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RESUMO 

A Bacia do Ceará está localizada na plataforma continental do estado brasileiro 
homônimo. Tem sua origem associada ao processo de abertura do Oceano Atlântico, 
sendo portanto datada da idade Aptiana dentro do período Cretáceo. A bacia do Ceará, 
por estar geneticamente associada a outras bacias de importância nacional como a bacia 
do Recôncavo, na Bahia, a bacia de Santos em São Paulo e a Bacia de Campos no Rio de 
Janeiro, despertou curiosidade quanto ao seu potencial petrolífero. Desse modo, para 
melhor caracterização da área e avaliação quanto ao seu potencial para acumulação de 
hidrocarbonetos nos domínios que compõem a parte continental da bacia, foi 
confeccionada de uma carta geológica numa escala de 1:50.000, enfocando os aspectos 
estruturais. Para agregar o entendimento acerca das feições estruturais ocorrentes, 
realizou-se uma reavaliação de dados geofísicos previamente adquiridos ao longo de uma 
porção da costa Oeste do estado do Ceará, de Pecém a Paracuru. O método disponível foi 
o de eletrorresistividade por meio de SEV's (Sondagens Elétricas Verticais) como parte 
do projeto Dunas, elaborado e desenvolvido pela Companhia de Gestão de Recursos 
Hídricos (Cogerh) no ano de 2011. A geologia da área de estudo é composta 
primordialmente por formações de sedimentos quaternários inconsolidados nas porções 
situadas a norte e nordeste sobrepondo os conglomerados aluvionares e às rochas do 
Grupo Barreiras. O embasamento cristalino aparece somente na porção Sul da área 
pesquisada, apresentando pouca variedade composicional, mas nítido aspecto textural 
distinto, onde o tamanho dos cristais é visivelmente maior seguindo a direção Norte-Sul. 
A litologia mais frequente é representada por Traquitos foliados de direção NW, 
encontrados em pedreiras ativas e abandonadas geralmente próxima as redes de 
drenagem. A reavaliação dos dados das SEV's permite uma abordagem quanto à 
profundidade do embasamento. Os perfis geoelétricos elaborados mostraram altos e 
baixos do embasamento cristalino que representam provavelmente uma sucessão de 
descontinuidades de direção NE-SW. Este arcabouço estrutural sugere a existência de 
possíveis trapas com viabilidades ao armazenamento de hidrocarbonetos, porém 
pesquisas adicionais de cunho geológico e geofísico são importantes para descrições de 
detalhe acerca do sistema petrolífero em apreço. 

Palavras-Chave: Bacia do Ceará, Neotectônica, Petróleo, Geologia Estrutural. 



ABSTRACT 

Ceará Basin is located at namesake Brazilian state's continental shelf. Its origin is 
associated to the opening process of the Atlantic Ocean, so it is dated as being from the 
aptian age from the Cretaceous period. Because Ceará Basin is genetically associated 
with other important Brazilian basins such as Recôncavo Basin, at the state of Bahia, 
Santos Basin, at the state of São Paulo, and Campos Basin, at the state of Rio de Janeiro, 
it has aroused the curiosity about its potential for oil and gas. Therefore, for a best 
characterization of the area and evaluation of its potential for trapping hydrocarbons in 
the basin's continental portion, it was made a geological map in the scale of 1:50.000, 
focusing the structural aspects. For aggregate the knowledge about the structural features, 
it was done a revaluation of geophysical data previously acquired along the state of 
Ceará's west coast, between the municipalities of Pecém and Paracuru. It was applied the 
vertical electrical soundings (VES') as part of the Dunas project, created and developed 
by the Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) in 2011. Quaternary 
unconsolidated sediments at the northern and northeastern portion overlapping alluvial 
conglomerates and the Barreiras group rocks mostly compose the geology in the study 
area. The basement appears only in the Southern part of the study area, displaying a low 
compositional variety, but many textural features, such as the grain size that increases 
toward the South. The most frequent lithology are foliated trachytes striking NW which 
are found at abandoned quarries dose to drainage systems. The VES' revaluation allows 
an approach about the basement's depth, and the geoeletrical profiles showed ups and 
downs in the basement that likely represent a series of discontinuities striking NE-SW. 
This structural framework suggests the existence of hydrocarbons traps, however, further 
geological and geophysical research are necessary for description about this oil and gas 
system. 

Keywords: Ceará Basin, Neotectonics, Oil and Gas, Structural Geology 
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1 INTRODUÇÃO 

A Bacia do Ceará está situada na porção litorânea equatorial do Brasil, estando a 

mesma inteiramente localizada no estado do Ceará. Sua extensão territorial é estimada 

em 34.000 Km2, e ela possui como limítrofes, a sudeste, a Bacia Potiguar, representada 

pelo Alto de Fortaleza; o Alto de Tutóia, da Bacia de Barreirinhas, a noroeste; a Zona de 

fratura Romanche ao Norte; e a unidade Canindé representando o embasamento cristalino 

que ocorre mais a Sul, já no continente (BELTRAMI, 1994). A origem da Bacia do Ceará 

está associada ao processo de abertura do Oceano Atlântico, sendo a ela, portanto de 

idade de formação semelhante a outras bacias Brasileiras cuja origem está associada ao 

mesmo evento, como a Bacia do Araripe, por exemplo, ambas de idade 

predominantemente cretácea, datando do Aptiano. 

No tocante ao seu registro estratigráfico, a Bacia do Ceará teve sua subdivisão 

elaborada por COSTA et al. (1989), que assim o fez agrupando-a em 4 sub-bacias de 

acordo com as semelhanças tectônicas e estratigráficas apresentadas pelas diferentes 

porções da mesma, sendo elas de Oeste para Leste: as sub-bacias Piauí-Camocim, 

Acaraú, Icaraí e Mundaú. Cada uma delas é caracterizada por diferentes formações 

compostas por litotipos peculiares que foram depositados e sedimentados em diferentes 

estágios ao longo do seu tempo desenvolvimento. No tocante a suas fases de 

preenchimento, estudos geológicos dividem a bacia em três grandes fases: A fase Rifte, 

Pós-Rifte e a Drifte, onde tal divisão foi assim feita baseando-se no fato das porções 

menores apresentarem diferentes histórias deposicionais que geraram as diferentes 

feições estruturais para a demarcação das mesmas. 

Além da Bacia do Araripe, conforme citado acima, a Bacia do Ceará está 

associada a outras bacias importantes dentro do contexto nacional, como a Bacia do 

Recôncavo, na Bahia, a Bacia de Santos, no estado de São Paulo e a Bacia de Campos, no 

Rio de Janeiro. Tal relação é considerada para abordar que a origem similar entre elas 

gerou uma curiosidade acerca do potencial petrolífero da mesma, uma vez que todas as 

bacias correlatas ora citadas tem o caráter armazenador altamente conhecido no Brasil. 

