A partir do banco de dados geofísicos, geraram-se vários mapas temáticos para cada método 

geofísico, para a caracterização da área de estudo. Estes mapas foram produzidos a partir do software 

Oasis Montaj 7.0.1 do sistema GEOSOFT. Posteriormente utilizou-se o software ArcGis (versão 9.3), 

os mapas georreferenciados foram integrados aos dados geológicos em ambiente SIG, com vista à 

interpretação qualitativa dos dados. 

 

1.5.4 Integração geofísica-geológica  

Posteriormente à realização das análises qualitativas, foi realizada a integração dos dados 

obtidos em ambos para realização de interpretações das anomalias geofísicas de acordo com as 

estruturas e litologias mapeadas na região. 

 

1.5.5 Análise quantitativa 

Para essa etapa, foi utilizado o software Euler (versão 1.00) com intuito de realizar a 

deconvolução de Euler (2D), permitindo a visualização em profundidade do topo médio das fontes que 

geraram as anomalias magnéticas. 
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  CAPÍTULO 2 

2 CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

A área de estudo do presente trabalho encontra-se inserida na porção centro sul do Estado de 

Pernambuco, dentro da Província Borborema, tendo como embasamento o cráton São Francisco.  

Geologicamente cortada pela falha transcorrente de Ibimirim e interceptada pelo lineamento 

Pernambuco, se separa a oeste da sub-bacia Tucano Norte pelo Arco São Francisco e pela borda 

flexural, nas demais direções. Está nitidamente controlada pelo Lineamento Pernambuco e zonas de 

cisalhamento associadas, de idades neoproterozoicas, reativadas no Mesozoico, como a Falha de 

Ibimirim, limite N-NW da bacia e que controla o seu depocentro: Baixo de Ibimirim (Magnavita & 

Cupertino 1987). 

 

2.2 SÍNTESE DA GEOLOGIA TECTONO-SEDIMENTAR GLOBAL 

 Durante a separação dos atuais continentes América do Sul e África, no Cretáceo Inferior 

(Alkmim et al 2006), o sistema de rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá, que corresponde a uma pequena 

porção abortada do grande rifte precursor das margens continentais passivas latina e africana, 

concomitante com as bacias de margem continental Jacuípe e Camamu-Almada (situadas no nordeste 

brasileiro), desenvolveu-se na litosfera do cráton São Francisco. Pode-se considerar esse evento 

tectônico a ruptura cratônica São Francisco-Congo (Milani & Davison 1998). A tectônica, por sua vez, 

reativou tecidos pré-cambrianos do cráton São Francisco (cinturão Paleoproterozoico Salvador-

Itabuna-Curaçá), bem como as faixas Neoproterozoicas Araçuaí e Sergipana. As estruturas 

subterrâneas pré-existentes regem a nucleação de novas zonas do rifte com a geração de zonas de 

falhas de transferência intra-bacia, sistemas de falhas lístricas, horsts, grabens e hemi grabens, bem 

como falhas normais associadas (Gordon et al. 2017). 

As bacias do Recôncavo, Tucano e Jatobá ocupam grandes fossas tectônicas cravadas nessa 

porção do nordeste brasileira, mais especificamente na parte setentrional do Cráton São Francisco e da 

Faixa Sergipana (Almeida 1967), cujo Lineamento de Pernambuco exerce papel fundamental no 

controle tectônico dessas bacias formadas no Mesozoico (Cordani 1984). A configuração estrutural 

das bacias relaciona-se aos esforços distencionais que resultaram na fragmentação do Supercontinente 

Gondwana durante o Eocretáceo, fazendo do sistema rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá uma bifurcação 
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do rifte Atlântico-Sul que deu origem à separação continental com abertura e formação do Oceano 

Atlântico (Costa et al. 2003).  

Os sedimentos das bacias geradas pelo sistema de rifteamento registram a evolução da 

fragmentação de Gondwana. 

A fase sin-rifte das bacias sedimentares ao longo da margem continental está associada a 

processos extensivos, responsáveis por falhas normais sintéticas e antitéticas que proporcionara a 

formação de hemi grabens e grabens (Lima Fillho et al. 2011). Estes foram preenchidos com 

sedimentos siliciclásticos e carbonáticos continentais lacustres depositados durante o Cretáceo Inferior 

(Barremiano). Os segmentos sudeste e sul da margem são caracterizados por uma grande província 

ígnea datada do Jurássico Superior ao Cretáceo Inferior com basaltos toleiíticos subjacentes aos 

sedimentos sin-rifte, enquanto que na margem brasileira do Nordeste os sedimentos de sín-rifte estão 

subjacentes aos sedimentos do pré-rift do Paleozoico para o Mesozoico (Bizzi et al. 2003). 

Ainda segundo Bizzi et al. (2003), a fase transicional (idade aptiana) está associada a 

sedimentos siliciclásticos e carbonáticos depositados acima de uma discordância regional que anuncia 

a fase de deriva continental, a qual está associada à sedimentação de evaporitos entre as bacias 

Sergipe-Alagoas e Santos, sugerindo a ocorrência de um golfo alongado e superficial, que 

posteriormente seria invadido por águas marinhas durante às primeiras progradações do juvenil 

Oceano Atlântico (Figura 2.1). 

                  

Figura 2.1 - Reconstrução tectônica das bacias sedimentares: pré-deriva continental (Bizzi et al. 2003) 
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A presença de sal (halita) dos evaporitos resultou no desenvolvimento de um estilo tectônico 

característico marcado por diápiros e estruturas extensionais e compressionais. A megasequência 

marinha (Hassui et al. 1993) pode ser dividida em uma supercessão marítima transgressiva, com o 

estabelecimento de uma plataforma de carbonato que grada de margas a xistos (do Albiano a 

Turoniano), e uma supersequência marinha regressiva (do Cretáceo Superior até o Cenozoico) com 

fácies carbonáticas e siliciclásticas que se alongam da plataforma em direção a regiões de águas 

profundas. Na Figura 2.2, no mapa de localização do Atlântico Sul, é mostrado feições tectônicas e 

bacias sedimentares na fase Deriva dos continentes América do Sul e África. 

 

Figura 2.2 - Mapa geomorfológico do Oceano Atlântico, ilustrando as principais feições tectônicas. (Bizzi et al. 

2003, Szatmari et al. 1987) 

 

2.3 A GEOLOGIA REGIONAL DO SISTEMA JATOBÁ 

A bacia sedimentar do Jatobá depositou-se integralmente na Província Borborema (Figura 2.3) 

e sobre o Terreno Pernambuco-Alagoas (TPA) (Figura 2.4) (Costa et al. 2003). As rochas do TPA são 

constituídas por unidades metamórficas de idade mesoproterozoica (de Brito Neves et al. 1995), além 

de numerosos plútons neoproterozoicos principalmente no setor leste deste terreno (Neves et al. 1995, 

Nascimento 2003) marcado por quatro tectono-sequências separadas por discordâncias. 
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Figura 2.3 - Domínios tectônicos e principais estruturas da Província Borborema. Zonas de cizalhamento: 
Jatobá– Itaíba (JI), Lineamentos Pernambuco (PE) (modificado de Bizzi et al. 2003 in Geologia, Tectônica e 
Recursos Minerais do Brasil, Capítulo: V). 

 

 O nordeste brasileiro compõe a Província Borborema (Almeida et al. 1977), região de intensas 

estruturas dobradas rearranjadas sobre partes do escudo cristalino, muitas vezes registrando a dinâmica 

do continente Gondwana. 

 Segundo Blaich et al (2008), os sistemas de riftes do nordeste brasileiro refletem deformações 

polifásicas associadas a uma complexa estrutura tempo / temperatura-dependentes da litosfera. 
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A configuração estrutural da Bacia do Jatobá e da sub bacia Tucano Norte reflete a atuação 

dos esforços extensionais sobre um embasamento heterogêneo. A mudança no sentido de abertura do 

rifte, que passa de S-N, na sub bacia Tucano Norte, para SW-NE (Figura 2.4), na Bacia de Jatobá, é 

talvez o exemplo mais explícito do controle exercido por estruturas pretéritas do embasamento. Esta 

inflexão está condicionada à Zona de Cisalhamento Pernambuco-Paraíba ou Lineamento de 

Pernambuco (Figura 2.4), cuja reativação durante o Eocretáceo deu origem à Falha de Ibimirim, limite 

norte da Bacia de Jatobá (Costa et al. 2003). 

Segundo Peraro (1995) sua morfologia geral, quando observada em seçăo NW-SE, domina-se 

por um meio graben com o substrato constituído, predominantemente, por blocos rotacionados e 

progressivamente mais baixo em direção a NW. As principais falhas internas normais da Bacia do 

Jatobá são sintéticas ou aproximadamente paralelas à falha de borda da mesma - a Falha de Ibimirim. 

Figura 2.4 - Mapa de localização do sistema estrutural de riftes Recôncavo-Tucano-Jatobá no contexto 
geotectônico do nordeste da Província Borborema com os seus embasamentos (extraído Guzmán et al. 2015). 
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2.4 REGISTRO TECTONO-SEDIMENTAR DA BACIA DO JATOBÁ 

 O registro sedimentar da Bacia do Jatobá é marcado por quatro tectono-sequências separadas 

por discordâncias (Figura 2.5). 

