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RESUMO

O desenvolvimento da atividade industrial no estado do Espírito Santo nos
últimos anos tem merecido destaque nas regiões marítimas. Obras de
engenharia nestas áreas têm relação principalmente com o desenvolvimento
da atividade de exploração e produção de petróleo. O Órgão regulador destas
atividades nas bacias sedimentares brasileiras tem como premissa para as
áreas offshore o conhecimento geológico do fundo marinho e de estruturas
geológicas que tenham alguma relação com este, e que possam produzir
algum risco ambiental futuro. A falta de conhecimento de aspectos geológicos
pretéritos e do fundo marinho pode inviabilizar ou impedir a realização de
projetos nesta atividade devido a particularidades não previstas. O presente
trabalho contempla a identificação de aspectos fisiográficos do fundo marinho
em uma área da Plataforma Continental e parte do Talude, na Bacia
Sedimentar do Espírito Santo, aproximadamente a 45km da costa, adjacente à
Foz do Rio Doce, estado do Espírito Santo. Para este objetivo o estudo utiliza
diversas ferramentas de análise (sísmica convencional 2D e 3D, sísmica de
alta resolução, amostras de fundo e poços) com o objetivo de identificar
características de fundo, envolvendo aspectos estruturais e sedimentológicos.
É apresentada também uma breve discussão sobre a aplicabilidade da
utilização das ferramentas geofísicas neste estudo e um quadro comparativo
entre ferramenta geofísica utilizada e elemento fisiográfico identificado. Ao final,
um mapa preditivo contendo os elementos do fundo marinho é apresentado,
identificando áreas de influência de diápiros de sal, falhas geológicas, canais e
lineamentos entre outros. A área foi dividida em três subáreas, com base nas
feições fisiográficas e no risco geológico e ambiental que representam.

Palavras-chave: Oceanografia geológica; fundo marinho; integração de dados
geológicos e geofísicos; Bacia do Espírito Santo.
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ABSTRACT

The development of industrial activity in the state of Espírito Santo
(Brazil) in recent years has been highlighted in offshore regions. The
government agency that controls the activities of oil exploration and production
in sedimentary basins in Brazil requires, for activities offshore, the geological
knowledge of the seabed as well as geological structures related to it that may
cause geological and environmental risk in the future. Engineering works in
these areas are related to the development of the activity of exploration and
production of oil primarily. The lack of knowledge of buried geological features
and geological aspects of the seabed may hinder or impede the execution of
projects in this activity due to unforeseen peculiarities. This work includes the
identification of physiographic features of the seabed in the Continental Shelf
and Slope areas in the Espírito Santo sedimentary basin. The area is about
45km away from the coast, adjacent the Doce River mouth. In order to reach
the target, this study uses various analysis tools (2D and 3D seismic, high
resolution seismic, seabed samples and wells) aiming at identifying seabed
characteristics, involving structural and sedimentological aspects. It also
presents a brief discussion about the applicability of the use of geophysical
methods in this study, and a comparison of the uses of geophysical methods
and their ability to identify the physiographic features of the seabed in the area
of this project. At the end a predictive map of physiographic characteristics of
the seabed is presented, identifying areas of salt influence and geological faults,
channels and others. The area was subdivided into three regions, taking into
account the predominance of physiographic features and geological risks they
present.

Keywords: Geological oceanography; seabed; integration of geological and
geophysical data; Espírito Santo basin.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

APRESENTAÇÃO

O tema desta dissertação envolve aspectos geológicos relacionados ao fundo
marinho, em uma área da porção central da Bacia do Espírito Santo.
Contempla a utilização de ferramentas sísmicas e dados geológicos com o
objetivo de caracterizar a fisiografia da área selecionada em relação aos
principais aspectos do fundo marinho. Algumas características de subfundo
também mereceram destaque, identificadas com utilização de sísmica
convencional, de maior distribuição na área.
Ao final uma discussão acerca das ferramentas utilizadas e um mapa preditivo
com aspectos fisiográficos identificados, e uma subdivisão da área em relação
a riscos geológicos e ambientais.
A fim de posicionar o leitor, o capítulo 1 contém informações sobre a Bacia do
Espírito Santo como um todo e particularmente da região da Foz do Rio Doce.
O capítulo 2 refere-se à metodologia utilizada e à base de dados. Apresenta
também alguns conceitos sobre as técnicas de análise e utilização de recursos
de interpretação de dados sísmicos convencionais (atributos sísmicos) até
então pouco utilizados em estudos de oceanografia geológica.
Os capítulos 3 e 4 mostram os resultados obtidos na interpretação dos dados.
No capítulo 3 os aspectos estruturais (falhamentos e diápiros salinos) são
discutidos e identificados aqueles que têm relação com a fisiografia do fundo
marinho.
O capítulo 4 mostra a caracterização de um sistema de paleocanais (registro
geológico) na plataforma continental, que faz parte do aqui denominado
Sistema de Canais e Paleocanais na Plataforma (SCPP). A continuidade deste
na região do talude também é apresentada, caracterizando o Sistema Rio Doce
Sul (SRDS), aqui informalmente chamado. O Sistema Rio Doce Norte (SRDN),
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também discutido neste capítulo, mostra um cânion atual no limite plataforma
continental/talude na parte nordeste da área e um espesso registro geológico
de sua evolução, aqui também contemplado.
O capítulo 5 faz referência à integração das diferentes ferramentas e mostra
resultados comparativos e resultados integrados. Os resultados comparativos
referem-se à correlação de dados multiescala. Nos resultados integrados o
mapa preditivo de aspectos fisiográficos de fundo assim como o de riscos
geológicos e ambientais, são apresentados.
O capítulo 6 apresenta as conclusões finais.