Muito por conta disso, ainda no fmal da década de 1960, a Petrobrás já realizou os 

primeiros levantamentos sísmicos no intuito de prospectar petróleo na Bacia do Ceará, 

esforço esse que foi recompensado a partir da descoberta dos campos de Xaréu, Curimã, 
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Espada e Atum, nos anos finais da década seguinte, o que alavancou a produção da Bacia 

do Ceará no início dos anos 1980, o seu auge produtivo. 

Contudo, a partir da segunda metade dos anos 80 do século passado, a produção 

da bacia, que até então era somente realizada em ambiente de plataforma continental, 

entrou em declínio, fazendo-a sair completamente do foco da exploração petrolífera 

nacional. No início dos anos 1990, então, foram feitos os poços pioneiros nas regiões de 

águas profundas, com profundidades superiores a 1200 metros, porém somente alguns 

anos atrás, em 2012, foi feita a primeira descoberta de petróleo em águas profundas, na 

região do Pecém, sub-bacia Mundaú, a uma profundidade estimada de 2129 metros 

(HAESER, 2013), reacendendo assim as busca por esse bem mineral de tanta importância 

na Bacia do Ceará depois de um hiato de aproximadamente 30 anos. 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é a caracterização geológica e estrutural da 

área de estudo, colocando em pauta a possibilidade da ocorrência de estruturas geológicas 

capazes de trapear hidrocarbonetos e, dessa forma, melhorar a compreensão acerca do 

sistema petrolífero local, já que hoje a região é alvo de companhias petrolíferas que 

prospectam no intuito de encontrar jazidas de petróleo e gás natural, principalmente na 

porção off-Shore da Bacia do Ceará. Para tal propósito foi necessário a realização de 

objetivos específicos como: 

I. Interpretação de imagens orbitais de satélite do sensor LANDSAT 8, para 

delineação de possíveis lineamentos, sistemas de drenagens, etc. 

II. Mapeamento geológico na escala 1:50.000 para caracterização geológica 

mais refinada da geologia local. 

III. Levantamento estrutural, para determinação dos principais esforços 

atuantes na área. 

IV. Reavaliação de dados de SEV's (Sondagem Elétrica Vertical), 

provenientes da (LOUSADA, 2011). 
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1.2 	LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo encontra-se entre as cidades de Paracuru e São Gonçalo do 

Amarante no Estado do Ceará, localizados na Microrregião Baixo Curu, Mesorregião da 

parte Norte Cearense. Os municípios acima, apresentam como limítrofes o Oceano 

Atlântico e a cidade de Paraipaba à Norte e à Leste, respectivamente, além das cidades de 

Pentecoste à sul, São Luis do Curu e Trairí à oeste. As coordenadas UTM da área de 

estudo estão listadas na abaixo. 

Quadro 1.1: Coordenadas UTM da área de Estudo 

Vértice Latitude Longitude 

1 495530,00 9622969,00 

2 495500,00 9603680,00 

3 508200,00 9603680,00 

4 508200,00 9615474,00 

*Datum Sirgas 2000 

O acesso à região pode ser feito tanto a partir da rodovia CE-085, como pela BR-

222, porém, nas proximidades da mesma as pistas pavimentadas tornam-se menos 

frequentes, sendo mais comum o trânsito em estradas de terra. O local de estudo 

encontra-se inserido completamente dentro dos domínios da Sub-bacia de Mundaú, a 

figura 3.1 mostra as quatro sub-bacias que compõe a Bacia do Ceará. 



SubSkda 
Nã7retv.té» 

S5b-Bacia de 'N. 	 sub.8  
P1a ui•C.rnocim 	

de kafa 

!,‘ 
 

MA 

PI 

FORTALF24 

ri 

75 km 

Figura 1.1: Localização da sub-bacia de Mundaú dentro da bacia do Ceará. 
c-, °C,EANo 

Fonte: Modificado de ANTUNES, 2004 
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1.3 	MATERIAIS E MÉTODOS 

Para uma melhor compreensão de todo o procedimento seguido na elaboração 

desse relatório, foi realizada uma subdivisão em etapas, a saber, a inicial, de campo e 

final, com uma descrição de todas as atividades que foram realizadas em cada uma delas 

1.3.1 ETAPA INICIAL 

Esta etapa consistiu na primeira abordagem ao tema e a área condizente a esse 

trabalho, por meio de pesquisa bibliográfica em artigos, relatórios e demais publicações 

de natureza científica que retratassem as aspectos geológicos presentes na região. Nessa 

etapa também, foram observadas as informações de subsuperfície trazidas pela 

Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (COGERH), no seu 

relatório "Avaliação Hidrogeológica Quali-Quantitativa do Campo de Dunas 

Pecém/Paracuru, no Estado do Ceará" 

1.3.2 ETAPA DE CAMPO 

A Etapa de campo compreendeu o período de coleta de dados geológicos, tais 

qual identificação de estruturas e a caracterização mineralógica em escala macroscópica, 

quando possível. Nesta etapa foram adquiridas todas as informações úteis na confecção 

de um mapa geológico ressaltando os aspectos litológicos e estruturais da área, bem como 

os contatos entre as litologias, ora verificados durante a atividade de campo, ora inferidos 

por meio mudança de litologia dominante na área. Todas as medidas estruturais 

encontradas nesse trabalho foram tomadas seguindo o modelo Clar, isto é, ressaltando o 

sentido e a intensidade do mergulho das camadas. Ao todo foram confeccionadas 6 

lâminas delgadas de rochas do embasamento cristalino para uma identificação em escala 

microscópica da mineralogia nas rochas. 

1.3.3 ETAPA FINAL 

Nessa etapa foi feita a análise de todas as lâminas delgadas confeccionadas com 

as amostras coletadas durante a etapa de campo. Todo o trabalho de identificação 

microscópica foi realizado nas dependências do Laboratório de Petrografia do 
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Departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) por meio da 

utilização de microscópios Nikon modelo Eclipse Ci Pol (Figura 4.1). Tais informações 

em escala microscópica, aliadas às informações de sensores orbitais E as informações 

lito-estruturais de caráter macroscópico adquiridas durante a etapa de campo foram então 

inseridas numa plataforma digital de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para a 

confecção do mapa geológico final da área na escala de 1:50.000. Medidas estruturais 

foram plotadas em diagramas com o auxílio do software Stereonet 9.0, ao mesmo tempo 

os dados geofisicos de sub-superficie adquiridos também na etapa inicial foram então 

inseridos numa plataforma CAD de modo a gerar perfis enfatizando as estruturas em sub-

superfície encontradas na região. 

Figura 1.3: Microscópio Nikon modelo Eclipse Ci Pol utilizado nas descrições petrográficas 
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2 	ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

2.1 	CLIMA E RECURSOS HÍDRICOS 

O estado do Ceará é marcado por uma intensa sazonalidade de processos 

atmosféricos que conduzem a existência de dois períodos, um chuvoso e outro seco. O 

período chuvoso é concentrado nas estações de verão e outono, principalmente entre os 

meses de fevereiro e abril (ZANNELA, 2006). O clima seco ocorre nos demais meses, 

caracterizando o clima como do tipo tropical-equatorial, também classificado como 

semiárido (MENDONÇA E DANNI-OLIVEIRA, 2006). 