 Segundo Guzmán et al. (2015), a tectono-sequência sinéclise constituída pelas formações 

Tacaratu e Inajá é representada por arenitos médios a grossos granodecrescentes. A idade provável 

siluro-devoniana da Formação Tacaratu é atribuída em base à fauna fóssil de bivalves e braquiopódes 

marinhos devonianos da Formação Inajá. As formações Aliança e Sergi constituem o Grupo Brotas e 

representam a tectono-sequência de inicio do rifte. Estas unidades são a resposta sedimentar dos 

primeiros esforços desenvolvidos do estiramento através da crosta. Os depósitos acumulados durante a 

fase tectono-estratigráfica do climax do rifte, são atribuídos à Formação Candeias, ao Grupo Ilhas e à 

Formação São Sebastião. A tectono-sequência pós-rifte é representada pela Formação Marizal, o 

Grupo Santana e a Formação Exu. 
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Figura 2.5 - Coluna crono-estratigráfica da Bacia do Jatobá (Extraída e adaptada de Costa et al. (2007), Rocha 
et al. (2001) e Guzmán et al (2015)). 

 

No Quadro 2.1 é apresentada uma síntese das Sequências Tectono Sedimentares 

do Supergrupo Bahia que engloba, considerando a Bacia do Jatobá como foco, o Grupo Jatobá com a 

sequência Sincéclise (Formação Tacaratu e Inajá), o Grupo Brotas com a sequência Pré-Rifte 
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(Formação Aliança e Sergi), o Grupo Ilhas com a sequência Rifte (Formação Candeias e São 

Sebastião, esta última cujo contato inferior com o Grupo Ilhas é transicional, enquanto que com a 

Formação Marizal, que a sobrepõe, é discordante), e por fim a Formação Marizal, Romualdo, Crato e 

Exu compondo a sequência Pós-Rifte. 

 

Quadro 2.1 - Descrição composicional da coluna estratigráfica da Bacia do Jatobá (adaptado de 
Araújo et al. 2010) 

IDADE

Albiano/ 
Ceno-

maniano
Formação Exu

Fluvial entrelaçado para 
fluvial meandrante

Arenitos grossos a conglomeráticos 
com leitos finos de cor creme e róseo 

localmente avermelhados

Formações Crato e 
Romualdo

Lacustrino raso a 
profundo, associado a 

planície tipo sabka

Calcissiltitos e calcilutitos fossilíferos 
de coloração creme a cinza claro, 
intercalados a arenitos e folhelhos

Formação Marizal
Leques aluviais/ fluvial 

proximal e distal

Arenitos, siltitos e argilitos, com lentes 
de calcário, folhelhos betuminosos e 

evaporíticos

Barre-
miano

Haute-
riviano

Valan-
giniano

Planície e frente deltaica 
associada a ambiente 

lacustre

Alternância de arenitos médios a 
grossos com argilitos e siltitos creme

Berria-
siano

Formação Candeias Flúvio-lacustre raso
Folhelhos e siltitos argilosos de cor 
marrom, intercalados com arenitos

Formação Sergi
Fluvial entrelaçado com 
retrabalhamento eólico

Arenitos finos esbranquiçados a 
róseos avermelhados

Formação Aliança
Lacustrino raso, com 

influência fluvial

Folhelhos e siltitos amarronzados e 
esverdeados com intercalações de 

arenitos finos e calcarenitos.        
Níveis de gipsita

D
ev

on
ia

no

Formação Inajá
Marinho de plataforma 

associada a fluvial

Arenitos finos laminados, ferruginosos 
com intercalações arenosas e níveis 

de matéria orgânica

S
ilu

ri
an

o

Formação Tacaratu
Fluvial braided 

associado a leques 
aluviais

Arenitos grossos a conglomeráticos 
de cor rósea a avermelhada

PROTERO-
ZOICO

Embasamento cristalino
Granitos, migmatitos, gnaisses, 

sienogranito, monzogranito

Ju
rá

ss
ic

o

Thito-
niano

Pré-Rifte

P
A

L
E

O
Z

O
IC

O

Sinéclise

Leques aluviais e 
Fluviais

Cobertura detrítica 
residual

Areias, siltes, argilas e lentes 
conglomeráticas

Predominantemente arenosas

Formação São 
Sebastião

Arenitos médios a finos com níveis 
grossos na base

Fluvial de alta enegia 
gradando para ambiente 

eólico

C
re

tá
ce

o

Pós-Rifte

Rifte

Aluviões

Coluviões

Aptiano

PERIODO

Paleo-
geno

Neo-
geno

C
E

N
O

Z
O

IC
O Pleisto-

ceno

Oligo-
ceno

M
E

S
O

Z
O

IC
O

GEOCRONOLOGIA TECTÔ-
NICA

UNIDADES 
ESTRATIGRÁFICAS

AMBIENTE 
DEPOSICIONAL

COMPOSIÇÃO LITOLÓGICA

Grupo 
Ilhas
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2.5 FALHAS TRANSVERSAIS DOS SISTEMAS DISTENCIONAIS 

 As falhas transversais dos riftes denominadas falhas de transferência constituem uma estrutura 

de acomodação ou transferência para estabilidade da sua geometria. De forma geral, as zonas de 

acomodação ou de transferência nos riftes podem ser definidas como um sistema ordenado de feições 

tectônicas que promovem a conservação regional da deformação causada pela distensão (Destro 

2002). 

 As principais falhas encontradas tanto regionalmente no rifte Recôncavo-Tucano-Jatobá 

quanto no sistema da Bacia do Jatobá como modeladoras das feições estruturais foram: i) falhas de 

transferência - aquelas que dispõem de alto ângulo em relação à direção de sistemas distencionais 

(Gibbs 1984), ii) falhas de alivio - que podem ser entendidas como falhas transversais de caráter 

predominantemente normal que se desenvolvem pelo colapso frágil dos blocos de capa das falhas 

dominantes do sistema distencional (Destro 2002). 

 Segundo Destro (2002), as falhas de transferência são requeridas em todo tipo de rifte, já que 

mostram muitas variações arquitetônicas ao longo de sua direção. Essas falhas são especialmente 

necessárias em sistemas de riftes oblíquos, independente do domínio litosférico em que se inserem. 

Riftes oblíquos nucleiam-se quando a trama do substrato que influencia no processo tafrogenético tem 

orientação variável ou não ortogonal à direção geral de distensão. Isso se dá quando o substrato é 

abundante em fraquezas preexistentes, apresentando variadas orientações como faixas móveis ou áreas 

dominadas por zonas de cisalhamento direcionais. 

 Nesse contexto tectônico, Destro (2002) conclui que é comum tanto a translação de 

blocos maiores, devido à distensão regional, quanto à rotação localizada de blocos menores, já que 

falhas de transferência com características distintas podem coexistir em uma determinada região, num 

ambiente integrado de distensão crustal. Essa categoria de falha pode conectar falhas maiores da borda 

de hemi grabens de assimetrias alternadas, cortando zonas de transferência situadas entre elas. Podem 

deslocar a borda de sub bacias conectando falhas simétricas menores de borda, atuando em conjunto 

com outras estruturas, tais como zonas ou outras falhas de transferência. E por fim, podem apenas 

conectar falhas maiores sintéticas em superposição das bordas de segmentos dos riftes. 

 A formação das falhas de alivio é favorecida pela menor relação entre comprimento/ 

deslocamento da falha normal materna. Para um determinado valor de comprimento a falha materna, 

considerando o material e o ambiente tectônico envolvidos, grandes rejeitos geram grandes 

arqueamentos no bloco de capa e, assim, maiores estiramentos ao longo da direção da falha normal, 

favorecendo a formação de falhas e fraturas de alívio. Contudo existe um valor critico de comprimento 

da falha, a partir do qual sempre haverá formação sob um dado conjunto de condições, concluído que 
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falhas desse tipo tendem a se desenvolver em riftes ortogonais de ambientes intracratônicos (Destro 

2002). 

Destro (op cit.) propõe ainda um modelo de formação das bacias cretáceas do nordeste 

brasileiro (Figura 2.6) em que as bacias formadas sobre o Cráton São Francisco apresentam falhas 

normais de grandes dimensões e rejeitos verticais. Na Província Borborema as bacias são dispersas 

bem como as falhas que as controlam, sendo resultantes da atuação de um binário cisalhante sinistral 

de caráter regional, em que a deformação foi distribuída em um grande número dessas falhas, fazendo 

com que os rejeitos verticais fossem menores.  

 

Figura 2.6- Cinemática para os riftes do nordeste brasileiro durante o Cretáceo Inferior. (Adaptado e 
modificado de Destro 2002). 