1.2

JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS

O órgão controlador das atividades de exploração e produção de petróleo nas
bacias sedimentares brasileiras dedica grande ênfase ao conhecimento
geológico do fundo marinho e de estruturas geológicas pretéritas nestas áreas,
às quais possam ter algum tipo de risco ambiental futuro. Nas empresas que
atuam no setor, é fundamental estabelecer este conhecimento prévio para
implantação de qualquer atividade futura em determinada área.
O conhecimento prévio do arcabouço geológico do recente em uma área
exploratória (onde o foco são objetivos profundos) por parte dos técnicos
exploracionistas nestas empresas pode ajudar a minimizar riscos exploratórios,
reduzir o tempo e custo dos projetos. Pode evitar também que projetos de
poços já definidos, tenham que ser reavaliados devido a não-conformidade
vertical entre objetivos exploratórios e posicionamento de plataforma de
perfuração em razão de peculiaridades geológicas do fundo marinho. A
identificação de falhamentos geológicos que o afetam, por exemplo, interfere
no planejamento da implantação de obras de engenharia e são áreas que
necessitam de monitoramento ambiental.
A integração de ferramentas de análise tem se mostrado, em inúmeros
trabalhos, necessária para a resolução de diversos problemas geológicos
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devido à limitação individual de cada uma, seja na disposição em área, ou na
capacidade de identificar elementos geológicos de fundo marinho e de
camadas mais profundas.
Este trabalho tem como base de aplicação a utilização de ferramentas
sísmicas, dados de amostras de fundo e poços no conhecimento e
caracterização dos principais aspectos fisiográficos e arcabouço geológico de
uma área da plataforma continental externa e talude da Bacia Sedimentar do
Espírito Santo.
É objetivo deste trabalho, analisar a influência do arcabouço geológico na
morfologia/fisiografia atual do fundo marinho. Assim sendo, o estudo contempla
a identificação de falhas, diápiros salinos, feições canalizadas, lineamentos,
incisões na plataforma e talude entre outros, estabelecendo um mapa preditivo
de características geológicas identificadas nas ferramentas utilizadas, assim
como um zoneamento em relação a riscos geológicos e ambientais, em uma
área que se poderia considerar um pequeno fractal, no domínio da plataforma
continental e talude da Bacia do Espírito Santo.

1.3

ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo situa-se na parte central da Bacia do Espírito Santo,
aproximadamente a 45 km da costa. Compreende uma porção da plataforma
continental externa e do talude, com batimetria que varia de -50m a -1100m e
tem 1280 km2. A área da plataforma continental é relativamente plana até a
isóbata de -81m iniciando a partir daí o talude. A figura 1 mostra a localização
da área deste projeto.
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Figura 1: Mapa geográfico com a localização da área do projeto de dissertação.

Esta área tem sido alvo de estudos geológicos para a exploração petrolífera há
algumas décadas. Por este motivo possui dados sísmicos convencionais 2D
(em duas dimensões) e 3D (em três dimensões), dados sísmicos de alta
resolução, amostras de fundo e poços perfurados com objetivos geológicos
profundos.

1.3.1

A Bacia Sedimentar do Espírito Santo

A Bacia do Espírito Santo pertence ao conjunto de Bacias sedimentares da
margem leste brasileira, formada como resultado de eventos causadores da
abertura do oceano Atlântico. Possui aproximadamente 60.000 km2 sendo que
1/10 corresponde à sua porção onshore. Limita-se a norte com a Bacia de
Mucuri e a sul com a Bacia de Campos, pela feição geológica denominada de
Alto de Vitória. Tagliari et al. (2010) porém, lembraram que o denominado Alto
de Vitória foi reconhecido como limite em uma época de poucos dados
geológicos de subsuperfície e com imageamento sísmico de baixa qualidade.
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Hoje a influência do Alto de Vitória restringe-se, segundo os autores, à porção
proximal da bacia, não sendo constatado em direção ao depocentro desta.
Propuseram então, ser o denominado lineamento Piúma o novo limite entre as
Bacias do Espírito Santo e Campos, pela sua influência a condicionantes
geológicos na seção sedimentar da parte submersa da Bacia. O lineamento
Piúma mostra-se como a feição estrutural mais notável entre as bacias
sedimentares citadas.
Os trabalhos pioneiros de Asmus et al. (1971) culminaram com a confecção da
primeira carta estratigráfica de caráter formal da Bacia do Espírito Santo.
Subdividiram o pacote sedimentar da bacia em três intervalos. Um intervalo
inferior representado por sedimentos clásticos depositados em ambiente flúviolacustrino, um intervalo intermediário caracterizado por camadas evaporíticas e
um intervalo superior com sedimentos predominantemente de origem marinha.
Na década de 90 Vieira et al. (1992), citado em Mohriak et al. (2008), adotaram
a utilização de grandes unidades tectono-sedimentares para a Bacia do
Espírito Santo: uma megassequência continental, uma megassequência
transicional e uma megassequência marinha.
Posteriormente, Vieira et al. (1994) publicaram uma versão mais atualizada da
carta estratigráfica devido ao avanço do conhecimento geológico na bacia até
aquele momento.
A carta estratigráfica mais atual, publicada por França et al. (2007) (Figura 2)
traz uma atualização desde a última publicação, baseada nos avanços do
conhecimento geológico e geofísico na bacia, fruto da intensificação da
exploração petrolífera, que gerou uma série de dados de subsuperfície. Os
autores deram ênfase a aspectos sismoestratigráficos, cronoestratigráficos e
tectono-sedimentares.