As precipitações são irregulares no tempo e no espaço e são ocasionadas por 

vários sistemas atmosféricos que atuam durante o ano. A zona de convergência 

intertropical (ZCIT) é formada pela confluência dos ventos alísios do NE e SE e 

acompanha o deslocamento do Equador térmico, migrando entre as latitudes máximas de 

20°N no mês de setembro e 6°S em Março, caracterizando o principal sistema causador 

de chuvas no nordeste setentrional brasileiro (MENDONÇA E DANNI-OLIVEIRA, Op 

cit.). 

Segundo (ZANELLA OP. Cit), pequenas variações na distribuição das 

temperaturas, precipitações e umidades nas diferentes unidades geoambientais do Ceará, 

estão relacionados a fatores como proximidade do litoral e altitude. Dessa forma, 

encostas de barlavento de maciços residuais e dos planaltos sedimentares do Estado 

apresentam maiores índices pluviométricos, quando comparado as encostas de sotavento, 

que registram níveis mais baixos de chuvas e temperaturas maiores. De acordo com o 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 2014), o município de 

Paracuru registra temperaturas médias entre 26° e 28° e as precipitações são concentradas 

no primeiro semestre do ano. 

Além disso, (CEARÁ, 2008) afirma que os recursos hídricos de Paracuru, provém 

da Bacia Hidrigráfica Metropolitana e da Bacia Hidrográfica do Rio Curu (baixo curso), 

recobrindo áreas no município de 40,3 e 190,8 km2, respectivamente. A oferta hídrica se 

da pela presença de lagoas nos tabuleiros pré-litorâneos, que se constituem como 

reservatórios naturais, também utilizados para lazer. Ocorrem também lagoas 
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interdunares controladas pela sazonalidade do clima, associadas as variações do nível do 

lençol freático. 

2.2 	SOLOS E VEGETAÇÃO 

Em razão da grande diversidade geológica, geomorfológica e climática, o estado 

do Ceará apresenta uma vasta tipologia de solos que se associam a complexos 

vegetacionais distintos na região costeira, nos maciços residuais, no sertão e nos planaltos 

sedimentares. Conforme (MAGALHÃES, 2015), os solos presentes na região de 

Paracuru podem ser caracterizados como: 

I. Neossolos Flúvicos: Pouco desenvolvidos, resultado de deposição recente 

em relevo plano, são azonais, imperfeitamente drenados e pouco susceptível a 

mecanização. 

II. Planossolo Háplico: Rasos a pouco profundos com drenagem imperfeita e 

alta susceptibilidade a erosão, ocorrem em áreas de depressões, comumente em áreas de 

várzeas. O perfil de sequência é A, Bt e C ou A, E, Bt e C. 

III. Argissolo Vermelho-Amarelo: Bem desenvolvidos, profundos a muito 

profundos, com baixa fertilidade natural e altamente favoráveis a mecanização. Apresenta 

perfil de sequência A, Bt e C. 

IV. Neossolos Quartzarenicos: Muitos profundos, drenados em excesso, 

ácidos e de baixa fertilidade natural. Seu perfil de sequência é A, C. 

V. Gleissolos: Solos halomórficos que ocorrem em desembocaduras de rios. 

São muito mal drenados e impraticáveis a mecanização além de apresentarem um perfil 

indefinido. 

VI. Gleissolos sálicos: Surgem associados aos Gleissolos e são diferenciados 

dos Neossolos flúvicos devido suas características químicas. Seu perfil de sequência é A, 

C (Cl, C2, C3...). 

A vegetação é formada por diversas espécies vegetais tolerantes a longos períodos 

de estiagem, caracterizando uma fisionomia dominada pela perda de folhas durante a 

seca, ou seja, caducifólia e outras adaptações fisionômicas e morfológicas da seca 

(PEREIRA E SILVA, 2005). Conforme (MAGALHÃES,2015), que teve como base os 
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trabalhos de AQUASIS (2003), CLAUDINO-SALES (1993) e PEREIRA E SILVA 

(2005), a vegetação de Paracuru é caracterizada por: 

I. Complexo vegetacional de tabuleiro em que se incluem espécies de porte 

arbóreo-arbustivo, destacando-se o cajueiro (Anacardium occidentale), a lixeira 

(Curatella americana) e jucá (Caesalpinia ferrea). 

II. Caatinga que apresenta porte arbustivo com ocorrência de jurema preta 

(Mimosa hostilis). 

III. Vegetação de planície litorânea com espécies herbáceas, 

arbustivas e arbóreas, onde se destacam a salsa-da-praia (Ipomea pes-caprae), o guajiru 

(Crysobalanus icaco) e o bredo (Seseviu portulacastrum) e mandacaru (Cereus 

jamacaru). 

IV. Manguezal que inclui espécies adaptadas a condições de alta salinidade, 

déficit de oxigênio e ao regime de marés, onde se destaca o gênero mangue vermelho 

(Rhizophora mangle). 

V. Mata ciliar, onde se destaca a ocorrência de carnaúba (Copernicia 

prunifèra). 

2.3 GEOMORFOLOGIA 

Em termos geomorfológicos, a região de Paracuru apresenta um relevo pouco 

expressivo com áreas cujas variações altimétricas são da ordem de poucos metros de 

diferença, estando as maiores altitudes na cota de 60 m nos campos de dunas e tabuleiros 

e chegando a O m próximo ao nível do mar (MAGALHÃES, 2015). 

Devido ao intenso regime de ventos dominantes na área, as dunas, na sua maioria 

móveis, conseguem migrar alterando assim o dado altimétrico num determinado ponto no 

passar das décadas. Somente dunas recobertas por vegetação, em especial as restingas 

conseguem evitar a intensa migração dos sedimentos de modo a preservarem altura e 

forma mesmo com a ação eólica. 

Saindo da zona costeira, de domínio dunar, e adentrando ao interior da área, nota-

se a presença de locais planos, sem grandes variações na cota, constituindo muitas vezes 

o baixo curso de córregos e rios, como o Curu e o Anil. A área corresponde, nas 
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localidades próximas a esses cursos fluviais, a planícies de inundação com a deposição de 

sedimentos aluviais. 