 

CAPÍTULO 3 

3 MÉTODOS GEOFÍSICOS 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

As diferentes propriedades físicas das rochas conferem certas identidades a elas, 

caracterizando assim cada litotipo. Por investigações geofísicas, realizadas a partir de medidas em 

superfície e/ou subsuperfície, é possível obter informações sobre a composição e as estruturas do 

interior do planeta. Tais medidas são influenciadas pela distribuição interna das propriedades físicas, 

podendo variar lateral e verticalmente Tal abordagem fora discorrida utilizando-se como base as 

bibliografias Telford et al. (1990), Kearey et al. (2009) e Barbosa (2003 e 2006). 

 Os dados geofísicos oferecem a possibilidade de traçar as distribuições das propriedades 

físicas da geologia de subsuperfície em determinada área. Embora passiveis de erros, ruídos, 

ambiguidades e/ou incertezas, normalmente dados geofísicos, utilizados de maneira correta e em 

associação com outros métodos, são uma ferramenta eficiente para a caracterização e reconhecimento 

de feições geológicas. É importante ressaltar que os métodos geofísicos são passíveis de ambiguidades 

e incertezas, sendo necessária a utilização de algumas medidas que possam minimizar estes problemas 

(Kearey et al. 2009). 

Este capítulo discutirá os fundamentos dos métodos geofísicos utilizados para elaboração 

deste estudo: magnetometria e gravimetria, os Métodos Potenciais.  

 

3.2 MAGNETOMETRIA  

A magnetometria mede as pequenas variações na intensidade do campo magnético terrestre, 

que ocorrem por consequência da distribuição irregular das rochas magnetizadas em subsuperfície, 

isto é, o levantamento magnetométrico baseia-se na variação da amplitude magnética, que se encontra 

diretamente associada à suscetibilidade magnética dos minerais (Kearey et al. 2009). 

A magnetização de cada tipo de rocha é dada pela sua susceptibilidade magnética, ou seja, 

depende da quantidade e do modo de distribuição dos minerais magnéticos - magnetita, ilmenita, 

pirrotita, etc. - presentes nela. A concentração desses minerais produz distorções locais no campo 

magnético da Terra, sendo o estudo dessas distorções a base da Magnetometria (Telford et al. 1990, 

Kearey et al. 2009). Essas variações do campo magnético ocasionam anomalias positivas 

magneticamente e negativas de acordo com os resultados de susceptibilidade do método. 
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3.2.1 O campo magnético terrestre 

As atuais teorias apontam que a fonte do magnetismo terrestre se dá pela interação entre o 

núcleo interno, composto por ferro e níquel sólidos, e núcleo externo, composto por ferro e elementos 

menos pesados no estado líquido. Os íons livres do núcleo externo em movimento geram corrente 

elétrica e essa corrente gera o campo magnético: proposição conhecida como Teoria do Dínamo, que 

explica fenômenos como as inversões de polaridades registradas em algumas rochas com variações 

seculares (Kearey et al. 2009). 

 O campo magnético pode ser representado por um vetor no espaço cujas componentes são 

definidas na figura 3.1. O campo magnético total T é decomposto em componentes vetoriais 

denominadas componente horizontal H e componente vertical V. O ângulo entre o campo total T e a 

componente horizontal H é denominado inclinação magnética (i) e o ângulo que a componente 

horizontal H faz com o norte geográfico é denominado declinação magnética (d). Por convenção, o 

campo magnético é positivo no pólo Norte e negativo no pólo Sul (Barbosa 2003) 

 

Figura 3.1- Componentes do campo magnético terrestre (modificado de Dentith & Mudge 2014). 

 

De acordo com Kearey et al. (2009), o campo magnético produzido por forças internas no 

planeta sofre interferência de contribuições externas, a união dos campos produz. 
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dois fenômenos que devem ser levados em consideração para análises magnetométricas, a variação 

diurna e as tempestades magnéticas. A variação diurna é dada pela alternância na intensidade do 

campo magnético em um período de 24 horas, resultando em movimentos de aquecimento parcial da 

ionosfera, devendo ser registrado em levantamentos para que seja feita a correção adequada. O 

fenômeno das tempestades ocorre em consequência da interação entre o campo magnético principal do 

planeta e as emissões de plasma solar, esse feito ocasiona a suspensão de um levantamento 

magnetométrico devido sua intensidade de altos valores. 

3.2.2 Susceptibilidade Magnética e Magnetização das Rochas 

A susceptibilidade magnética é condicionada à quantidade de minerais ferromagnéticos 

presentes na rocha e é responsável por sua magnetização. Devido à pequena quantidade de minerais 

magnéticos presentes na constituição da maioria das rochas estas possuem baixa susceptibilidade 

magnética (Kearey et al. 2009). 

Para a utilização da magnetometria é importante compreender as propriedades magnéticas dos 

materiais. Segundo Telford et al. (1990), os materiais magnéticos podem ser classificados como 

ferromagnéticos, diamagnéticos e paramagnéticos, com diferenças nas intensidades de sua 

magnetização, condicionadas pelo spin e órbitas dos elétrons no átomo: elementos de diferentes 

configurações atômicas possuem respostas magnéticas diferentes. 

Materiais ferromagnéticos possuem susceptibilidade magnética elevada e positiva, o que lhes 

confere uma magnetização de alta intensidade no mesmo sentido do campo. A temperatura de Curie é 

o ponto limítrofe a partir do qual um material perde a sua característica ferromagnética e passa a se 

comportar como paramagnética, ou seja, a altas profundidades, as rochas que apresentam minerais 

com alta susceptibilidade podem perder sua magnetização, devido à alta temperatura. Dentre os 

minerais ferromagnéticos tem-se: magnetita, pirrotita, titanomagnetita e maghemita. Corpos intrusivos 

máficos, por vezes com minério em sua composição, são causas comuns de anomalias magnéticas.  

Materiais diamagnéticos adquirem magnetização de intensidade fraca e sentido contrário ao 

do campo magnético aplicado. A fraca intensidade da magnetização provém do pequeno valor de 

susceptibilidade magnética dessas substâncias, ao passo que o sentido contrário ao do campo permite 

que se atribua um sinal negativo à sua susceptibilidade. Os exemplos de substâncias diamagnéticas são 

o mármore, o quartzo, a grafita, o feldspato, anidrita, bismuto, cobre, prata, chumbo. 

Materiais paramagnéticos a magnetização também é fraca em detrimento de sua baixa 

susceptibilidade. Quando se aplica um campo magnético externo, seus elétrons sofrem rotação e 

produzem um campo no mesmo sentido daquele aplicado, causando então uma susceptibilidade 
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positiva. Entre as substâncias paramagnéticas destacam-se: pirita, biotita, piroxênio, dolomita, sienito, 

olivina, alumínio, magnésio e sulfato de cobre. 

A magnetita é o mineral magnético mais comum, sendo responsável por 99% das anomalias 

magnéticas. Embora seu tamanho, forma e dispersão dos grãos em uma rocha afetem seu caráter 

magnético, pode-se classificar o comportamento magnético das rochas de acordo seu conteúdo global 

de magnetita, como ilustrado no histograma da figura 3.2 (Kearey et al. 2009). 

 

Figura 3.2 - Histograma mostrando os valores médios e os intervalos de susceptibilidade dos tipos de rochas 
mais comuns (modificado de Kearey et al. 2009). 

 

3.2.3 Anomalias Magnéticas 

Variações de intensidade, inclinação e declinação que perturbam o campo magnético total são 

denominadas anomalias magnéticas. Essas variações dependem da composição das rochas com maior 

ou menor teor de minerais com propriedades magnéticas. Todas as anomalias magnéticas causadas por 

rochas interferem o campo magnético normal da Terra (Telford et al. 1990). 

Segundo Kearey et al. (2009) os minerais e elementos químicos que compõem a crosta 

terrestre são influenciados de formas distintas pelo seu campo magnético, assim o campo magnético 

da Terra provoca um campo secundário induzido nas rochas que contém mineral magnético. 
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Um corpo colocado num campo magnético H adquire uma magnetização induzida M 

proporcional (Equação 3.1): 

� = ��																																																																				Equação	3.1 

Onde, � representa a susceptibilidade magnética dos minerais.  

Através dos levantamentos magnetométricos são realizadas medidas do campo magnético total 

em determinada posição do espaço, sendo que o campo magnético total é o somatório de toda 

contribuição magnética do meio, incluindo a rocha sobre investigação, o campo geomagnético, 

variações magnéticas diurnas ou outras variações magnéticas eventuais de origem externa (Kearey et 

al. 2009). Para se delimitar as anomalias magnéticas é necessário fazer correções para eliminar esses 

ruídos. No presente trabalho foi utilizado um banco de dados já tratados, dispensando a realização de 

correção de variação diurna. Todo o banco de dados já possui o International Geomagnetic Reference 

Field (IGRF) descontado. 

 

3.2.4 Filtragem dos Dados 

As filtragens são técnicas matemáticas com a finalidade de realçar ou atenuar feições lineares 

ou planares, separando o sinal produzido pelas fontes de interesse do produzido pelas fontes 

indesejáveis (ruídos), como os produzidos por heterogeneidades próximas da superfície ou na 

interferência entre fontes rasas e profundas, permitindo um melhor reconhecimento das anomalias. A 

filtragem é realizada utilizando-se a Transformada de Fourier (Tabela 3.1), que processa os dados no 

domínio da frequência. 

