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Resumo  

Em 2008, a 10ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para concessão 
de áreas para exploração de óleo e gás no Brasil ofertou apenas blocos terrestres, sendo a maioria localizada em bacias de 
grandes dimensões e com poucas informações geofísicas. 

A necessidade de exploração destas áreas evidenciou o valor dos métodos não-sísmicos, os quais possibilitam a investigação 
e o reconhecimento de extensas bacias de maneira rápida e menos onerosa, gerando dados importantes sobre os locais mais 
interessantes a serem explorados. 

Os métodos não-sísmicos também possuem logística mais simples e consequentemente causam menor impacto na natureza.  

O método magnetotelúrico (MT) é uma poderosa técnica de aquisição eletromagnética que fornece informação sobre a 
resistividade das rochas em subsuperficie. A aquisição de dados MT é rápida, não apresenta danos ao meio ambiente e 
oferece informações estruturais e estratigráficas para exploração de áreas extensas. Por estas razões, vimos um interesse 
recente na utilização do método no Brasil. 

No ano de 2011, a ANP prevendo a importância do método MT para a exploração de áreas de novas fronteiras, licitou projetos 
de aquisição em três bacias: Amazonas, Parecis e Paraná.  

Este trabalho faz um resumo da localização e do sistema petrolífero destas bacias e mostra de forma sucinta como o método 
MT pode auxiliar no conhecimento sobre as mesmas no que se refere à exploração de óleo e gás. 

 

Introdução 
 
A maior parte das bacias terrestres interiores brasileiras foi pouco explorada, possuindo um caráter de fronteira e uma geologia 
complicada por milhões de anos de tectônica e sedimentação. São também muito extensas, variando de 355.400 km² no 
Parecis a 1.127.400 km² no Paraná. 
 
Em um artigo clássico de 1972, “The Magnetotelluric Method in the Exploration of Sedimentary Basins” o Prof. Keeva Vozoff 
justifica que o método MT, por sua eficiência e economia, deve ser considerado para a avaliação de áreas extensas e 
inexploradas e onde a sísmica apresenta "no record”. 
 
Martyn Unsworth, da University of Alberta, em um trabalho mais recente de 2005 cita vários exemplos de utilização de métodos 
eletromagnéticos na exploração de petróleo. 
 
 
 
 
 
 
 
As Bacias do Amazonas, Parecis e Paraná, objeto dos projetos da ANP e destacadas na Figura 1, apresentam adversidades 
que podem ser enfrentadas com o método MT. O maior desafio exploratório na Bacia do Paraná é a presença do basalto Serra 
Geral, cuja cobertura pode apresentar espessuras de 2.000m ou mais em algumas áreas, dificultando o imageamento em 
profundidade. O conhecimento sobre a Bacia do Amazonas é precário devido à sua grande extensão, às dificuldades de 
acesso, à topografia pouco acentuada e aos raros afloramentos. A Bacia do Parecis é escassamente pesquisada e carece de 
dados geofísicos vitais para a sua exploração. 
 
Este artigo apresenta algumas informações que podem ser obtidas pela utilização do método MT para auxiliar no melhor 
conhecimento destas bacias e na exploração de óleo e gás.  
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Figura 1 – Bacias do Amazonas, Parecis e Paraná, próximas áreas onde serão realizados levantamentos magnetotelúricos. 
Fonte: Lucchesi CF. In: Dossiê Recursos Naturais. 
 

Método Magnetotelúrico (MT) 

O método magnetotelúrico (MT) é uma técnica geofísica eletromagnética, no domínio da frequência, e fornece informações 
sobre a distribuição da resistividade das rochas na subsuperficie. O método utiliza como fonte a variação temporal do campo 
magnético terrestre, que inclui frequências que vão de 16kHz a 0,001Hz (Vozoff, 1991). 

Em um levantamento terrestre, medimos duas componentes do campo elétrico e três componentes do campo magnético. Os 
canais elétricos ou telúricos (Ex e Ey) são medidos usando dipolos de 50 a 100m em configuração cruzada, conectados a 
eletrodos de cloreto de chumbo. As componentes do campo magnético (Hx, Hy e Hz) são medidas por meio de bobinas de 
indução de alta sensibilidade. As componentes Ex e Hx são alinhadas com o Norte verdadeiro ou com o Norte magnético com 
a ajuda de uma bússola (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2 – Arranjo de uma estação MT. 