No ademais, a região como um todo não apresenta mudanças bruscas na elevação 

nem no seu extremo sul, onde ocorrem afloramentos rochosos, podendo assim ser 

considerada a grosso modo, pelo menos na localidade foco desse trabalho como sendo 

uma região plana como um todo. 
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3 GEOLOGIA REGIONAL 

A Bacia do Ceará é uma bacia sedimentar localizada em sua maior parte na 

plataforma continental da margem equatorial brasileira, estendendo-se até limitar-se com 

as rochas cristalinas da Unidade Canindé do Complexo Ceará, algumas dezenas de 

quilômetros no sentido do interior do estado homônimo. Seu eixo de direção é 

primordialmente E-W, apresentando uma leve mudança de orientação para o sentido 

NW-SE nas suas regiões mais extremas. Está situada sobre o embasamento rochoso que 

compõe a Província Borborema, uma unidade geotectônica Brasileira, localizada no 

Nordeste Brasileiro, de idade pré-cambriana e cuja compartimentação estrutural é de alta 

complexidade por conta do retrabalhamento e da polideformação sofridas desde então 

pelo terreno. 

A origem da bacia do Ceará, juntamente com o seu processo tectônico-sedimentar 

estão relacionados com o evento de tafrogênese ocorrido durante o mesozoico, que 

provocou a separação entre os continentes Africano e da América do Sul e a consequente 

abertura do Oceano Atlântico. Contudo, muito embora esse processo tenha ocorrido 

durante o aptiano, o material rochoso mais antigo encontrado no registro geológico da 

bacia até então é de idade eoaptiana. BELTRAMI (1994), afirma as correlações 

estratigráficas e a análise sísmica da bacia de Keta, em Gana, que constituíam junto com 

a Bacia do Ceará um mesmo sistema paleozoico de deposição sedimentar, são uma forte 

evidência para a crença de que esse material de idade pré-eoaptiana esteja presente mais 

abaixo no registro geológico de rochas sedimentares da bacia em estudo. 

Por conta das grandes diferenças entre os aspectos tectônicos e estruturais das 

suas diferentes porções off shore, a bacia do Ceará foi subdividida em 4 sub-bacias de 

acordo com as partes que apresentavam similaridades, sendo elas respectivamente de 

oeste para leste: Piauí-Camocim, Acaraú, Icaraí e Mundaú (Figura 6.1), onde as duas 

últimas tem como separação uma inflexão na falha da borda da bacia; Icaraí e Acaraú são 

delimitadas pelos prolongamento ao norte do alinhamento de sobral; e as sub-bacias 

Acaraú e Piauí-Camocim são separadas pelo Alto do Ceará (COSTA et al., 1989). 
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Figura 3.1: Mapa de localização e arcabouço estrutural da bacia do Ceará 

Fonte: (COSTA et al., 1989) 

No tocante a evolução tectono-sedimentar da Bacia do Ceará, a discordâncias 

presentes entre os pacotes sedimentares em associação com a correlação estratigráfica 

feita com outras bacias costeiras Brasileiras permitem dividir o arcabouço sedimentar da 

bacia em três supersequências que representam diferentes estágios evolutivos: A 

Supersequência Rifle, A Supersequência Pós-Rifle e a Supersequência Rifle (Figura 6.2). 

Cada um apresentando feições estruturais e de arquitetura peculiares conforme a 

tectônica regente no momento da deposição (CONDÉ et al., 2007). 

A Supersequência Rifle, muito por conta do processo de tafrogênese supracitado 

com o qual a origem da bacia está relacionada, foi o primeiro modelo formulado para 

tentar compreender a bacia como sendo produto de um esforço estiramento e 

adelgaçamento crustal durante o rifteamento que iniciou a fragmentação do 

supercontinente Gondwana, ainda no Aptiano, e culminou com a abertura do Oceano 

Atlântico. A Supersequência Rifle teve seu período de deposição entre 118 e 114,5 

milhões de anos (COSTA et al., 1989) e caracteriza-se como sendo tipicamente clástica 

cujos ambientes deposicionais identificados são: leques aluviais, rios entrelaçados e lagos 

provenientes tanto da margem flexural norte como da borda falhada a Sul (BELTRAMI 

et al., 1990 apud CONDÉ et al., 2007). O principal exemplar é a sequência K40, que 
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compõe a Formação Mundaú, contudo, feições da Supersequência Rifle estão presentes 

em todas as outras sub-bacias da Bacia do Ceará. 

A Supersequência Pós-Rifle (CONDÉ et al., 2007), também denominada por 

COSTA et al. (1989) como fase transicional, representa as primeiras aparições da 

atividade marinha dentro do registro geológico da bacia e tem como representante a 

sequência K50, também denominada como Formação Paracuru. São rochas de idade neo-

aptiana/eoalbiana de ocorrência presente também ao longo das quatro sub-bacias que 

compõem a Bacia do Ceará (BELTRAMI et al., 1994). Como a sua paleogeografia 

sugere, são sedimentos provenientes de rios, deltas e lagos com deltação do tipo "Gilbert" 

(COSTA et al., 1989). 

A Supersequência Drifte constitui o último estágio de deposição na bacia e 

portanto é aquela que corresponde a toda sedimentação ocorrida em ambiente marinho 

tendo iniciada no Albiano (COSTA et al., 1989). Ela é representada pelas formações 

Ubarana, Tibau e Guamaré, unidades primordialmente delimitadas para a Bacia Potiguar 

por SOUZA (1982) e só então estendidas à Bacia do Ceará por correlação 

litoestratigráfica (BELTRAMI, 1985 apud CONDÉ et al., 2007). É marcado por períodos 

de transgressão e regressão marinha além de fortes indícios de esforço tectônicos 

transcorrentes, tanto transtensional, na porção mais a leste que envolve a sub-bacia 

Mundaú, como transpressional, compreendendo as sub-bacias Icaraí, Acaraú e Piauí-

Camocim, onde nessas últimas, as estruturas em flor positiva, característica de ambientes 

transcorrentes transpressivos são marcantes. Por fim, o último grande evento presente 

nessa supersequência corresponde ao derrame basáltico que deu origem a Formação 

Macau (COSTA et al., 1989). 

Neste ponto do trabalho, faz-se necessária uma melhor discussão acerca das 

formações que compõem o registro geológico da Bacia do Ceará, o que este trabalho se 

dedicará a fazer até o fim dessa sessão. 

3.1 	FORMAÇÃO MUNDAÚ 

A Formação Mundaú foi inicialmente proposta por COSTA et al. (1989) como 

sendo a base da sequência litoestratigráfica da Bacia do Ceará. É composta por 

sedimentos tipicamente continentais que foram depositados em uma grande fossa 
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tectônica (CONDÉ et al., 2007). Litologicamente, a Formação Mundaú é caracterizada 

por arenitos-cinza médio, fino a grosso, apresentando arranjos internos tanto com 

granodecrescência e adelgaçamento ascendentes típicos de ciclos de transgressão 

marinha, quanto com granocrescência e estratocrescimento característicos de ciclos 

regressivos, que encontram-se intercalados a folhelhos carbonosos, laminados e de 

coloração cinza-escuro. Além deles, a Formação Mundaú também é composta por outros 

litotipos rochosos tais quais conglomerados, siltitos e algumas ocorrências pontuais de 

basaltos e diabásios. (BELTRAMI, 1994). 