A derivada horizontal em x evidencia os dados na direção y, ou seja, N-S, ao passo que a 

derivada y evidencia as estruturas na direção x, E-W (Barbosa 2003). 

A derivada vertical é responsável por realçar as estruturais superficiais, enquanto a segunda 

derivada vertical, também chamada de gradiente residual, é responsável por remover as anomalias 

regionais e ressaltar as anomalias locais (Barbosa 2003). 
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Tabela 3.1- Filtros de Fourier com respectivas finalidades geofísicas (extraído de Silva 2015) 
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3.2.5 Deconvolução de Euler 

A Deconvolução de Euler é a técnica que permite estimar a posição e a profundidade de topo 

das anomalias magnéticas e gravimétricas em subsuperfície, e é baseada na equação homogênea de 

Euler (Reid et al.  1990, Salem & Ravat 2003) (Equação 3.2): 

�ηT	 = �x � x₀� ∂T∂� � �� � �₀� ∂T∂� � �� � �₀� ∂T∂�  																																							 Equação 3.2 

Sendo η a medida de taxa de variação que depende da fonte magnética, T (x, y, z) a anomalia 

de campo total produzida pela fonte pontual tridimensional localizada na coordenada xo, yo, zo de um 

sistema cartesiano dextral. 

A Deconvolução de Euler não obedece a um determinado modelo geológico, mas a valores 

experimentais do índice estrutural. O índice estrutural (Tabela 3.2) é usado para interpretar como se dá 

a homogeneização de um corpo utilizando modelos simplificados, uma vez que as geometrias dos 

corpos geológicos, que produzem uma anomalia em um campo potencial, são diferentes e complexas, 

aparecendo em diferentes latitudes, posições espaciais e profundidades e gerando diferentes tipos de 

anomalia. 

 

Tabela 3.2- Relação entre índices estruturais e modelos físico e geológico para dados de 
magnetometria (Telford et al. 1990). 
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3.3 GRAVIMETRIA 

A gravimetria estuda a subsuperfície através da força de atração gravitacional (ou força peso) 

(Equação 3.3) que as rochas exercem sobre corpos de prova localizados no instrumento de medida 

gravimétrica, o gravímetro. 

|�| 	= 	 �	�� !	 	"� 	= 	 |"#|    																																																Equação 3.3	

O princípio físico do método gravimétrico nada mais é do que a Lei da Gravitacional 

Universal, ou seja, a força de atração (F) entre dois corpos depende apenas de uma relação entre suas 

massas (M, m) e da distância entre seus centros de gravidade (r). G é a constante da gravitação 

universal A força (F) e massa (m) se relacionam por meio da aceleração gravitacional (g). Note que 

|#| = $		%&	'( 	$	e a partir desta relação é definido o potencial gravitacional (U) (Kearey et al. 2009) 

(Equação 3.4): 

)	 = 	�	�� 																																																																*+,-çã.	3.4 

A primeira derivada potencial gravitacional (U) em qualquer direção resulta o componente da 

gravidade naquela direção. Além disso, U confere uma simplificação de grande importância na 

geofísica: o conceito de superfícies equipotenciais. Superfícies são níveis de um mesmo potencial 

dentro do campo onde o trabalho é nulo. O nível do mar, por exemplo, é uma superfície equipotencial 

amplamente conhecida e utilizada na gravimetria (Luiz & Silva 1995, Kearey et al. 2009). 

Sabe-se que o manto e núcleo compõem 99,7% da massa da Terra. Do restante, estima-se que 

0,001% da gravidade medida na superfície referem-se à litologias relacionadas à prospecção geológica 

(Telford et al. 1990, Luiz & Silva 1995). Na Tabela 3.3 são apresentadas as variações de densidades e 

as densidades médias de algumas destas rochas. 
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Tabela 3.3- Variação de densidade e densidade média de rochas sedimentares, ígneas e metamórficas 
(Telford et al. 1990) 

 

As anomalias gravimétricas resultam dos contrastes de densidade existentes entre um corpo 

rochoso e as suas vizinhanças. A densidade das rochas (Tabela 3.3) depende da composição e da 

porosidade. 

 

3.3.1 Reduções Gravimétricas 

Simplificadamente, anomalia gravimétrica se explica como a atração gravitacional observada 

deduzida da atração gravitacional de um geoide de referência (Figura 3.3). O geoide de referência 

corresponde à superfície equipotencial gravimétrica do nível médio dos mares, definida pela 

Associação Internacional de Geodésia, em 1967 (Luiz & Silva 1995, Blakely 1996).  

Figura 3.3- Diferenciação entre anomalias gravimétricas regionais e locais (Kearey et al. 2009) 
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Reduzir o valor da gravidade medida ao elipsoide de referência significa descobrir o valor de 

gravidade existente entre o ponto teórico e o observado (Figura 3.3). Para tal, todas as acelerações que 

não decorrem exclusivamente da atração gravitacional da massa que preenche o espaço entre a 

superfície e o elipsoide devem ser removidas através das seguintes correções:  

i. correção dos efeitos de maré; 

ii. correção da deriva instrumental; 

iii. correção de Eötvös; 

iv. correção de latitude; 

v. correção ar livre; 

vi. correção Bouguer; 

vii. correção topográfica. 

Os efeitos de maré são variações gravimétricas decorrentes da atração gravitacional do Sol e 

da Lua. A influência das marés varia com a posição relativa da Terra em relação a astros no espaço ao 

longo do tempo. A atração do Sol e da Lua distorcem a forma da Terra alterando periodicamente a 

distância da superfície ao centro. Assim, altera-se a medida gravimétrica (Equação 3.3). As marés 

podem provocar variações na aceleração gravitacional de até 0,3 miligal (mgal; sabe-se que 1 gal é 

igual a 1 0" 1!⁄ ). Contudo, elas são previsíveis e periódicas. O que permite que sejam monitoradas e 

corrigidas em softwares a partir da coordenadas geográficas e temporais. 

Deriva instrumental é a gradual mudança na leitura gravimétrica decorrente de falhas 

mecânicas do equipamento. Esse fenômeno é inerente aos atuais equipamentos gravimétricos e resulta 

da imperfeita elasticidade das molas ou de seus desgastes. As molas sofrem pequenas deformações 

anelásticas com o tempo e dilatações/compressões devido a variações da temperatura. A correção da 

deriva instrumental é detectada com sucessivas amostragens de um ponto fixo em um longo período 

de tempo (aproximadamente 12h). Se, após a remoção do efeito de maré, persistir nas leituras do 

ponto fixo uma variação gravimétrica ligeiramente linear, tem-se um drift instrumental. A correção do 

drift é realizada extraindo (em módulo) a variação linear de cada ponto amostrado. De acordo com 

Luiz & Silva (1995), em levantamentos de campo, o drift instrumental pode ser corrigido junto com o 

efeito de maré pela reocupação de estações gravimétricas em intervalos de duas a três horas. 

A correção de Eötvös (E) é necessária para as medidas de gravidade obtidas em veículos 

(navios e aviões). Esta correção se dá pela remoção da aceleração decorrente do movimento (Telford 

et al. 1990). A aceleração é obtida pela aproximação matemática da Equação 3.5, a seguir. 

*	 = 	75,037189:0.1;	 � 	0,041547!																																																Equação 3.5 
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Onde, 7 é a velocidade do veículo (em nós), : é a direção azimutal e ; é a latitude. 

Os valores entre latitudes distintas não podem ser comparadas sem a correção de latitude 

porque o valor da aceleração gravitacional nominal aumenta ao se afastar da linha do equador em 

direção aos polos (Telford et al. 1990, Luiz & Silva 1995, Blakely 1996). 

A Terra é considerada um geoide, onde o raio equatorial é cerca de 21km maior que o raio 

polar. Com esse formato, as superfícies próximas ao equador estão mais distantes do centro 

gravitacional do que as superfícies dos polos. De acordo com a Equação 3.3, a diferença entre os raios 

faz com que a atração gravitacional da região equatorial seja menor do que na região polar. Contudo, a 

amplitude desse efeito é reduzida pelas diferentes distribuições de massa do arqueamento equatorial. 

Afinal, a massa sob a região equatorial é maior do que sob os polos (Kearey et al. 2009). Elucida-se 

que em um sólido de revolução, a velocidade angular é máxima na zona equatorial e anula-se sobre o 

eixo de rotação. Por isso, a aceleração centrípeta que se soma vetorialmente a aceleração gravitacional 

é máxima na região equatorial e se anula próximo aos polos (Telford et al. 1990). De acordo com 

Kearey et al. (2009), a resultante desses fatores faz com que a gravidade nos polos exceda a gravidade 

no equador em 3.186mgal e que a gravidade da Terra tenha um gradiente norte-sul de 0,812189!; 

("�-<.�"=> ). 

A correção de latitude (?) é realizada quando o levantamento abrange duas ou mais latitudes. 

Executá-la significa transportar os dados de uma latitude (;1) para outra (;.) de modo que os dados 

possam ser comparados (Equação 3.6) (Luiz & Silva 1995). 