 

Em uma aquisição típica os instrumentos costumam permanecer no campo adquirindo dados por cerca de 14 a 24 horas, 
podendo chegar a 72 horas, dependendo do alvo e da resistividade das rochas-alvo. O método MT pode investigar de dezenas 
de metros, para problemas de engenharia, a dezenas de quilômetros, para estudos de crosta e manto. 

A razão entre as componentes ortogonais do campo elétrico e do campo magnético nos fornece o tensor de impedância: 

|Z| = E/H 
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A resistividade aparente (ρa) e a fase (Ф), entre outras variáveis incluindo de dimensionalidade, são calculadas a partir de Z e 
utilizadas na interpretação. 

Se considerarmos a Terra como sendo bidimensional (2D), na qual a resistividade só varia nas direções y e z, o campo 
eletromagnético é decomposto em dois modos distintos de propagação das ondas: Transverso Elétrico (TE) e Tranverso 
Magnético (TM). No modo TE a relação utilizada é entre a componente do campo elétrico paralela ao strike (Ex) e o campo 
magnético perpendicular a ele (Hy). No modo TM a relação utilizada é aquela entre a componente do campo magnético 
paralela ao strike (Hx) e o campo elétrico perpendicular ao strike (Ey) (Vozoff, 1991). Sendo assim, temos a possibilidade de 
avaliar a dimensionalidade das macroestruturas, pois há informações de resistividade aparente e fase em diferentes direções. 

Bacia do Amazonas: complexidade logística  

A Bacia do Amazonas situa-se na região Norte do Brasil, ocupando parte dos estados do Amazonas, Pará e Amapá. Abrange 
uma área com cerca de 500.000 km2, possuindo aproximadamente 2.000 km de extensão. Sua forma é alongada na direção 
WSW-ENE. É uma bacia intracratônica, encaixada entre os escudos das Guianas, a norte, e Brasileiro, a sul. É limitada a oeste 
pelo Arco de Purus, que a separa da Bacia do Solimões, e a leste pelo Arco de Gurupá, que a separa da Bacia do Marajó. 

A bacia já apresenta um sistema petrolífero comprovado. Em 1953, foi feita a primeira descoberta, a de Nova Olinda, que se 
revelou subcomercial em função da extensão limitada do reservatório Devoniano do Grupo Curuá.  

Descobertas subcomerciais importantes de óleo e gás ocorreram na década de 1980. Em 1999, foi feita a primeira descoberta 
significativa, a acumulação de gás Rio Uatumã no bloco BA-3 da Petrobras. Os reservatórios produtores são arenitos Meso a 
Neopensilvanianos da Formação Nova Olinda, capeados por evaporitos da mesma formação.  

Os melhores reservatórios são considerados os arenitos Neomissipianos a Eopensilvanianos da Formação Monte Alegre. Esta 
unidade é equivalente à Formação Juruá, principal produtora na vizinha Bacia do Solimões.  

Os folhelhos de alta radioatividade Devonianos desta bacia são considerados os de melhor qualidade dentre os geradores 
Paleozóicos. O teor médio é de 4%, com picos de até 10% e sua espessura varia de 30-40m na plataforma a 150-160m no 
depocentro. As trapas são predominantemente estruturais, em geral anticlinais em blocos altos de falhas reversas. Importantes 
também são as trapas associadas a discordâncias e adelgaçamentos. 

A bacia possui hoje uma baixa densidade de poços exploratórios e de sísmica. A maioria dos poços foi perfurada sem suporte 
sísmico. Esta bacia, de nova fronteira, é bastante promissora, por apresentar todos os requisitos necessários para a formação 
de campos de hidrocarbonetos. 

A Bacia do Amazonas não é totalmente conhecida em razão de sua enorme dimensão, das dificuldades naturais de acesso, da 
topografia pouco acentuada e dos poucos afloramentos. 

Karen Christopherson (1991) apresenta um excelente trabalho que mostra a aplicação do MT em Papua Nova Guiné (PNG), 
uma região extremamente complexa devido ao difícil acesso, densa cobertura de floresta tropical, terreno montanhoso e clima 
instável. O local apresenta também afloramentos de evaporitos cársticos que prejudicam a qualidade sísmica, requerendo uma 
metodologia cara para a área. Karen descreve a logística do projeto incluindo 3 a 4 horas de helicóptero/dia, para transporte da 
equipe e realocação das estações. Dados foram coletados simultaneamente em duas a cinco estações, enquanto uma estação 
era utilizada como referência remota. Em geral, as estações MT foram situadas próximas ao local de pouso da aeronave ou 
sling-drop e a distância entre as estações variou de algumas centenas de metros a dois quilômetros. Apesar do MT não ter 
fornecido resolução suficiente para a definição de camadas dentro da sequência clástica abaixo do calcário Darai, o método foi 
extremamente útil por fornecer informações sobre a estrutura da base do Darai e sobre a profundidade do embasamento 
elétrico (Figura 3). 
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Figura 3 – Modelo de resistividade de overthrust de limestones sobre sedimentos em PNG. 