	

3.2 	FORMAÇÃO PARACURU 

A Formação Paracuru está depositada logo acima da formação Mundaú, 

constituindo um pacote sedimentar com aproximadamente 500 m de espessura, datando 

do neo-alagoas (BELTRAMI, 1994) e que também foi primordialmente proposto por 

COSTA et al. (1989). É composto por três grandes unidades rochosas: na sua porção 

mais basal, encontram-se depositados arenitos e folhelhos de origem fluvial, deltaica e 

lacustre que apresentam evidências de bioturbação (CONDÉ et al., 2007), na porção logo 

acima está depositada uma camada composta por calcilutitos, ostracodes, dolomitos em 

associação a folhelhos carbonosos denominada Membro Trairi, correlata entre tantas 

unidades à Camada Batateira da bacia do Araripe, definida como sendo produtos de um 

ambiente do tipo sabhka marginal (DELLA FÁVERA et al., 1984 apud COSTA et al., 

1989) e por fim, a porção superior da camada é composta por litotipos de composição 

pelítica, como folhelhos sílticos de coloração acinzentada e arenito de granulometria fina. 

	

3.3 	FORMAÇÃO UBARANA 

A Formação Ubarana é discordante à Formação Paracuru e tem sua estratigrafia 

dividida em dois membros que evidenciam momentos distintos da sedimentação na bacia 

durante o período Cretáceo. O primeiro é o membro Uruburetana, composto por rochas 

pelíticas como folhelhos e siltitos argilosos, com espessura aproximada de 400 m e 

demonstrando uma deposição característica de ciclos de transgressão marinha ocorrida 

desde Albiano até o Eocampaniano. O segundo membro formador da Formação Ubarana 

é o Membro Itapagé, de espessura da ordem de 1400 m e idade variando do 
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Neocampaniando ao Holoceno. É composta por vários tipos petrológicos tais quais 

margas, folhelhos, calcilutitos e dezenas camadas de arenito turbidítico fino a grosso 

típicos de um ciclo regressivo/talude (BELTRAMI, 1994). 

	

3.4 	FORMAÇÕES GUAMARÉ E TIBAU 

As formações Guamaré e Tibau são originariamente formações da Bacia Potiguar 

que foram estendidas à Bacia do Ceará por conta das grandes similaridades 

litoestratigráficas (BELTRAMI et al., 1985 apud BELTRAMI et al., 1994). São 

compostas pelas rochas de composição carbonática da Formação Guamaré e arenitos da 

Formação Tibau que foram depositados em regimes de alta energia em ambiente nerítico 

e litorâneo. (COSTA et al., 1989). 

	

3.5 	FORMAÇÃO MACAU 

Constituem corpos intrusivos de diabásio e extrusivos de basalto de idade 

variando entre o Meso-eoceno e o Neo-oligoceno que cortam todo o pacote sedimentar. 

Estão presentes no atual registro nas formas dos guyots que estão dispostos no assoalho 

oceânico, especialmente no sopé margem continental (BELTRAMI, 1994). 

3.6. FORMAÇÃO BARREIRAS 

Por fim, apesar de não ser uma formação específica da Bacia do Ceará, a 

Formação Barreiras merece um destaque importante pela sua grande abrangência na área 

de estudo. Ela constitui uma formação de idade Terciária disposta ao longo da zona 

costeira desde a região amazônica passando pelos estados nordestinos até finalizar sua 

ocorrência no litoral do estado do Rio de Janeiro. A formação é composta por sedimentos 

detríticos siliciclásticos, de origem fluvial e marinha (ARRAI, 2006 apud NUNES et al., 

2011), e que em muitos casos, como registrado na Bacia do Ceará, encontram-se 

depositados diretamente sobre o embasamento cristalino. 



Figura 3.2: Carta Cronoestratigráfica da Bacia do Ceará 
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4 	GEOLOGIA REGIONAL 

A dissertação ora realizada acerca das unidades dispostas na região em foco neste 

relatório é baseada nas informações obtidas a partir das peculiaridades mineralógicas e/ou 

estruturais tanto em escala macroscópica quanto em escala microscópica observadas em 

cada uma das etapas de produção desse trabalho, quer seja a inicial, de campo ou final. 

Nesse ponto da discussão é de fundamental importância considerar o fato de que a 

presença de regiões recobertas por sedimentos com pouca coesão ou incoesos tais quais 

as Dunas/Paleodunas e a Formação Barreiras tornou-se um fator complicador na sua 

descrição microscópica diante da impossibilidade da confecções de seções delgadas, 

sendo assim, para esse locais, serão feitas abordagens nas suas características 

macroscópicas, descritas a vista desarmada, e mesoscópicas, realizadas com a ajuda de 

uma lupa de bolso durante o mapeamento. 

Além das feições dos pacotes sedimentares incoesos ou de pouca coesão acima 

citados, o trabalho de identificação de unidades diferenciou também a presença de outros 

4 litotipos na região, sendo eles: conglomerados aluviais, traquitos, granada-biotita-

gnaisse e migmatitos. Sendo assim, para uma melhor estruturação das informações, elas 

serão divididas na caracterização dos primeiros seguida das informações petrográficas 

dos demais. 

4.1 	CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS COM POUCA COESÃO OU 

INCOESOS 

4.1.1 DUNAS/PALEODUNAS 

São feições extremamente abundantes, presentes na maior parte da região em 

questão, constituindo os sedimentos com menor idade de deposição entre todos os 

dispostos dentro do arcabouço da bacia, e por conta disso, depositados nas porções 

superiores (Figura 4.1). As dunas, tanto fixas como móveis e as paleodunas se dispõem 

ao longo de quase toda a costa do estado do Ceará, chegando a adentrar alguns 

quilômetros no continente e a alcançar dezenas de metros de comprimento. Outro fator 

importante dentro da caracterização das dunas/paleodunas são as variadas formas em que 

elas se encontram, produto direto dos diferentes regimes de ventos a que são submetidas. 
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Figura 4.1: Dunas e lagoas interdunares localizadas na área de estudo 

Em termos mineralógicos, as dunas/paleodunas são caracterizadas 

primordialmente pela quase que total composição de grãos de quatzo de granulometria 

arenosa e de alto grau de esfericidade e arredondamento, evidenciando assim a extrema 

seleção feita durante o período do transporte, realizado principalmente por ação eólica e a 

partir de uma fonte rochosa que não se encontra nas proximidades do local de deposição. 

4.1.2 FORMAÇÃO BARREIRAS 

Assim como ocorre em grande parte da zona litorânea do Brasil, nos domínios da 

bacia do Ceará, também é registrada a ocorrência de afloramentos da Formação Barreiras. 