? = #1 − #. ≈ 5162,83 (189!;1 − 189!;.)                        Equação 3.6 

Geralmente adota-se o equador como latitude de referência (;.) de modo a facilitar a analise 

entre levantamentos distintos. 

A correção de ar livre ou free air (CFA) é feita para ajustar a diferença de altitude das medidas 

em relação ao geoide. Para inferi-la, calcula-se a diferença da aceleração gravitacional entre o nível 

médio dos mares e a estação observada a uma atitude ℎ (em metros) (Telford et al. 1990, Luiz & Silva 

1995, Blakely 1996). 

A partir da Equação 3.3 em que a gravidade no nível de referência é dada por |#| = $%&'( $, tem-

se que a aceleração da gravidade a uma altitude ℎ será |#A| = $ %&
�'BA�($. Calculando a variação da 

gravidade entre o geoide e o ponto observado encontra-se a correção free air, considerando a massa 

(M) e o raio (r) da Terra aproximadamente igual 6,0 x 1024kg e 6,37 x 106m, respectivamente. 

(Equação 3.7) 

CFA = ∆# = |# � #A|	≈ 
%&
'D 	= 0,3086ℎ        Equação 3.7 
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Tem-se assim, reescrevendo a Equação 3.7 a gravidade teórica (gh) em qualquer altitude a 

Equação 3.8. 

#ℎ = # − CFA ou #ℎ = # − 0,3086ℎ                 Equação 3.8 

A correção de elevação free air é utilizada para reduzir o valor da gravidade normal para o 

nível do terreno. Uma vez calculada, encontra-se a anomalia gravimétrica ar livre (CFA). Para isto, 

basta subtrair do valor gravimétrico medido em campo (#.E1) (corrigido da maré e drift) o valor da 

gravidade prevista para a altitude de medida (#ℎ) (Equação 3.9). 

CFA = #.E1 − #ℎ = #.E1 − # + 0,3086ℎ              Equação 3.9 

A correção de elevação free air intenta eliminar apenas a variação de altitude 

ortométrica e não aborda nenhum efeito gravitacional provocado pelas rochas entre a 

superfície real e o datum gravimétrico (Equação 3.9). 

A correção Bouguer (CB) visa corrigir o excesso ou a falta de massa existente entre a 

superfície equipotencial de referência e a superfície real (Equação 3.10) 

CF = 2 G � H ℎ = 0,1119 ℎ                        Equação 3.10 

Onde, ℎ é a altitude ortométrica da estação e ρ é a densidade do pacote rochoso. 

O cálculo da correção Bouguer simples (CF) parte da hipótese de que a massa em torno do 

ponto amostrado é uma placa de extensão infinita com densidade H e espessura equivalente a altura ℎ 

(Telford et al. 1990, Luiz & Silva 1995, Blakely 1996). 

Para os processamentos gravimétricos em áreas continentais é comum utilizar a densidade 

média das rochas de 2,67g/cm³ e em áreas oceânicas de 2,80g/cm³ (Blakely 1996).  

Quando o levantamento é realizado em uma região bastante plana, a altitude ortométrica pode 

ser considerada constante. No entanto, geralmente é necessário realizar a correção de terreno (CT) para 

que o modelo topográfico preencha a massa existente acima do h de referência ou retire as massas 

inexistentes abaixo deste mesmo ℎ. Atualmente, as correções de terreno são feitas por modelos digitais 

de terreno que calculam pontualmente a atração gravitacional de cada coordenada. Na prática, 

transforma-se o grid do modelo digital de terreno em um canal pontual para que o valor da atração 

gravitacional decorrente da variação topográfica seja somado, em módulo, à anomalia Bouguer 

(Telford et al.1990). 

A correção de terreno está diretamente relacionada à atração gravimétrica das massas e, para 

maioria dos geocientista, a anomalia Bouguer só está completa com sua presença (Telford et al.1990). 

A anomalia Bouguer completa (B) é representada pela Equação 3.11: 
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F = #.E1 − #I8.  − CFK − CF + CL		 																							Equação	3.11	
Onde, #.E1 é o valor da gravidade medida no gravímetro corrigida de maré e drift; #I8.  é o 

valor da gravidade teórica; CFK é a correção free air; CF é a correção Bouguer e CL é a correção do 

terreno.	
3.3.2 Contribuição dos Satélites para Gravimetria  

Os dados de altimetria por satélite, como os referentes às missões Geosat/Exact Repeat 

Mission, Endeavour, ERS-1 e Topex-Poseidon, muito contribuem para o conhecimento das 

características gravimétrica da Terra. O avanço científico-tecnológico dos satélites aliado ao contínuo 

progresso da informática e ao desenvolvimento de novos algoritmos aumentam a velocidade do 

processamento dos dados e ampliam a resolução dos mapas gravimétricos geofísicos. 

A gravidade utilizada na elaboração de mapas gravimétricos é o gradiente georadial do 

potencial da anomalia de geoide. Os elementos do campo gravitacional podem ser expressos através 

de funções lineares (Equação 3.4). 

A correlação da altura medida via satélite (ℎ′) com o potencial anômalo ()AM) e aceleração da 

gravidade (#AM) é tradicionalmente conhecida como fórmula de Bruns (Equação 3.12). 

ℎ′ =  
	NOP	
QOP

                                                      Equação 3.12 

A Equação 3.12 representa a anomalia de altitude. No nível do mar h’ é coincidente com a 

altura geoidal e fora do nível o mar é a somatória da altitude (ℎ) e do raio da Terra (r). Uma vez 

conhecendo a altitude (h) e tendo em mente que o potencial gravitacional (U) é uma função harmônica 

expressa no exterior das massas atrativas, calculam-se as anomalias free air e Bouguer (Telford et al. 

1990). 
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CAPÍTULO 4 

4 ANÁLISE QUALITATIVA 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 O conteúdo deste capítulo apresentará a análise qualitativa dos mapas temáticos 

magnetométricos e gravimétricos gerados, além da metodologia aplicada em sua obtenção. Num 

segundo momento será apresentada a integração das informações geofísicas com os dados geológicos 

da área escolhida para o estudo. Estes mapas foram elaborados por meio do software Geosoft Oasis 

Montaj 7.0.1. Subsequentemente foram realizadas as interpretações geológicas e geofísicas no 

software ArcGIS 9.3.  

 

4.2 BANCO DE DADOS 

 O banco de dados geofísicos magnetométricos aerolevantados utilizados foram provenientes 

da Agência Nacional do Petróleo / Banco de Dados Georreferenciados (ANP / BDGEO) e dados 

gravimétricos de satélite (TOPEX), provenientes da missão espacial Topex/Poseidon da NASA em 

1992. Esses dados serão processados utilizando o software Geosoft Oasis Montaj e integrados aos 

dados geológicos no software ArcMap. 

 A realização do levantamento aerogeofísico da região engloba cerca de 6000km2 da 

Bacia do Jatobá e contempla as adjacências da área de estudo como a sub-bacia Tucano Norte, a oeste, 

e demais terrenos da Província Borborema para análise de estruturas e geologia, totalizando 

aproximadamente uma cobertura de 50.000km2. A área de interesse neste trabalho está inserida centro-

sul em destaque (Figura 4.1). 

 Para o levantamento magnetométrico de dados foi utilizado o aeromagnetômetro de 

prótons, modelo G-803 da GEOMETRICS, com o sensor montado na ponta da cauda (stinger) da 

aeronave Islander. e sistema de navegação GPS,segundo dados da CPRM. Vale ressaltar mais uma vez 

que parâmetros como altura de vôo, velocidade do avião, direção do levantamento e espaçamento 

entre as linhas levantadas não foram possíveis de se obter uma vez que o dado utilizado já estava 

pronto. Para as leituras gravimétricas, a missão espacial Topex/Poseidon lançou o satélite que mediu a 

topografia do assoalho oceânico com uma acuidade de 4,2 centímetros por unidade de tempo 

orbitando a 1400km da Terra composto com radar altimetrico, aparelho de radiometria por 

microonda,com laser retrorefletor, Global Positioning System Demonstration Receiver (GPSDR), 

Radioposicionamento Integrado Doppler Orbitográfico por Satelite (DORIS), aparelho de Altimetria 

Poseidon de Frequência Única. 
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Figura 4.1- Área do levantamento da porção centro-sul de Pernambuco com o mapa temático de amplitude 
de sinal analítico (ASA) e a área estudada enfatizada em cor branca. 

 

4.3 METODOLOGIA DE GERAÇÃO DOS MAPAS E IMAGENS 

Inicialmente fez-se uma comparação morfoestrutural entre uma imagem SRTM e uma 

imagem MDT da área em escala regional  identificando alguns  dos principais lineamentos 

traçados na própria imagem. As imagens foram extraídas do site da United States Geological 

Survey (USGS) e apresentadas na Figura 4.2. 
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Figura 4.2- Imagem SRTM com resolução de altura de 30 metros (A). À direita, imagem do modelo digital de terreno (B), de relevo sombreado. (Fonte: site  
https://www.usgs.gov/) 
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Os mapas geofísicos foram gerados por meio do Software Oasis Montaj 7.0.1. A 

primeira etapa consistiu na interpolação do grid dos dados geofísicos de campo anômalo, para 

a magnetometria, e interpolação de mínima curvatura dos arquivos no formato .gdb dos dados 

de satélite para a gravimetria. Em seguida, através da rotina MAGMAP do Oasis Montaj 

7.0.1, foram aplicados uma série de filtros para confecção dos mapas temáticos 2D 

magnetométricos de campo anômalo (CA), amplitude do sinal analítico (ASA), derivada 

horizontal em x (Dx), derivada horizontal em y (Dy), derivada vertical (Dz) e a segunda 

derivada em Z (D2z), além dos mapas gravimétricos free air, bouger, e as derivas horizontal 

em x (Dx), horizontal em y (Dy), vertical em z (Dz). 