1.3.1.1 Supersequência rifte

A supersequência rifte, de idade Valanginiano ao Aptiano Inferior, é
caracterizada por ambiente flúvio-lacustre. Intercalações vulcânicas também
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estão presentes nesta supersequência que contém as Formações Cricaré e
Cabiúnas.

1.3.1.2 Supersequência pós-rifte

A supersequência pós-rifte corresponde aos sedimentos da Formação Mariricu,
cuja composição litológica varia desde conglomerados, arenitos e siltitos (na
parte basal) de deposição continental nas porções mais proximais até ambiente
evaporítico tipo sabkha (Aptiano). Ao final, sob condições de bacia restrita e
grande evaporação, formaram-se depósitos de gipsita/anidrita e halita em
época de quiescência tectônica e peneplanizacão.

1.3.1.3 Supersequência drifte

A supersequência drifte inicia-se com a deposição de sedimentos das
formações

São

Mateus

(predominantemente

arenitos)

e

Regência

(predominantemente calcáreos) em condições de mar epicontinental. Após este
período inicial a bacia configura-se em forma de rampa e uma discordância
erosiva regional instala-se, sendo mais significativa na porção emersa da bacia.
A contínua subsidência da bacia promove um afogamento da plataforma
carbonática, iniciado no Cenomaniano. Retrogradante e em onlap sobre a
discordância albiana, na porção proximal, os sedimentos depositados são
constituídos principalmente de folhelhos cinza-escuros calcíferos e turbiditos
arenosos.
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Figura 2: Carta estratigráfica da Bacia do Espírito Santo. Fonte: França et al.(2007).
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A sedimentação relativa à Formação Urucutuca é marcada por discordâncias
internas e entre estas, a passagem do Cretáceo ao Paleógeno, por
discordância de caráter regional.
No período Paleógeno, o soerguimento da Serra do Mar e o vulcanismo de
Abrolhos

provocados

por

nova

fase

de

tectonismo,

favoreceram

o

deslocamento da linha de costa para leste. Sequências de 2ª ordem, (intervalo
temporal de 8 a 19 milhões de anos – VAIL et al., 1977) compõem a
estratigrafia deste período (Paleógeno). São denominadas de Sequência Lagoa
Parda, Sequência Império, Sequência Cangoá e Sequência Peroá (In FRANÇA
et al., 2007).
A Sequência Lagoa Parda é constituída por sedimentos do Paleoceno e do EoEoceno e também pelas primeiras ocorrências do vulcanismo de Abrolhos.
A Sequência sobreposta, denominada de Sequência Império, tem como
característica uma espessa camada de arenitos na base. Seu limite superior
pode ser por discordância angular bem identificada na porção terrestre e
denominada de discordância pré-Eoceno Superior (DPES) (VIEIRA et al.,
1994). Esta discordância é correlacionável ao evento eustático ocorrido há 40
milhões de anos.
A Sequência Cangoá, depositada sobre a DPES tem como característica a
presença de turbiditos canalizados depositados em trato de mar baixo,
formados por sedimentos retrabalhados das sequências anteriores.
A Sequência Peroá tem seu limite inferior no Oligoceno Inferior e ocorre até a
discordância que marca o topo do Mioceno Inferior. Domos e inversões
caracterizaram esta sequência, assim como a presença de turbiditos
canalizados.
Sobreposta à Formação Urucutuca, a Formação Rio Doce é representada por
sedimentos depositados em ambiente continental, transicional e marinho raso.
Pode ocorrer interdigitacão de calcarenitos da Formação Caravelas em
posições próximas à quebra da plataforma. Nesta região observam-se a
formação de cânions.
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A região do talude e bacia profunda tem destaque na fisiografia offshore da
bacia, particularmente no embainhamento da parte sul, pela ocorrência de
diápiros de sal que afetam o fundo do mar (CAINELLI e MOHRIAK, 1998; BIZZI
et al., 2003).
A Formação Barreiras, presente somente na parte emersa da Bacia,
juntamente com parte das Formações Rio Doce e Caravelas, representa
sedimentos

do

Plioceno.

Sedimentos

recentes

do

Pleistoceno

estão

representados na parte emersa da bacia pelos cordões litorâneos próximos à
costa e por sedimentos depositados nas planícies aluviais dos rios São Mateus
e Doce principalmente (FRANÇA et al., 2007).

1.3.2 A área da Plataforma Continental e Talude adjacentes à Foz do
Rio Doce
Na década de 70 houve grande incremento dos estudos geológicos na região
da foz do Rio Doce por parte da PETROBRAS com o interesse em prospectos
associados a diápiros de sal e também em melhorar a qualidade do dado
sísmico convencional na área. Na década de 90 este interesse deu-se com a
valorização do gás natural no cenário econômico (MOHRIAK et al., 2008).
A figura 3 mostra o mapa regional da Bacia do Espírito Santo que contém as
principais feições estruturais observadas tais como o complexo vulcânico de
Abrolhos, as províncias de domos norte e sul e o parcel das Paredes.
A área deste projeto de dissertação situa-se próximo à região denominada de
província de domos sul. Esta província é caracterizada por falhas e diápiros de
sal, que refletem sua evolução tectono-sedimentar (Figura 4).
Presente na parte nordeste da área deste projeto, o Sistema Turbidítico Rio
Doce (BRUSH et al., 2004; BISCHOFF e LIPSKI, 2008), ou Cânion Rio Doce
(Rio Doce canyon system) (ALVES et al.,2009) é uma feição que ressalta na
geomorfologia do fundo. A influência da halocinese provocou a superposição
dos depósitos que preencheram este cânion (Figura 5).
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Figura 3: Principais feições estruturais observadas na área da Bacia do Espírito Santo, com
foco na região da Foz do Rio Doce e adjacências. Fonte: Mohriak et al. (2008).