Trata-se de um grupo sedimentar de idade Terciária (SUGUIO E NOGUEIRA, 1999), 

composto principalmente por uma intercalação entre sedimentos elásticos de menor 

granulometria, como silte e argila, com sedimentos de origem marinha representada pela 

presença de materiais carbonáticos também de fina granulometria (Figura 4.2). 
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Figura 4.2: Afloramento do Grupo Barreiras composto por intercalações entre sedimentos elásticos e marinhos 
de granulometria fina 

Dentro da área é registrado um grande afloramento do grupo Barreiras, localizado 

na porção mais central, logo após o fim das ocorrências de dunas/paleodunas. Tal 

afloramento possui extensão decamétrica apresentando a intercalação sedimentar 

clástica/marinha supracitada e níveis conglomeráticos mais na base. Todo o pacote 

encontra-se coberto por uma capa produzida pelo intemperismo, principalmente químico, 

devido as altas condições pluviométricas da região (Figura 4.3). 
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Figura 43: Vista geral do afloramento do Grupo Barreiras 

4.2 	ROCHAS CONSOLIDADAS 

4.2.1 CONGLOMERADO ALUVIAL 

Os conglomerados aluviais registrados na área encontram-se dispostos na forma 
de blocos in situ situados às margens do rio Anil nas proximidades de Siupé, distrito da 

cidade de São Gonçalo do Amarante (Figura 4.4). 
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Figura 4.4: Blocos de conglomerados aluviais dispostos in situ ao longo do curso do rio Anil 

Esses corpos rochosos são produto do transporte de sedimentos, 

predominantemente grãos de quartzo, com forma subangular e grau intermediário de 

arredondamento sedimentados em meio a uma matriz de sílica, produto da remobilização 

química de toda oferta de silício disponibilizado pelas grandes quantidades de quartzo 

existentes nas dunas próximas (Figura 4.5). 
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Figura 4.5: Vista aproximada do arcabouço do conglomerado aluvial com grãos de quartzo sedimentados numa 

matriz silicicosa 

4.2.2 TRAQUITO 

Os traquitos observados na região constituem o principal bem mineral explorado 

em frentes de lavra contendo algumas centenas de metros de extensão por algumas 

dezenas de metros de espessura situadas na porção sudoeste da região estudada (Figura 

4.6). Possuem uma coloração que varia em determinados pontos dos afloramentos, 

passando desde tons de branco a tons de bege, assim como também apresentam uma 

coloração mais escurecida em alguns pontos dentro do mesmo corpo. 
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Figura 4.6: Vista da frente de lavra onde se explora o traquito 

Macroscopicamente, os traquitos ora discutidos encontram-se foliados e 

apresentam uma estrutura maciça, com textura inequigranular composta por cristais 

afaníticos de granulalçao extremamente fina, e diferentes estágios de alteração que 

variam nas mais diferentes porções do afloramento (Figura 4.7). 



36 

Figura 4.7: Afloramento do traquito apresentando foliação 

Em termos microscópicos, essas rochas não apresentam uma grande variedade 

mineralógica, possuindo assim a total dominância de micrólitos de sanidina ocupando 

aproximadamente 50% da rocha imersos numa matriz composta por minerais de difícil 

distinção mesmo com o auxílio do microscópio, mas que provavelmente tratassem de 

micro-cristais de anfibólio. A textura dominante é a traquítica (Figura 4.8). 
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Figura 4.8: Textura traquítica apresentando micrólitos de sanidina 

Outro fator importante ressaltado nos traquitos é a ocorrência de texturas que 

indicam fluxo dos micrólitos de sanidina e a baixa viscosidade do magma formador da 

matriz, demonstrando assim sua natureza básica (Figura 4.9). Além disso, as porções 

situadas mais a sul do corpo aflorante são compostas por rochas com a mesma 

mineralogia, porém com cristais de granulação maior, evidência irrefutável de que houve 

um tempo maior de resfriamento desse magma em relação as partes situadas mais a norte 

(Figura 4.10). 
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Figura 4.9: Cristais de sanidina do traquito vistos ao microscópio sob luz natural demonstrando textura fluidal. 

Figura 4.10: Seção delgada de traquito encontrado mais a sul com granulação maior dos cristais de sanidina 

"1198.W, 
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7.2.3 GRT-BT-GNAISSE 

Esta unidade foi encontrada mais a sul dentro da área, em uma antiga frente de 

lavra situada as margens da CE-085. É um corpo plutônico de granulação grossa cujo 

afloramento encontra-se na forma de blocos, em contato com quartzitos in situ (Figura 

4.11). A rocha encontra-se deformada, demonstrando bandamento gnáissico 

característico, e ocorrência de granadas visíveis mesmo em escala de amostra de mão. 

A estimativa dos minerais constituintes dessa unidade realizadas após a análise 

das seções delgadas foi de Opacos (5%), Pertita (7%), Granada (10%), Biotita (15%), 

Microclina (25%) e Quartzo (38%). 

Figura 4.11: (a) Amostra de Mão do Grt-Bt-Gnaisse. (b) Lente de quartzito encontrado nas proximidades do 
Grt-Bt-Gnaisse 

Em escala microscópica, o Grt-Bt-Gnaisse, possui uma vasta variedade 

mineralógica, com as granadas (Grt) assumindo o papel de pofiroblastos dentro do 

sistema metamórfico por conta do seu tamanho avantajado em relação aos minerais que 

compõem a matriz. Outro detalhe é a ausência de deformação nas granadas e o seu alto 
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grau de arredondamento, fatores que permitem chegar a conclusão que elas foram 

originadas num estágio pós-tectônico da rocha (Figura 4.12). 

Figura 4.12: Porfiroblasto de granada pós-tectônica visto ao microscópio sob luz natural 

A pertita (Mc), solução sólida envolvendo fases sádicas e potássicas de 

feldspatos, e no caso em questão com predominância do termo mais potássico, 

representado pela microclima. Ocorre na matriz da rocha sob a forma de cristais tabulares 

e demonstram estruturas internas no cristal que são produto da exsolução durante o seu 

resfriamento (Figura 4.13). 
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Figura 4.13: Vista em seção com nicóis cruzados do cristal de pertita 

As biotitas (Bt) ocorrem em geral bordejando as granadas no arcabouço da rocha 

e também em associação com minerais opacos, de difícil distinção ao microscópio de luz 

polarizada. Existindo assim, tanto em microcristais cominuidos durante o processo de 

metamorfismo da rocha quanto bem formas lamelares bem formadas, de coloração 

esverdeada e pleocróicas a luz natural e dispondo de múltiplas orientações, evidenciando 

sua origem pós-tectônica (Figura 4.14). 
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Figura 4.14: Cristais de biotita associados a quartzos, granadas e minerais opacos 

Além de estar presente na nos grãos de pertita, é possível verificar a ocorrência de 

cristais isolados de Microclina (Mc), com geminação cruzada característica e em 

associação com o quartzo (Figura 4.15). Na secção delgada da rocha é possível descrever 

tanto em cristais maiores, como também outras menores evidenciando estruturas de 

recristalização e extinção ondulante, ambas características sendo produtos dos esforços 

deformacionais a que o corpo rochoso foi submetido durante o metamorfismo. 
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Figura 4.15: Cristais de microclina associado a grãos de quartzo, vistos sob nicóis cruzados 

4.2.4 MIGMATITO 

Migmatitos são rocha de natureza metamórfica, produtos da fusão parcial de 

rochas pré-existentes. Os exemplares encontrados na região em análise estavam nas suas 

porções a extremo sudoeste, naquelas que situam-se mais adentro no continente, já fora 

dos domínios da Bacia do Ceará e pertencentes aos domínios do Complexo Ceará, 

unidade geotectônica dominante na parte central do estado e característica pela 

ocorrência de rochas migmatíticas. 