A Figura 4.3, a seguir, indica o fluxograma com os mapas magnetométricos temáticos 

confeccionados para esse estudo e os respectivos procedimentos de elaboração. 
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Figura 4.3- Fluxograma exibindo a metodologia utilizada para a geração dos grids em mapas magnetométricos. CA – campo magnético anômalo; 
ASA – amplitude do sinal analítico; Dx – primeira derivada horizontal (EW); Dy – primeira derivada horizontal (NS); Dz – primeira derivada 
vertical; D2z – segunda derivada vertical. 
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Os dados gravimétricos obtidos utilizando satélite são referentes à missão espacial 

TOPEX/POSEIDON realizada pela NASA em 1992. Pelo site http://topex.ucsd.edu estão disponíveis 

gratuitamente os dados de topografia e free air gerados na missão. Nesse estudo, contudo, os dados 

foram adquiridos pelo banco de dados já no formato .gdb proveniente do acervo pessoal da Professora 

Doutora Maria Silvia Barbosa. Assim, tanto os dados magnetométricos quanto os dados gravimétricos 

foram submetidos aos processos de rotina do Software Oasis Montaj 7.0.1. Segue o fluxograma do 

processo de geração dos mapas gravimétricos neste software (Figura 4.4). 
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Figura 4.4- Fluxograma exibindo a metodologia utilizada para a geração dos grids em mapas gravimétricos. 
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4.4 INTERPRETAÇÃO QUALITATIVA 

A seguir são apresentadas a análise qualitativa magnetométrica e gravimétrica da área 

de estudo. 

4.4.1 Magnetometria 

Os mapas magnetométricos informam sobre a susceptibilidade magnética das rochas. A 

análise da amplitude das anomalias produzidas por corpos geológicos portadores de minerais 

magnéticos, principalmente a magnetita, auxilia na identificação, delimitação e interpretação de 

feições estruturais em sub superfície. A interpretação destes mapas ocorre por meio de reconhecimento 

de lineamentos, evidenciando com maior clareza estruturas geológicas como falhas, fraturas e dobras, 

além da identificação e separação de magnetofácies. 

Nesse estudo, a fim de se interpretar as anomalias magnetométricas utilizar-se-á o mapa 

temático de amplitude de sinal analítico (ASA), que, por possuir característica monopolar, expõe as 

anomalias de forma centrada em analogia aos mapas de caráter dipolar (Kearey et al. 2009). As 

interpretações centraram-se sobre o mapa ASA de forma prioritária, porém os demais mapas 

magnetométricos gerados foram de grande relevância para correlação e comparação com informações 

derivadas de outros mapas geofísicos e geológicos. 

A região do estudo foi dividida em setores de maior ou menor magnetização ou magnetofácies 

(Figura 4.5). Essa divisão baseou-se nos valores do sinal analítico e comprimento de onda das 

anomalias do mapa de Amplitude do Sinal Analítico (ASA) em comparação com os demais mapas 

colorpéticos elaborados. 

Na figura 4.5, é apresentado o mapa ASA com a identificação de 3 magnetofácies, com as 

informações dos intervalos de susceptibilidade magnética apresentadas na Tabela 4.1. As imagens 

geradas apresentam a intensidade do sinal magnético através de escala de cor, onde os tons azuis 

indicam baixos magnéticos, tons verdes a amarelados indicam valores intermediários e tons 

avermelhados a magenta indicam os altos magnéticos. 
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Figura 4.5- Mapa temático de amplitude de sinal analítico (ASA) com  lineamentos traçados e roseta 

 

 

 

 



 

Mabub, B.O.A. 2017, Análise Geofísica-Geológica da Bacia do Jatobá, Porção Centro-Sul de Pernambuco 

 

40 

 

Tabela 4.1- Relação das magnetofácies com as intensidades de magnetização no mapa de amplitude 
de sinal analítico 

Magnetofácies Características geofísicas 

1 

Associada a estruturas de forte resposta 

magnética, apresentando anomalias de alta 

amplitude e pequenos comprimentos de 

onda, que tem valores de intensidade entre 

1700 a 4400nT/m 

2 

Associada a estruturas com resposta 

magnética moderada, cujas anomalias 

apresentam intensidade variando entre 605 

a 1700nT/m 

3 

Associada a estruturas de baixa resposta 

magnética, apresentando anomalias de 

baixas amplitudes e altos comprimentos de 

onda, compreendendo valores de 

intensidade entre 180 a 605nT/m 

 

A derivada vertical (Dz) é responsável por destacar estruturas superficiais e a segunda 

derivada vertical (Dz2) é responsável por retirar as anomalias regionais e ressaltar as anomalias locais 

(Barbosa 2003). 

Usando o mapa temático da derivada vertical (Dz), foram traçados lineamentos que possuem 

direções preferenciais SW-NE (Figura 4.6). Nesta figura nota-se um ruído no canto inferior esquerdo 

como se indicassem lineamentos N-S. Não o são, sendo apenas erro do programa devido aos dados 

utilizados do banco de dados serem antigos. 
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Figura 4.6- Mapa temático da derivada vertical (Dz) com lineamentos traçados e roseta 

 

4.4.2 Gravimetria 

Os mapas gravimétricos informam sobre a densidade, volume e profundidade (estruturas em 

subsuperfície) da litologia uma área a fim de delimitar e caracterizar anomalias com posterior 

interpretação geológica. 
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A partir do tratamento dos dados foram elaborados mapas temáticos de free air e Bouguer 

para análise da disposição da massa litológica na região (Figura 4.7) 

As correções gravimétricas que geram as anomalias free air (Figura 4.7B) ajustam a diferença 

de altitude entre o ponto observado e do geoide de referência. Entretanto, não consideram a influência 

da atração gravitacional das massas próximas a esse ponto. Devido ao terreno irregular (Figura 4.2B), 

a interpretação geofísica das densidades das rochas, sem as correções Bouguer, é difícil e possui 

margens para erros.  

No mapa gravimétrico a interpretação das cores segue o mesmo raciocínio dos mapas 

magnetométricos, contudo informando sobre a densidade. As cores magenta e suas nuances indicam 

áreas de altos gravimétricos, enquanto as azuis e suas nuances indicam baixos gravimétricos, ou seja, 

regiões onde há uma alta carga de massa ou manto mais próximo da superfície e regiões onde há uma 

menos carga de massa ou manto mais distal da superfície, respectivamente. Cores amarelas e verdes 

indicam, pois, situações intermediárias a essas duas condições. 
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Figura 4.7- Mapa gravimétricos Bouguer (A) e ma pa gravimétrico de anomalia Free Air (B) enfatizando a        
relevância da correção Bouguer na interferência das densidades rochosas em terrenos acidentados 
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CAPÍTULO 5 

5 INTERPRETAÇÃO QUANTITATIVA 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

O presente capítulo tem por finalidade apresentar as estimativas de profundidades médias dos 

topos das fontes causadoras de anomalias magnéticas, a partir da Deconvolução de Euler (2D), (item 

3.2.5) que consiste em uma sistemática aplicada aos dados geofísicos através de homogeneização de 

funções matemáticas em coordenadas cartesianas . 

5.2 METODOLOGIA APLICADA 

No Geosoft, foi criado um banco de dados com as informações geradas pelos perfis 

magnetométricos e gravimétricos, que posteriormente foram exportadas como um arquivo no formato 

.csv contendo as posições e respectivos dados de amplitude de sinal analítico. Este arquivo foi 

preparado e transformado no formato .dta para então ser processado no software livre Euler 1.0 da 

School of Geosciences – University of the Witwatersrand (Durrheim & Cooper 1998). 

Antes da aplicação dos dados geofísicos no programa de inversão, escolheu-se, a partir do 

software ArcMap e do mapa de Sinal Analítico, a melhor direção dos lineamentos a serem 

processados. Nesse trabalho, as feições magnéticas predominantes da área encontram-se orientados 

preferencialmente na direção leste-oeste. Todos os perfis cortam transversalmente as principais 

estruturas da região, bem como a área de interesse no depocentro da Bacia do Jatobá (Figura5.1) no 

sentido sul-norte. 