Figura 4: Seção sísmica convencional da área (parte) do projeto de dissertação, e interpretação
de aspectos geológicos profundos. Fonte: Mohriak et al. (2008).

Bischof e Lipski (2008) identificaram na região de talude, sistemas turbidíticos
do Mioceno Superior e Pleistoceno em profundidades não superiores a 350m
da superfície do fundo do mar atual, e também complexos de canais sinuosos,
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complexos de canais amalgamados e complexos de canais discretos, tendo
como base a classificação de Moraes et al. (2006).
Com uso de imagens sonográficas, amostras de fundo, e dados batimétricos
em uma faixa que se estende próximo ao litoral até a área de estudo, Castaños
(2002) modelou a superfície do fundo marinho em uma área da plataforma
continental de Regência, na parte norte da Foz do Rio Doce.

Figura 5: Seção sísmica convencional que mostra um antigo sistema de canais relativos ao Rio
Doce, no Eoceno Superior. Amplitude: preto (+) e vermelho (-). Fonte: Brush et al. (2004).

A integração dos dados permitiu um melhor entendimento da distribuição
superficial de sedimentos na área de estudo. A autora identificou sedimentos
lamosos próximo à Foz do Rio Doce, bioconstruções, lama carbonática,
sedimentos areno-biodetríticos, areno-lamosos e bancos carbonáticos em
direção à plataforma externa. Definiu três feições principais como segue:
substrato arenoso com sequências de rocha de praia, bancos carbonáticos
associados à bioconstruções e sulcos erosivos.
Schreiner et al. (2009) publicaram o resultado de um mosaico batimétrico
convertido em modelo digital do relevo oceânico, em áreas de existência de
projetos sísmicos 3D e de batimetria multibeam. Este modelo digital teve como
limites o norte da Bacia de Campos e a região do Banco de Abrolhos, na Bacia
do Espírito Santo (Figura 6). Identificaram ravinas, canais, cânions submarinos
e efeito de halocinese no fundo marinho.
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Figura 6: Modelo digital com aspectos geomorfológicos do fundo oceânico do norte da Bacia de
Campos até o Banco de Abrolhos na Bacia do Espírito Santo. Fonte: Schreiner et al. (2009).

Com foco no estudo da porção hoje emersa, Dominguez (2009) descreve que a
região do delta do Rio Doce (Figura 7) desenvolveu-se durante o Quaternário
Superior como uma combinação da progradação da linha de costa em
prolongados períodos de mar baixo, imediatamente após os períodos de nível
de mar alto. Os períodos de mar baixo foram favoráveis ao estabelecimento de
vales incisos que posteriormente foram afogados e preenchidos.
O Projeto REMAC (Reconhecimento Global da Margem Continental Brasileira)
contribuiu de forma decisiva no conhecimento dos aspectos geológicos do
ambiente marinho brasileiro. Os trabalhos de campo foram realizados entre os
anos de 1972 e 1978 e o projeto teve como objetivo

“[...] o mapeamento geológico de reconhecimento, informações
sobre a estrutura geológica rasa e profunda, e sobre a distribuição
dos sedimentos e rochas de superfície, o mapeamento da topografia
submarina, e a localização de áreas com potencial econômico em
matéria de petróleo e depósitos minerais [...]”. (REMAC, Processos e
Métodos, v. 6, p.10).
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Figura 7: Região da Foz do Rio Doce (parte emersa). Em azul a posição da área de estudo
deste projeto. Fonte: Modificado de Dominguez (2009).

Na área deste projeto, os dados do REMAC mostram quatro tipos de
sedimentos superficiais: (1) areia e/ou cascalho de algas recifais, (2) areia e/ou
cascalho de moluscos e /ou briozoários recifais, (3) areia e/ou cascalho de
moluscos e/ou foraminíferos bentônicos e (4) vaza calcárea/marga/lama (argila
e silte).
Em suas características hidrodinâmicas, a região de estudo encontra-se sob a
influência do centro de alta pressão do Atlântico Sul (Anticiclone Subtropical do
Atlântico Sul (ASAS)), que determina um padrão geral de circulação dos ventos
de nordeste junto à costa na maior parte do ano, os ventos alísios. O sentido
de giro do vento nesta região influencia a formação das correntes. A Corrente
do Brasil (CB), característica na área deste projeto de dissertação, tem sua
origem quando a Corrente Sul Equatorial (CSE) do Oceano Atlântico, que se
movimenta no sentido leste-oeste na altura do Equador, bifurca-se ao encontrar
a costa nordestina. A corrente que se desvia para o sul é a CB, e a que vai
para norte é a Corrente do Norte do Brasil (CNB), conforme Stramma (1991). A
CB, segundo Castaños (2002), parece ter influência na morfologia do fundo na
parte externa da plataforma na região adjacente à Foz do Rio Doce
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provocando, segundo a autora, sulcos erosivos pelo afunilamento em
decorrência da irregularidade produzida pelos bancos carbonáticos. A
morfologia de fundo também seria modificada pelo retrabalhamento e
interdigitação de sedimentos arenosos, provocados por correntes de deriva
como resultado da influência dos ventos na plataforma interna da Bacia do
Espírito Santo, na região da Foz do Rio Doce.
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2