 

A experiência em PNG mostra como o método MT pode ser usado em um ambiente similar, como na Bacia do Amazonas. 

 

Bacia do Parecis: escassez de informações geofísicas 

A Bacia do Parecis se localiza na região Centro-Oeste do Brasil, na porção sudoeste do Cráton Amazônico, entre os cinturões 
de cisalhamento Rondônia e Guaporé, correspondendo ao Bloco Parecis (Hasui et al., 1984). Está dividida, de oeste para 
leste, em três domínios tectono-sedimentares: o extremo oeste é uma depressão tectônica (sub-bacia de Rondônia) separada 
pelo arco de Vilhena; a porção central é um baixo gravimétrico (sub-bacia Juruena) separado pelo arco da Serra Formosa; e o 
extremo leste é uma bacia interior tipo sag (sub-bacia do Alto Xingu). 

Como a Bacia do Parecis ainda não é bem conhecida, algumas dúvidas sobre a geração, migração e localização de 
hidrocarbonetos persistem. Os indícios de petróleo e exsudação de gás indicam a presença de um sistema petrolífero ativo. 

Existem três unidades que são classificadas como as geradoras: Formação Pimenta Bueno (folhelhos pretos Permo-
Carboníferos), Formação Ponta Grossa (folhelhos pretos Devonianos) e Grupos Alto Paraguai e Araras (folhelhos pretos e 
margas). 

As rochas reservatórios são caracterizadas pelos arenitos das seguintes Formações: Fazenda da Casa Branca (Permiano), 
Pimenta Bueno (Permo-Carbonífero), Furnas (Devoniano) além dos arenitos e carbonatos dos Grupos Alto Paraguai e Araras 
(Neoproterozóico). 

Os selantes da bacia são, basicamente, folhelhos das Formações Fazenda da Casa Branca e Ponta Grossa, além do Grupo 
Alto Paraguai. Os evaporitos do Grupo Araras também podem constituir bons selantes para o sistema petrolífero da bacia. 

O artigo do Prof. Keeva Vozoff, apesar de ter sido escrito em 1972, é bem atual no contexto de exploração de uma bacia 
sedimentar, cobrindo uma área extensa e com carência de dados geofísicos como Parecis. A resposta típica de uma bacia 
sedimentar estratificada, como as presentes em diversas regiões do Brasil, é observada na Figura 4, na qual é possível notar o 
comportamento da curva de resistividade aparente para o modelo. Esta modelagem simples mostra auxílio do MT no 
imageamento de sedimentos abaixo de rochas rasas mais resistivas, como as vulcânicas e os carbonatos, e ainda em fornecer 
dados sobre a profundidade do embasamento.  

|
 11 |

 10

|
  9 |

  8

|
  7 |

  6

|
   5 |

 4

|
  3 |

  2

|
   1

-5000

0

FEET

 0 5000 10000 15000

2
3
5
10
20
50
100
200
500
100
200

Ohm-M

clastics

limestone

limestone



O renascimento do método magnetotelúrico: foco na exploração terrestre no Brasil 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 5 

 

Figura 4: Resposta MT típica para o contexto de uma bacia sedimentar (Vozoff, 1972). 

Em termos econômicos, um levantamento MT é mais vantajoso do que um levantamento sísmico. A aquisição emprega de 6 a 
8 pessoas por equipe. Um geofísico locado na base é suficiente para realizar o processamento diário. Em áreas de logística 
difícil, os gastos com transporte podem superar em muito o custo básico da aquisição (Vozoff, 1972). 

No caso da Bacia do Parecis, as informações obtidas pelo MT podem ser utilizadas para definir menores áreas para a 
investigação com a sísmica. 

 

Bacia do Paraná: dificuldade de imageamento sísmico 

A Bacia do Paraná é uma extensa depressão situada na parte centro-leste da Plataforma Sul-americana, cobrindo cerca de 
1.600.000 km², destes 1.000.000 km² localizam-se no Brasil, 400.000 km² na Argentina, 100.000 km² no Paraguai e 100.000 
km² no Uruguai. A bacia apresenta também um formato alongado na direção NNE-SSW (1.750 km de comprimento), com uma 
largura média de 900 km. Trata-se de uma depressão intracratônica simétrica preenchida com quase 5.000 m de espessura de 
sedimentos Paleozóicos, Mesozóicos, lavas basálticas e, localmente, rochas Cenozóicas (Schneider et al., 1974). 