Foram criados três perfis com direção norte-sul pelo software ArcGis 9.3, a fim de gerar os 

perfis de inversão de dados e observar respostas. O perfil 1 (P1) foi criado a oeste da Bacia do Jatobá 

para avaliar as estruturas em profundidade. O perfil 2 (P2) foi criado passando sobre a Bacia do Jatobá 

e o perfil 3 (P3) criado a leste da bacia. O perfi 1 está espaçado do perfil 2 de 100km e o perfil 2 do 

perfil 3 espaçado de 120km.  
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Figura 5.1 - Distribuição dos perfis gerados no software Oasis Montaj 7.0.1, com destaque para aqueles que 
foram analisados por meio da Deconvolução de Euler. 

 

Foram elaborados seis deconvoluções a partir dos dados inseridos do software livre Euler 1.0, 

três para os perfis magnetométricos e três para os perfis gravimétricos. Para a inversão 

magnetométrica foi necessária a entrada dos seguintes parâmetros: tamanho da janela igual a 11 e 

índice estrutural igual a 1.00, pois foi verificada uma melhor resposta de cada um dos perfis a partir 

desses sets. A profundidade máxima observada  nos mapas de inversão magnetométrica foi de 15000 

metros. Os mapas de inversão usando os dados gravimétricos também tiveram seus parâmetros 

definidos em: tamanho da janela igual a 11 e índice estrutural igual a 1.00, com boas respostas. A 

profundidade máxima setada nos mapas de inversão gravimétricos foi de 50000 metros. 

 

5.2.1 Os perfis de deconvolução magnetométricos 

A seguir são apresentados os perfis magnetométricos elaborados através da técnica de 

Deconvolução de Euler. 
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A deconvolução magnetométrica do perfil 1 (P1), de sentido sul-norte, é mostrada na Figura 

5.2. O topo médio das fontes das anomalias magnéticas atinge cerca de 9500m de profundidade na 

porção mais a norte do perfil, e na parte central e sul existem algumas anomalias com profundidade até 

7500m. Estas altas profundidades na inflexão do braço entre a sub bacia Tucano Norte e Jatobá 

sugerem interpretação por zona de cisalhamento ou estrutura de descolamento abaixo do 

embasamento. As letras A e B, em vermelho, da Figura 5.2 indicam, respectivamente, um gráben e 

uma falha lístrica profunda possivelmente interpretada pelo Lineamento Pernambuco. 

O mesmo procedimento foi executado para se obter os resultados de deconvolução dos perfis 

magnetométricos de amplitude do sinal analítico para P2 e P3 (Figura 5.3 e Figura 5.4, a seguir). 
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Figura 5.2 - Resultado da deconvolução de Euler no perfil P1magnetométrico de direção norte-sul. Foi utilizado janela de tamanho 11. 
No quadrante inferior, as letras A e B em vermelho podem ser interpretadas, respectivamente, por um gráben e um falha lístrica 
profunda. 
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Figura 5.3 - Resultado da deconvolução de Euler no perfil P2magnetométrico de direção norte-sul. Foi utilizado janela de tamanho 11.  No 
quadrante inferior, as letras em vermelho podem ser interpretadas, sendo (A) um conjunto de grábens, (B) como um horst e (C) com uma 
falha lístrica profunda. 
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A Figura 5.3, mostrada anteriormente, e gerada pela deconvolução de Euler, aponta uma 

região polideformada corroborando com os dados geológico-estruturais (Figura 2.3, Figura 2.4 e 

Figura 2.6) deste estudo, visto ser uma área alocada sobre um terreno de intenso metamorfismo e 

compartimentação após a Orogênese Brasiliana e, posteriormente, uma nova arquitetura da margem 

continental instaurada no Mesozoico, indicando muitas dobras e falhas lístricas profundas que têm 

importante função de acomodação e alívio, conferindo à zona de rifteamento características de um 

sistema ordenado de feições tectônicas que promovem a conservação regional da deformação causada 

pela distensão (Morley et al. 1990). O topo médio das fontes das anomalias magnéticas chega ao 

depocentro da bacia e adjacências cerca de 11500m de profundidade. As letras A, B e C, em vermelho, 

da Figura 5.3 mostram famílias de grabens (A), horst (B) e família de falhas e dobras às quais a região 

fora submetida (C). 

A seguir é apresentada a Figura 5.4 mostrando a resposta em subsuperficie das estruturas do 

perfil P3 de inversão magnetométrica também gerada pela deconvolução de Euler. As letras (A) e (B), 

em vermelho, na parte inferior da Figura 5.4 indicam as respostas dos esforços tectônicos 

corroborando e apontando uma região polideformada por família de grabens (A) e falhas listrícas ou 

de alivio de pressão (B). 

 

 

 

 

 

 



T
rabalho de C

onclusão de C
urso, n. 256, 64p. 2017. 

 

51 

 

 

  

Figura 5.4 - Resultado da deconvolução de Euler no perfil P3magnetométrico de direção norte-sul. Foi utilizado janela de tamanho 11. No 
quadrante inferior, as letras A e B em vermelho podem ser interpretadas, respectivamente, por família de grábens e um falha lístrica 
profunda ou falha de alivio de pressão. 
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5.2.2 Os perfis de deconvolução gravimétricos 

O mesmo procedimento de deconvolução de Euler foi feito para os três perfis gravimétricos 

com obtenção de respostas bastante elucidativas quanto às estruturas em profundidade. É possível 

notar um sistema anastomosado de falhas lístricas profundas, grábens e horsts característicos de zonas 

distencionais, além de famílias de falhas de alívio de pressão. 

As Figura 5.5, 5.6 e 5.7 resultantes da inversão 2D pelo software livre Euler1.0, são 

apresentadas em seguida e em todas as figuras, no quadrante inferior, as setas vermelhas indicam as 

estruturas interpretadas em profundidade, algumas chegando a mais de 30000 metros, confirmando um 

perfil característico dos esforços tectônicos experimentados pela região, já numa interface crosta-

manto. 

Pela Figura 5.5 (A), segue a interpretação de uma família de grábens; a Figura 5.5 (B) como 

um grande gráben e a Figura 5.5 (C), a falha lístrica mestra limitando uma família de falhas menores. 

A presença dessas estruturas atingem, para esse perfil, profundidades de até 25000 metros. 
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Figura 5.5 - Resultado da deconvolução de Euler no perfil P1 gravimétricode direção norte-sul. Foi utilizado janela de tamanho 11. No 
quadrante inferior, as letras em vermelho podem ser interpretadas, sendo A uma família de grábens, B como um grande gráben  e C, uma 
grande falha lístrica limitando uma família de falhas menores. 
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Pela Figura 5.6 (A) sugere a indicação do Lineamento Pernambuco. A Figura 5.6 (B) uma 

família de falhas e a Figura 5.6 (C) possivelmente indica a Falha de Ibimirim. Notam-se também as 

várias profundidades dessas falhas lístricas, por vezes, atingindo cotas superiores a 35000 metros, 

demonstrando características de uma bacia profunda com interface crosta-manto. 
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Através dos dados expostos na Figura 5.7 sobre o perfil P3 gravimétrico de deconvolução de 

Euler nota-se, mais uma vez, a sistemática de regimes distencionais em uma zona moldada por intensa 

atividade tectônica. As setas vermelhas indicam falhas lístricas mestras acomodando outras famílias de 

falhas. A presença de dobras também é notada. 
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Feitas as deconvoluções para todos os perfis na área de estudo, partiu-se, então para a 

interpretação do tipo de estruturas vistas e o comportamento acerca das interfaces crosta-manto e 

embasamento-supracrustais que marcam a região como interpretado na análise qualitativa ( mapas 

temáticos dos Métodos Potenciais). Observa-se que as áreas com baixos magnetométricos coincidem 

com as áreas onde ocorrem baixos gravimétricos, e vice-versa. 

Partindo-se da constatação de tais características, passa-se então à interpretação sobre o 

comportamento das estruturas de subsuperfície que constituem esta porção da Bacia do Jatobá e 

porção norte da Bacia Tucano, tendo em vista que as grandes profundidades da interface 

embasamento-supracrustais constituem depocentros das bacias. Contudo, para isto, faz-se necessidade 

discorrer sobre os modelos de compensação isostática que expressam o comportamento reológico da 

litosfera e determinam a história térmica região onde se situa a bacia. Conceitualmente, segundo 

Barbosa (2003), existem dois tipos de modelos para a compensação isostática em relação a feições 

topográficas: a) Compensação Isostática Local, a qual considera que as massas topográficas são 

compensadas por variações laterais de densidade (tipo Pratt-Hayford) ou ocorre a compensação sobre 

a carga devido a projeções de material crustal de densidade constante (tipo Airy-Heiskanen), o que 

implica dizer que a litosfera não possui resistência para suportar as cargas e b) Compensação Isostática 

Flexural, em que as massas topográficas sobre a litosfera tendem a se compensar em áreas maiores do 

que as representadas pelos relevos topográficos, chamado tipo Vening-Meinesz ou regional, o que 

confere à crosta resistência lateral, marcando a principal diferença entre ambos os modelos (a) e (b) 

supracitados. 