BASE DE DADOS E METODOLOGIA

2.1

DADOS SÍSMICOS

Os dados sísmicos utilizados neste projeto estão representados pela sísmica
convencional e pela sísmica de alta resolução.
Apesar

das

técnicas

sísmicas,

convencional

e

de

alta

resolução

compartilharem os mesmos princípios de reflexão sísmica, Souza (2006)
observou que as demandas dos métodos sísmicos de alta resolução para
investigação de áreas submersas rasas são distintas da sísmica de reflexão
tradicional, voltada normalmente à exploração de petróleo.
Sendo o método sísmico de emissão controlada de sinal e provocado (não
natural), a figura 8 mostra a comparação das freqüências de emissão do sinal
de fontes sísmicas com aquelas relativas a sismos naturais.

Figura 8: Comparação das freqüências de emissão do sinal de fontes sísmicas com sismos
naturais. Fonte: Modificado de Kearey et al., 2002 (tradução M.C.M. Coelho, 2009).

2.1.1

Sísmica convencional (2D e 3D)

A sísmica de reflexão é um método indireto de investigação que utiliza um
amplo espectro de freqüências. Utilizada para mapeamento de características
estruturais e estratigráficas em maiores profundidades, tem seus princípios
baseados nas leis da reflexão. Neste método, os tempos de percurso das
ondas sísmicas geradas são medidos. Os parâmetros físicos envolvidos são a
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densidade das rochas e as ondas sísmicas geradas (geralmente por canhões
de ar comprimido, em levantamentos offshore), que se propagam em
profundidade e são refletidas cada vez que há uma descontinuidade, ou seja,
uma superfície que separa dois meios de densidades diferentes. A onda
refletida retorna e sensibiliza sensores denominados de hidrofones (no caso de
aquisição de dados em área oceânica, rios e lagos) dispostos em cabos
sismográficos e puxados por um navio sísmico que, ao receberem a onda
mecânica, produzem um sinal elétrico de voltagem proporcional à intensidade
do sinal de retorno. Para se tornar uma imagem sísmica interpretável, os dados
registrados são processados com a utilização de algoritmos matemáticos. A
diferença entre dados bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D) na aquisição
de campo para dados sísmicos convencionais está na forma de disposição
entre hidrofones e fonte sísmica e também no tratamento matemático posterior
na fase de processamento dos dados de campo. A figura 9 mostra de maneira
simplificada a geometria de uma aquisição sísmica marítima.

Figura 9: Geometria simplificada de um levantamento sísmico. Fonte: Souza (2006).

Os dados sísmicos 2D são registrados ao longo de linhas de aquisição
que contém pontos de tiro (fonte sísmica) e receptores. Na aquisição 3D,
receptores e pontos de tiro não estão na mesma linha. Na aquisição marítima
as fontes sísmicas podem localizar-se paralelamente ou perpendicularmente às
linhas de receptores.
Como resultado, a sísmica 2D permite a visualização em duas direções
(distância e profundidade) e a sísmica 3D apresenta-se como um volume
cúbico de dados interpretável em todas as direções, permitindo assim maior
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clareza no mapeamento de detalhes e conseqüentemente maior credibilidade
no resultado obtido. A figura 10 apresenta um esquema simplificado de
levantamento 3D no mar, em planta.

Figura 10: Esquema de um levantamento sísmico 3D com dupla fonte e um cabo com
hidrofones. Fonte: Kearey et al., 2002 (tradução M.C.M. Coelho, 2009).

A sísmica convencional utilizada neste projeto é composta de dados adquiridos
na década de 90 e posteriormente reprocessados com objetivo de melhoria de
qualidade.

A

sísmica

convencional

está

distribuída

em

uma

malha

aproximadamente geométrica, tanto para dados sísmicos 2D quanto para
dados 3D. Na área do projeto, os dados sísmicos 3D existentes possuem uma
malha regular e cobrem a área. Os dados sísmicos 2D também tem boa
representatividade. Na figura 11, a posição dos dados sísmicos convencionais
2D e 3D na área do projeto.

Figura 11: Localização das linhas sísmicas 2D (A) e grid 3D (B). A área em cinza no mapa em
B mostra a cobertura de dados tridimensionais (3D). A linha azul representa a quebra da
plataforma a -81m.
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2.1.2 Sísmica de alta resolução (Perfilador de Subfundo – Sub-Bottom
Profiler - SBP)
A sísmica de alta resolução normalmente é utilizada para a investigação de
áreas submersas rasas e utiliza equipamento de fonte que gera sinal de
freqüências altas de emissão da ordem de kHz (3kHz a 100kHz). Tem baixa
penetração na camada sedimentar (em torno de 50m).
A freqüência de emissão na sísmica de alta resolução controla a penetração e
resolução vertical do método. Placzek e Haeni (1995) apresentaram alguns
exemplos (Tabela 1) que relacionam freqüência de emissão, penetração
máxima e resolução sísmica, idealizadas pelo método. Segundo os próprios
autores, os valores idealizados sofrem variações devido a condições
geológicas locais.
Tabela 1: Freqüências de emissão, penetração máxima e resolução vertical para a sísmica de
alta resolução, conforme Placzek e Haeni (1995). Fonte: Modificado de Placzek e Haeni (1995).