O potencial petrolífero da Bacia do Paraná vincula-se a dois sistemas bem estabelecidos: no primeiro, favorável a 
hidrocarbonetos gasosos, a geração ocorreu nos folhelhos da Formação Ponta Grossa e a acumulação nos arenitos do Grupo 
Itararé ou da Formação Rio Bonito; no segundo, propício à ocorrência de óleo, inclui geração nos folhelhos betuminosos da 
Formação Irati e acumulação nos arenitos Rio Bonito/Piramboia. Sob vários aspectos, a função do magmatismo Mesozóico na 
maturação dos horizontes potencialmente geradores da Bacia do Paraná parece ter sido um ponto crucial de sua história 
evolutiva, e um item que requer investigações adicionais.  

Nestes sistemas estão inclusos mecanismos de maturação de matéria orgânica, migração de fluidos e trapeamento, 
influenciados pela intrusão de corpos ígneos (diques e soleiras) Cretáceos. As soleiras constituem bons selantes quando na 
margem de zonas de falhas, como no caso do campo de gás de Barra Bonita. Porém, a ocorrência dessas estruturas dentro 
dos reservatórios Itararé e Rio Bonito é restrita, ainda que sejam fisicamente controladas (Artur & Soares, 2002). Os diques são 
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importantes estruturas trapeadoras, como no caso do depósito de arenitos de Anhembi, estudados por Thomaz-Filho (1982). 
Mesmo com o conhecimento destes casos de favorabilidade para acumulações, proporcionada por corpos intrusivos, o papel 
regional e local das intrusões para cada sistema petrolífero da Bacia do Paraná ainda deve ser caracterizado e estudado (Artur 
& Soares, 2002). 

Para o imageamento abaixo do basalto o método MT é perfeito. Embora o basalto seja extremamente resistivo, o MT 
consegue, com sucesso, ultrapassar suas distintas espessuras e imagear os sedimentos abaixo dele. Vários exemplos da 
utilização do método MT para imageamento sub-basalto são descritos na literatura. Sakkas et al. (2002) utilizam MT e 
Transiente Eletromagnético no domínio do tempo (TDEM) ao longo de uma linha sísmica para auxiliar no imageamento da 
estrutura da crosta e da litosfera sobre o campo vulcânico de Chyulu Hills. A presença de rochas vulcânicas com diferentes 
espessuras nas partes norte e sul da região pressupôs que a sísmica de refração apresentasse uma boa imagem da crosta. 

Patro & Sarma (2007) utilizam o MT para definir as diversas espessuras dos derrames de Decan e as estruturas abaixo deles. 
Eles sugerem que vários outros métodos geofísicos haviam sido utilizados para imagear estes derrames, mas nenhum provou 
ser tão eficiente quanto o MT (Figura 5).  

 

Figura 5 – Modelo de resistividade para a área do campo vulcânico de Chyulu Hills obtida pelo método MT. 

Colombo et al. (2011) mostram resultados de um estudo multidisciplinar no qual AMT (Áudio-Magnetotelúrico e Magnetotelúrico) é 
combinado com sísmica, gravimetria e TDEM, para caracterizar uma área coberta por uma camada rasa de basalto no NW da 
Arábia Saudita, oriunda de uma intensa atividade vulcânica que ocorreu no Eodevoniano, Cretáceo e Neógeno. Um gráben 
potencialmente prospectivo é parcialmente preenchido por rochas vulcânicas que diminuem severamente a qualidade da imagem 
sísmica. O modelo obtido pelo método MT e a interpretação integrada dos dados revelam importantes elementos estruturais como 
falhas deep-seated controlando a evolução do gráben e a caracterização do complexo estrato vulcânico (Figura 6). 
 

 
Figura 6 – Integração de dados geofísicos TDEM, gravimetria, AMT-MT e sísmica para caracterização de uma área coberta por 

uma camada rasa de basalto no NW da Arábia Saudita. 

O emprego do método MT associado com o TDEM, a sísmica e outras técnicas geofísicas disponíveis, como em exemplos 
mostrados anteriormente, irá aprimorar o conhecimento da Bacia do Paraná e a avaliação da sua prospectividade para óleo e 
gás. 
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Conclusão 

Este resumo mostra exemplos de como o método MT pode contribuir para o conhecimento das bacias terrestres brasileiras no 
âmbito dos projetos da ANP. 
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