A distância entre o centro da carga e a área mais externa flexionada é um fator do grau de 

compensação desta carga, representado pelo parâmetro denominado rigidez flexural ou módulo de 

rigidez (Barbosa 2006). A rigidez flexural é considerada um importante parâmetro quanto ao 

comportamento mecânico da litosfera, expressando a medida de sua “firmeza” ou resistência inferior 

ao sofrer a ação de um binário flexural, ligando-se diretamente à espessura efetivamente elástica da 

litosfera, como pode ser constatado na Equação 5.1 abaixo: 

R = SA³
>!�>=U(�                                                Equação 5.1 

 

Onde D é a rigidez flexural, E o módulo de Young, ν o coeficiente de Poisson e h a espessura 

efetivamente elástica da litosfera. 

Através da análise dos mapas e dados gerados com as características da subsuperfície em que 

a região de estudo se insere, deduz-se ser uma bacia do tipo compensação isostática flexural, 

mostrando respostas reológicas distintas com relação à crosta litosférica e o manto litosférico durante 
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o preenchimento e formação da bacia. Em consequência deste comportamento diferenciado entre a 

crosta e o manto litosférico ocorre um descolamento entre eles. Esta diferenciação relaciona a 

resistência da litosfera à deformação, isto é, à rigidez flexural da litosfera, que neste caso é menor que 

zero, além de a espessura efetivamente elástica da litosfera ser alta. 

Apesar de não ser o foco deste trabalho, poder-se-ia estimar, como sugestão para trabalhos 

futuros, a espessura efetivamente elástica da litosfera através do estudo da Função Admitância, técnica 

espectral que relaciona matematicamente o mecanismo de compensação e a maneira pela qual uma 

massa topográfica e sua massa de compensação se relacionam (Dorman & Lewis 1970 apud Barbosa 

2006), já que é conhecido o modelo de compensação isostática da bacia. Outra sugestão viável, a qual 

este trabalho não contempla, seria uma análise da história térmica da bacia através do modelo de 

subsidência proposto por Royden & Keen (Royden & Keen 1978 apud Barbosa 2006) em que é 

definido o comportamento na subsidência com duas seções distintas durante o estiramento, um da 

crosta litosférica e outro do manto litosférico, descritos matematicamente. 
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CAPÍTULO 6 

6 DISCUSSÕES 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

Através de métodos potenciais geofísicos, magnetometria e gravimetria, foi estudado o 

comportamento da Bacia do Jatobá, do rifte abortado Recôncavo-Tucano-Jatobá no sistema 

Borborema, possuindo por embasamento o cráton São Francisco (Alkmim 2004).  

 

6.2 A INTERAÇÃO GEOLÓGICO-GEOFÍSICA 

O registro sedimentar da Bacia de Jatobá possui tectono-sequências limitadas por 

discordâncias que indicam os estágios evolutivos do evento de ruptura entre África e América do Sul. 

Segundo Destro (2002), o forte controle de estruturas orientadas na direção NE-SW da 

Província Borborema, combinado com a direção N-S do rifteamento geral fez com que bacias situadas 

ao norte da Falha de Jeremboabo (Figura 2.6) se formassem sob um regime tectônico caracterizado por 

um binário sinistral cisalhante de caráter regional, onde as bacias formadas são menores quando 

comparadas com as bacias do Rifte Recôncavo-Tucano mais a sul. 

As análises retiradas deste estudo e de estudos usados como referências mostram que toda a 

região da bacia do Jatobá, bem como o sistema de rites que ali se insere, são modulados 

estruturalmente por feições ou estruturas pretéritas, possivelmente do eoproterozoico. Além disso 

essas bacias são intimamente dependentes da história termal e do tempo da região quando passaram 

por processos de rifteamento intracratônico, bem como os diferentes sítios de magmatismo que 

diferenciam as variadas porções de anomalias gravimétricas (Blaich et al 2008). 

Os dados sugerem que a Bacia do Jatobá passou por estágios de sedimentação apresentando 

características de subsidência flexural e termal diacrônicas. Durante a Orogênese Brasiliana que afetou 

a Província Borborema sobrecargas do tipo cavalgamento ou edifícios vulcânicos poderiam ter 

favorecido a compensação isostática. Como a crosta tem uma rigidez que implica abatimento por 

flexura de áreas adjacentes à sobrecarga ocorre, então, a subsidência flexural. Em outro estágio 

evolutivo, já no Cretáco e devido ao término de eventos tectônicos distensivos, a litosfera esfriou 

lentamente e aumentando seu volume (carga) com a transformação de astenosfera mais quente em 

litosfera mais fria. Esse resfriamento lento foi acompanhado por aumento de densidade litosférica, 

tensões de borda e colapsos distencionais típicos de região polideformada, causando assim a 

subsidência termal. 
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A análise dos dados gravimétricos e magnetométricos com o modelo isostático da bacia 

combinam carregamentos no topo e na base da crosta, modulados pela geologia estrutural do rifte em 

suas diversas fases evolutivas.  

 

6.3 GEOLOGIA ECONÔMICA 

 Quanto aos aspectos econômicos relacionados à área de estudo pode-se acreditar na 

possibilidade de existência de hidrocarbonetos nesta porção da bacia e adjacências, como já ocorre na 

Bacia do Reconcâvo, já que a formação desta parte da Bacia do Jatobá também se deu por uma 

compensação isostática flexural, informando que a temperatura de formação foi baixa e o tempo de 

maturação foi longo, fatores esses relevantes para de maturação da matéria orgânica presente nas 

rochas sedimentares basais sem sua volatização ou queima. 

Devido às estruturas que acomodaram e modelam toda a região é possível sugerir que 

mineralizações de natureza supergênica e hidrotermal possuem condições favoráveis para existirem 

apesar de a literatura recente e estudos mais avançados por meio de furo de sondagens classificarem a 

bacia como pouco importante para prospecção de bens minerais. Vale ressaltar que as estruturas em 

subsuperficie alcançam cotas bastante profundas muitas vezes possuindo uma relação estreita com o 

manto e sua dinâmica, já que existe o processo de subsidência ocorrendo. 

Contudo, segundo Costa Filho & Costa (2000), a Bacia do Jatobá possui um notável aquífero 

intersticial com potencialidade de água para irrigação, consumo animal e humano, com volume de 

61.660 x 106m³. O sistema aquífero possui espessura variável desde os 200m até 600m na porção mais 

central da bacia 

O Grupo Jatobá constituído pelas Formações Tacaratu e Inajá, de idade silurodevoniana e as 

Formações São Sebastião e Marizal, de idade cretácica, constituem os melhores aquíferos da bacia 

sedimentar do Jatobá, sendo o primeiro mais conhecido e explorado. Se for feita análise 

magnetrométrica e gravimétrica dessas formações pelos mapas propostos, nota-se que todas elas se 

encontram em regiões de baixos gravimétricos e magnetométricos, situando-se na bacia sedimentar, o 

que corrobora para o entendimento de serem zonas de recarga e anomalias negativas. 

 

 



 

CAPÍTULO 7 

7 CONCLUSÕES 

 

A caracterização de parte do arcabouço estrutural da região do sistema de riftes abortados 

Recôncavo-Tucano-Jatobá, com ênfase na Bacia do Jatobá, na porção centro-sul de Pernambuco, 

identificando o sistema de falhas transversais categorizadas como falhas de transferência e falhas 

normais de alívio de sistemas distencionais associadas estruturas maiores, como Lineamento 

Pernambuco, Falha de Ibimirim, Alto do São Francisco e outros prolongamentos, como falhas de 

borda configuram uma resposta expressiva para o melhor entendimento do arcabouço estrutural do 

sistema de bacias da região. 

A principal finalidade deste trabalho foi realizar a análise geofísica em subsuperfície da região 

centro-sul de Pernambuco com utilização de dados geofísicos aéreos de magnetometria e de satélites 

para gravimetria da ANP e Topex, respectivamente. 

A execução da análise quantitativa, por meio da técnica matemática de Deconvolução de Euler, 

mostrou-se de relevância significativa para o fechamento do trabalho, uma vez que possibilita estimar 

a profundidades das estruturas principais que modelam a geologia, além de entender melhor como o 

embasamento participou dos principais eventos tectônicos resistindo melhor ou pior às forças 

tectônicas envolvidas. Pode-se também identificar as principais orientações das estruturas em 

subsuperfície corroborando com dados descritos em literatura. 

Identificou-se também, em todos os perfis analisados, morfologia que se assemelha a uma 

região polideformada contendo dobras e cavalgamentos, através dos mapas construídos. 

A interpretação e a análise mais detalhada dos mapas magnéticos e gravimétricos forneceram 

base para uma definição mais precisa do controle modular estrutural sobre uma região. 

Por fim, o presente trabalho, com todos os resultados apresentados, torna-se importante para 

somar conhecimento geológico  em relação a bacias sedimentares intracontinentais brasileiras, e uma 

melhor compreensão das implicações do processo de rifteamento, grosso modo, e também melhor 

entendimento sobre os riftes cretáceos em tipos crustais distintos: embasamento e terrenos da 

Província Borborema. As análises geofísica-estruturais nesse segmento demonstram-se, além de outros 

também com este trabalho, a relevância e influência do estudo geofísico para a mitigação de 

problemas geológicos não solucionados com outros métodos rotineiros relacionados à geologia 

estrutural. 
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