Elas foram encontradas em outra frente de lavra abandonada em contato com as 

rochas graníticas supracitadas. O afloramento está num paredão cortado e demonstra 

claramente um bandamento contendo duas porções: uma mais félsica, o leucossoma, e 

uma mais máfica, dividida em mesossoma e melanossoma (Figura 4.16). 
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Figura 4.16: Vista do afloramento contendo migmatito 

Em termos mineralógicos, foi registrada no migmatito a presença de uma vasta 

gama de minerais, sendo eles e suas respectivas concentrações dentro da estrutura da 

rocha: Quartzo (50%), Biotita (20%), Granada (10%), Plagioclásio (10%), Zircão (5%) e 

minerais Opacos (5%). 

Microscopicamente, ocorre a presença da textura granolepidoblástica, devido a 

intensa orientação dos minerais micáceos, a biotita, por conta do processo metamórfico 

ao qual essa rocha foi submetida. Ocorre a presença da estruturas do tipo S/C envolvendo 

as biotitas (Bt) e grãos de quartzo (Qz), rotacionados por cisalhamento simples (Figura 

4.17). 
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Figura 4.17: Biotitas e quartzo em estrutura S/C 

Os cristais de plagioclásio (P1) encontram-se em formas tabulares e apresentam 

uma geminação polissintética característica desse mineral, ocorrendo em associação a 

quartzos (Qz) e biotitas (Bt) (Figura 4.18). 
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Figura 4.18: Geminação polissintética no cristal de plagioclásio 

Além disso, há também a presença de cristais de zircão, minerais cuja resistência 

mesmo ao processo de fusão parcial é extremamente conhecida, não a toa, sendo um dos 

minerais mais importantes no critério de datação dos protólitos iniciais das rochas 

metamórficas. Ele se encontra em formato elipsoidal, demonstrando processo de 

metamictização, de comum ocorrência nesse mineral (Figura 4.19). Note que também 

ocorre nesse migmatito a presença de minerais de natureza opaca. 
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Figura 7.19: Cristal de zircão associado com quartzo, biotita e minerais opacos no migmatito 

Por fim, diante de tudo que foi exposto em relação as feições apresentadas pela 

rocha de natureza migmatítica, desde a presença de um bandamento com dobras 

característica de regimes dúcteis, passando pela composição mineralógica descrita com o 

auxílio do microscópio, conclui-se que essa unidade consiste de um metatexito, de 

protólito sedimentar. 

4.3. GEOLOGIA ESTRUTURAL 

Ao longo do andamento dos trabalhos foram realizadas medidas de parâmetros 

estruturais nas rochas que assim poderiam ser feitas. Nesse momento do relatório é 

importante deixar claro que devido ao foco do trabalho ser os aspectos estruturais da 

Bacia do Ceará enfocando a possibilidade de identificar estruturas de trapeamento de 

petróleo na porção on-shore da bacia, esse trabalho não se dedicará a discorrer sobre 

estruturas que não contribuam diretamente para o objetivo principal, como as dobras 

presentes na unidade migmatítica, por exemplo, estando essa passível de melhor 

descrição em trabalhos futuros. 
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Por razões de coesão para a confecção das secções delgadas, somente as rochas 

constituintes do embasamento cristalino, situado na porção sul da área de estudo, foram 

alvo dessa etapa de trabalho, especialmente: as rochas traquíticas e o Grt-Bt-Gnaisse. 

Todas as medidas aqui trazidas foram realizadas em campo com um auxílio de uma 

bússola utilizando o modelo Clar de medida, evidenciando dessa maneira o sentido e a 

intensidade do mergulho dos planos. 

Para todos os parâmetros ora expostos, utilizou-se a mesma metodologia, após o 

seu tratamento, dispô-los em 3 diagramas de modo a melhorar a compreensão do leitor: 

Um diagrama de polos das medidas adquiridas, o diagrama de roseta e um diagrama de 

contono estrutural correspondente a esses poios. 

No traquito foram medidos dois parâmetros estruturais: a medida da foliação a 

qual a rocha demonstra e a medida de fraturas, de modo a entender todos os esforços que 

porventura possam ter acometido toda a unidade rochosa. Os resultados do traquito 

apontam para uma foliação padrão dentro do afloramento (Figuras 7.20, 7.21 e 7.22) de 

sentido preferencial de mergulho na direção SW, já as fraturas indicam apenas a 

multidirecionalidade dos esforços, estendendo-se pelas mais variadas direções, porém 

com a peculiaridade de apresentarem-se quase sempre sub-verticais a verticais (Figuras 

7.23, 7.24 e 7.25). 

No afloramento que apresentava os Grt-Bt-Gnaisse, foram aferidas direções da 

foliação que a rocha apresenta. De uma maneira geral, elas se encontram com direção de 

mergulho a SE (Figuras 7.26, 7.27 e 7.28). 
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Figura 7.20: Diagrama mostrando os poios 
das medidas adquiridas na foliação dos 

traquitos 

Figura 7.21: Diagrama de roseta dos polos da 
foliação dos traquitos 

Figura 7.22: Diagrama de contorno estrutural 
dos poios da foliação dos traquitos 
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Figura 7.23: Diagrama mostrando os poios das 
	

Figura 7.24: Diagrama de roseta dos poios das 
fraturas medidas nas fraturas em traquitos 

	
fraturas em traquitos 

Figura 7.25: Diagrama de contorno estrutural 
dos poios das fraturas em traquitos 
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Figura 7.26: Diagrama de poios da foliação 
do Grt-Bt-Gnaisse 

Figure 7.27: Diagrama de roseta dos poios da 
foliação do Grt-Bt-Gnaisse 

Figura 7.28: Diagrama de contorno estrutural 
dos poios da foliação do Grt-Bt-Gnaisse 
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4.4 GEOFÍSICA 

O estudo preliminar realizado na região pela COGERH objetivou definir a 

espessura das camadas sedimentares através de suas características geoelétricas, 

resultando em um modelo com a espessuras dos aquíferos e a profundidade do 

embasamento. O levantamento compreendeu 75 sondagens elétricas verticais de forma a 

cobrir toda a extensão compreendida entre a Barra do Cauípe e o Município de Paracuru. 

A distribuição dos dados levantados pode ser observada na Figura 4.29. 