Frequência (kHz)

Penetração Máxima (m)

Resolução (m)

14

6,1

0,3

7

12,2

0,6

3,5

30,5

0,8

2 a 16

60,1

0,09

A sísmica de alta resolução na área do projeto compõe aproximadamente 26,5
Km2 adquiridos em 2006, em cota batimétrica que varia de -50m a -135m
(Figura 12). Foram interpretadas 20 linhas espaçadas de 150m de direção N-S
e três linhas transversais. Na aquisição foi utilizado equipamento Geopulse
Geoacoustics 5430 e Software SonarWiz.
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Figura 12: Posição dos dados sísmicos de alta resolução (retângulo de cor cinza) em relação à
área deste estudo.

2.2

DADOS DE POÇOS

A perfuração de poços permite que se obtenham de forma direta, dados
geológicos de subsuperfície. Poços exploratórios com objetivos profundos,
como os perfurados pela indústria petrolífera provém informações pela
caracterização litológica das denominadas amostras de calha, que são
pedaços de rocha triturada pela broca durante a perfuração rotativa.
Raramente estes poços colhem testemunhos (coluna de rocha perfurada)
durante a perfuração da seção rasa. Determinados perfis geofísicos registrados
na parede do poço também fornecem informações a respeito do conteúdo
litológico perfurado. Na área do projeto, alguns poços exploratórios foram
utilizados para a correlação entre rocha e sísmica.

2.3

AMOSTRAS DE FUNDO

Amostradores de fundo são ferramentas que tem por objetivo a coleta de
sedimentos do fundo. São consideradas amostragens superficiais aquelas que
alcançam até os primeiros 30cm de profundidade. Amostragens subsuperficiais
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são aquelas que atingem até dezenas de metros e para isto são utilizados
testemunhadores. As amostras utilizadas, em um total de sete, foram obtidas
por amostrador de fundo tipo Van Veen (Figura 13).

Figura
13:
Amostrador
de
fundo
Van
Veen
Fonte:
<http://www.labmatrix.com.br/fotos/draga.gif>. Acesso em: 21 mar. 2012.

2.4

Disponível

em

METODOLOGIA DE ANÁLISE

Com o objetivo de definir os aspectos fisiográficos da área de estudo os dados
foram analisados de forma integrada para compor as principais características
geológicas da área e permitir desenhar um mapa preditivo de elementos
geológicos de fundo. Assim, foram identificadas também estruturas de
subfundo como diápiros de sal que modificam a topografia ou possuem falhas
associadas que o afetam.

2.4.1

Sísmica convencional 2D e sísmica 3D

A utilização de dados sísmicos convencionais 2D e 3D permitiu definir
estruturas de caráter mais regional como falhas geológicas e diápiros de sal,
que influenciam na topografia de fundo ou lá estão presentes. Também
permitiu o mapeamento de ravinas, lineamentos, vales, canais e paleocanais.
Foram mapeados o fundo marinho e outros horizontes de controle nas áreas
julgadas interessantes após análise inicial. A interpretação em sísmica 3D deu-
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se em seções transversais e em time-slices. A análise em seções transversais
é aquela que se dá em duas dimensões (distância e profundidade ou tempo
sísmico) e a análise em time-slices é aquela que é feita em cortes horizontais
em tempo sísmico ou em profundidade, em amplitudes de resposta (slices em
cubo sísmico de amplitude) ou em visualização de atributos sísmicos (slices em
cubos de coerência e por faixas de freqüência). A visualização em cortes
(slices) só é possível na sísmica tridimensional e com a utilização de softwares
que permitem visualização tridimensional. Neste particular foram utilizados
softwares

de

interpretação

Epos

4.1

(Paradigm®),

DecisionSpace

(Landmark/Halliburton®) e GeoProbe (Landmark/Halliburton®) que permitem
visualização tridimensional e em perspectiva, e também o cálculo e a utilização
de atributos sísmicos para análise de feições geológicas.
Como usual, a interpretação baseou-se nas características do sinal sísmico
(interpretação convencional). Com o objetivo de estabelecer diferentes
respostas em mapa ou em volume sísmico, alguns atributos sísmicos foram
analisados, entre eles a análise de amplitude sísmica RMS, a análise de
coerência e por conteúdos de freqüência. Atributos sísmicos são definidos
como a designação dada às diversas formas de processamento de dados de
reflexão sísmica, alternativas ao método sísmico convencional (DUARTE,
2003). A análise de coerência permitiu melhorar a visualização de feições
estratigráficas e estruturais. Calculado a partir dos dados sísmicos originais,
trabalha matematicamente com a similaridade da forma da onda sísmica, com
a utilização de algoritmos matemáticos. A análise por conteúdos de freqüência
permitiu a visualização de aspectos sismoestratigráficos muitas vezes
mascarados nos dados originais, por responderem de forma específica no dado
sísmico originalmente registrado. Provê um aumento de resolução sísmica
(detalhe) por permitir a separação dos dados originais em faixas de freqüência
a partir do sinal registrado. A análise de amplitude RMS (root mean square –
amplitude quadrática) permitiu principalmente a identificação de sismofácies
diferenciadas e sua relação com sedimentos finos ou mais grossos.
Cabe aqui mencionar que as escalas gráficas de distância horizontal
apresentadas nas figuras em perspectiva são aproximadas, para que o leitor
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tenha apenas uma referência de dimensão. O tempo sísmico nas seções e
perfis sísmicos das figuras, em milisegundos (ms), é duplo.