Figura 4.29: Localização das SEV's e os perfis escolhidos 

Fonte: Modificado de LOUSADA, 2011 

A eletrorresistividade consiste em medir a resistividade aparente, baseada no 

fluxo de uma corrente elétrica na estruturação geológica sub-superficial. O equipamento 

utilizado para realizar essa medição é o eletroresistivímetro. São colocados dois eletrodos 

(A-B) introduzindo uma corrente elétrica no solo, a diferença de potencial produzida é 

medida por outros dois eletrodos (M-N) conectados ao equipamento. O valor mensurado 

da diferença de potencial e da corrente associada varia em função da resistividade 

aparente do solo e do arranjo geométrico dos eletrodos, onde a profundidade atingida é 

diretamente proporcional a distância entre os eletrodos (ORELLANA, 1972 in 

LOUSADA, 2011). 

A resistividade é uma medida da dificuldade que um dado material impõe a 

passagem de corrente elétrica, sendo ela o inverso da condutividade. A resistividade é 
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designada por (p) dada em ohm.m e a condutividade (o-) em S/m, seguindo a relação 

p = 1/a . A aquisição da resistividade de um solo pode ser realizada pela combinação de 

uma das três técnicas, Sondagem elétrica vertical, Caminhamento elétrico e Perfilagem 

elétrica com um dos diversos arranjos propostos para o método de eletrorresistividade 

(BRAGA, 2005 in LOUSADA,2011). 

A sondagem elétrica vertical é usada principalmente no estudo de interfaces 

horizontais ou quase horizontais. A corrente e os eletrodos de potencial são mantidos no 

mesmo espaçamento relativo, e todo o arranjo é expandido progressivamente a partir de 

um ponto fixo central. Essa técnica é bastante utilizada em levantamentos geotécnicos 

para cálculos de espessura de sobrecarga e na hidrogeologia é bastante usada para 

definição zonas horizontais de estratos porosos. Para facilitar o trabalho, existem alguns 

arranjos conhecidos para levantamento elétricos que acabam por facilitar a interpretação. 

Os dados que aqui serão reanalisados foram obtidos através do arranjo do tipo 

Schulumberger (Figura 4.30). 

Figura 4.30: Modelo esquemático do arranjo de Schlumberger 

Arranjo Schlumberger 

MO=NO I AO-BO 

KN AB/5 

= rr AMAN 
I 

Fonte: LOUSADA, 2011 

Nos levantamentos SEV, os eletrodos de potencial (M-N) permanecem fixos e os 

eletrodos de corrente são afastados de maneira progressiva e simétrica ao redor do centro 

do arranjo (0). 
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As SEV's utilizadas (Quadro 7.1) para a construção dos perfis geoelétricos foram 

escolhidas em função do contraste apresentado nas sondagens, que mostram uma 

sucessão de altos e baixos no embasamento. 

Quadro 7.1: SEV's utilizadas na elaboração dos perfis geoelétricos 

Coordenadas Profundidade (m) 

SEV UTM E UTM N Camada 1 Camada 2 Camada 3 

1 497.752 9.622.767 3.7 15.8 97 

19 508.270 9.612.802 3.1 7.6 32.2 

31 519.309 9.607.019 2.2 10.2 29.4 

32 519.069 9.606.299 11.5 27.6 81.8 

45 518.870 9.603.561 1.6 7.5 22.4 

46 519.147 9.604.617 16.4 23.7 46.7 

48 516.803 9.605.637 3.5 12.4 69.6 

51 513.764 9.607.805 6.4 11.1 28 

66 504.761 9.618.628 6.1 16.6 90.7 

70 503.325 9.618.440 5.4 18.4 72.3 

71 502.237 9.618.628 7.3 22.8 63.3 

Legenda: 

Camada 1 Dunas - insaturado 

Camada 2 Dunas/Paleodunas - saturado 

Camada 3 Interface Em. Barreiras/Embasamento 

Para confecção dos perfis, cada SEV utilizada foi plotada no ARCGIS, de onde se 

extraiu a distância entre elas e posteriormente utilizou-se do Google Earth de onde se 

extraiu as altitudes dos perfis de elevação. 

O primeiro perfil geoelétrico, de orientação NW - SE está inserido na área de 

estudo, perpassando as SEV's de número 1, 71 e 66. O segundo Perfil atravessa as 

SEV's de numero 45, 46, 31 e 32 com orientação S - N e está contido fora da área de 

estudo mas ainda contida dentro do domínio de Dunas/Paleodunas (Figura 4.31). Um 

terceiro perfil, conduzido por grande parte da área, foi confeccionado, para se ter noção 

da continuidade e da persistência dessas possíveis descontinuidades (Figura 4.32). 
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Figura 4.32: Perfil geoelétrico regional mostrando uma sucessão de altos e baixos no embasamento. 
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Analisando os perfis A-A', B-B' e C-C', nota-se claramente uma sucessão de 

possíveis descontinuidades no embasamento e que essas descontinuidades podem estar 

refletidas na cobertura sedimentar, gerando estruturas importantes na acumulação de 

hidrocarbonetos. 
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5 CONCLUSÃO 

Todos os dados adquiridos durante os trabalhos para a elaboração desse relatório 

corroboraram com o objetivo maior do mesmo, que era uma melhor caracterização da 

porção continental da bacia do Ceará, um sistema sedimentar ainda um tanto quanto 

pouco explorado em comparação a outras bacias brasileiras. 

As análises petrográficas, por meio da descrição de suas feições mineralógicas das 

unidades rochosas que compõem o embasamento cristalino, e que fazem parte do 

Complexo Ceará, como o migmatito e o Grt-Bt-Gnaisse, foram cruciais para observar na 

área a existência de uma foliação com um trend de aproximadamente 215/45 nessas 

rochas. 

Os dados geofísicos adquiridos por meio das sondagens elétricas verticais 

(SEV's) foram essenciais para a determinação indireta por meio de contraste entre as 

resistividades, das profundidades das camadas que compõem o arcabouço da bacia 

sedimentar, assim como, do embasamento cristalino em cada ponto amostrado. Por meio 

delas, foi possível identificar a presença de regiões de altos e baixos dentro dos domínios 

cristalinos que eventualmente permitem a sua caracterização como grabens e horsts, 

podendo estes representar possíveis armadilhas estruturais para o armazenamento de 

hidrocarbonetos. 

A neotectônica, o estudo das movimentações tectônicas mais recentes dentro da 

escala de tempo geológica, tornou-se bastante atuante dentro desse contexto, gerando 

sempre estruturas que evidenciam um sentido de mergulho a sudoeste e um strike na 

direção noroeste/sudeste. 

Para trabalhos futuros, sugere-se a realização de prospecções geofísicas 

utilizando-se de outros métodos que possam trazer informações mais detalhadas da região 

como a gravimetria e a sísmica, bem como a obtenção de testemunhos para a 

comprovação da presença de hidrocarbonetos nas regiões em que as estruturas presentes 

demonstram isto ser possível. 
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