2.4.2

Sísmica de alta resolução (SBP)

A sísmica de alta resolução está representada em uma área bem menor em
relação à área total deste projeto. Foi utilizada para prover com detalhe
características morfológicas do fundo marinho e sua correlação com a sísmica
convencional. Permitiu desta forma o mapeamento de detalhes de fundo como
relevo topográfico, lineamentos, falhas geológicas, sulcos, canais e vale inciso.
Assim, aspectos geológicos de fundo, de menor dimensão, puderam ser
identificados. Os dados foram analisados no software Epos 4.1 (Paradigm®)
que permitiu a confecção de um mapa sólido por interpolação gráfica do
horizonte sísmico correspondente ao fundo marinho nas linhas 2D do grid de
alta resolução, além da visualização destas.

2.4.3

Dados de poços

Os dados de poços utilizados forneceram a relação sísmica-rocha para a
análise de sismofácies na região nordeste do projeto, no registro geológico do
SRDN.

2.4.4

Amostras de fundo

A utilização de amostras de fundo forneceu o dado real do fundo para
correlação com as imagens da sísmica permitindo a definição de alguns
aspectos de fundo em relação à sua origem.

45

3
3.1

ASPECTOS ESTRUTURAIS
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em uma bacia sedimentar, camadas salinas têm a tendência de fluir para áreas
de menor sobrecarga, formando normalmente estruturas típicas tais como
almofadas e diápiros. Assim, como designação descritiva desta formação podese considerar almofada de sal como sendo uma feição positiva de forma
subcircular e concordante com as camadas sedimentares; e diápiro como
estrutura em forma de tronco (salt stock) com geometria circular e discordante
com as camadas sedimentares adjacentes.
Importantes feições na Bacia do Espírito Santo, os diápiros de sal são
pertencentes à Supersequência Pós-Rifte (FRANÇA et al., 2007) ou à
denominada Megassequência Transicional, de acordo com diversos autores
(PONTE e ASMUS, 1978; OJEDA, 1982; entre outros).
Biassusi et al. (1990) citaram a tectônica de sal como controlada por uma
tectônica distensional na Bacia do Espírito Santo, que afeta sedimentos
albianos sobrejacentes. As fases mais tardias da halocinese têm influência na
seção do Cretáceo e do Terciário, e são compressionais. Esta tectônica é
responsável por falhas de empurrão, estrangulamento de domos e gotas de sal
descoladas da base (VEN et al., 1998).
Baccocoli e Saito (1974), citado em Mohriak et al. (2008), analisaram a área de
diápiros salinos na região da foz do Rio Doce com objetivos exploratórios na
indústria petrolífera. Neste particular, a importância dos diápiros salinos,
conforme cita Abdalla et al., 1996 (apud MOHRIAK et al., 2008), diz respeito à
presença de reservatórios turbidíticos do Eoceno, Oligoceno e Mioceno
estruturados nos flancos dos diápiros. Diápiros salinos são feições importantes
e mapeáveis em outras bacias sedimentares (Figura 14) assim como também
na Bacia do Espírito Santo (Figura 15). A espessura de halita alóctone, na
Bacia do Espírito Santo, pode atingir até alguns milhares de metros (FRANÇA
e TSCHIEDEL, 2006).
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Alves et al. (2009) discutiram a presença de falhas por movimentação de sal no
cânion do Rio Doce durante vários estágios de evolução, e de falhas normais
até falhas radiais, na região de talude. A visualização sísmica revelou uma
superposição vertical do sistema canalizado, com geometria controlada pelos
diápiros de sal e falhas associadas.

Figura 14: Seção sísmica convencional mostrando o ambiente distensional (parte esquerda) e o
compressional (parte direita) e diápiro salino na Bacia de Mucuri. Fonte: Mohriak et al. (2008).

Um aspecto que aqui merece destaque é o controle de canais submarinos pela
tectônica de sal. Este assunto foi discutido por Gee e Gawthorpe (2006) em
dados sísmicos 3D, em água profunda, na região offshore de Angola. Segundo
estes autores, modelos existentes mostram uma superfície de erosão na base
até complexos de canais-levee no topo, com estaqueamento de canais. A
utilização da sísmica 3D foi importante no reconhecimento de canais pela
caracterização da geometria e fácies, associado com dados de poços
perfurados. A figura 16 mostra com clareza a deformação e soerguimento do
sistema canalizado identificado pelos autores acima, pela movimentação do
sal.
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Figura 15: Seção sísmica convencional regional com diápiro de sal e falhas associadas na
Bacia do Espírito Santo. Fonte: Mohriak et al. (2008).

Figura 16: Seção sísmica mostrando a deformação e o soerguimento do sistema canalizado,
devido à movimentação de sal, em região offshore de Angola. Fonte: Gee e Gawthorpe (2006).

3.2

RESULTADOS

Para efeito de nomenclatura, convencionou-se utilizar aqui a denominação
diápiros salinos, por serem estruturas perfurantes na seção sedimentar rasa.
A visualização e mapeamento dos diápiros salinos e falhas geológicas foi feita
com a utilização de sísmica convencional 2D e 3D. O mapeamento se deu em
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time-slices e seções transversais e foram confeccionados os corpos sólidos
dos diápiros. Na região do grid da sísmica de alta resolução, foram
identificadas falhas geológicas que afetam o fundo marinho.

3.2.1

Diápiros salinos

Distribuídos em toda a região, tanto da plataforma quanto do talude, os diápiros
salinos podem ser considerados estruturas comuns na área do projeto.
Possuem formas diversas. Nem todos, porém, têm relação direta com o fundo
marinho na medida em que não atingiram profundidades de influência, que
pudessem modificar a topografia ou influenciá-lo com a presença de falhas
geológicas a eles associadas. Foram identificados oito diápiros salinos na área
de estudo. Na figura 17, a localização dos mesmos.

Figura 17: Localização dos diápiros salinos mapeados na área do projeto. A linha azul mostra o
limite entre plataforma continental e talude, em cota batimétrica de -81m.
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3.2.1.1 Diápiro D1

Identificado na região da plataforma continental, parte sul da área, parece
descolar de sua raiz, mais profunda. Em seção transversal observa-se efeito na
topografia do fundo marinho e falhamento normal (Figura 18). A figura 19
apresenta D1 em perspectiva.

Figura 18: Seção sísmica convencional NW-SE e o efeito da halocinese no fundo marinho,
devido ao soerguimento do diápiro D1 e associação à falha normal (f).

De forma cilíndrica e com diminuição do diâmetro para o topo, este diápiro
apresenta diâmetro em sua porção rasa (em 72 ms), em torno de 700m a
860m. Os refletores na seção geológica superior ao diápiro apresentam-se com
amplitudes diferenciadas na sua resposta sísmica, fato que se deve
provavelmente à percolação de fluido salino nestas camadas sedimentares
superiores.
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Figura 19: Parte superior: Time-slice em 72ms mostrando efeito do diápiro D1 em posição
próxima ao fundo do mar, em estruturas anticlinais (arqueamento das camadas superiores). A
seta branca indica o diápiro e o tracejado amarelo seus limites. Parte inferior: Cubo sísmico 3D
em perspectiva e pequeno arqueamento no fundo marinho. A área de influência é pequena, em
torno de 3,3km2, mostrado pelo tracejado, em amarelo.
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3.2.1.2 Diápiro D2

Situado na região de plataforma continental, este diápiro salino tem formato
cilíndrico, perfurante. Os diâmetros variam de 2030m a 1950m na região mais
profunda (em direções opostas) e 900m a 700m quando em profundidade
menor. Mostra-se mais alongado na direção NW-SE. Afeta o fundo marinho
arqueando as camadas mais rasas (seta amarela – Figura 20). A característica
perfurante deste diápiro como em outros, comprova-se no arqueamento das
camadas laterais (seta azul – Figura 20). Falhamentos normais são observados
no topo (Figura 21). Embora não muito visíveis e de difícil mapeamento, estes
falhamentos atingem o fundo marinho.

Figura 20: Cubo sísmico 3D em perspectiva do diápiro D2. Camadas sedimentares rasas são
influenciadas pelo diápiro. A seta amarela indica provável falha associada ao diápiro (f) e a azul
as camadas inclinadas devido à halocinese (Figura da esquerda). Time-slice em 35ms. A área
de influência é de 2,2km2, marcada pelo tracejado em amarelo (Figura da direita).
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Figura 21: Seção sísmica convencional NW-SE que mostra falhas normais (f) e arqueamento
das camadas superiores ao diápiro D2.

3.2.1.3 Diápiro D3

Situado na plataforma continental na região nordeste da área, possui uma
forma alongada na direção SW-NE. Sua dimensão (diâmetro) na parte inferior é
próxima de 2750m. O diâmetro menor, na base, é 1600m. Na parte superior o
diápiro fecha-se em torno de 150ms onde sua dimensão menor tem 500m. Tem
característica perfurante (Figura 22).
O diápiro D3 está mais próximo ao fundo marinho atual na posição mais
nordeste. Sua influência no fundo é também identificada em slice de atributo
sísmico de coerência (Figura 23). Os falhamentos em seu ápice também são
identificáveis (seta azul na Figura 22). Estes provocam colapso do fundo
marinho na área situada no ápice do diápiro.
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Figura 22: Seção sísmica convencional com o diápiro D3 sólido e falhamentos (f) na parte
superior ao diápiro, em posição onde este não está muito próximo ao fundo.

Figura 23: Perspectiva do diápiro D3 sólido em slice de atributo de coerência (a partir do dado
sísmico convencional 3D) em 16ms e as falhas retilíneas (f) na parte superior ao diápiro.
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3.2.1.4 Diápiro D4

Está situado no talude, no sul da área. Pela continuidade dos refletores
sísmicos situados abaixo deste diápiro, parece descolado de sua base (Figura
24). De formato tabular, possui uma forma alongada na direção SW-NE. Têm
dimensões aproximadas de 9000m x 3200m na parte inferior e 7200m x 1200m
no topo. O diápiro D4 forma relevo submarinho na sua parte S/SW aonde
provavelmente aflora no fundo marinho em alguns locais. Os desníveis
topográficos na área de D4 podem atingir até 270m (entre X e Y na Figura 25).

Figura 24: Seção sísmica convencional de direção S-N e o diápiro D4 sólido. Observa-se
formação de relevo submarino devido à halocinese. O diápiro provavelmente aflora no fundo
marinho, na sua extremidade S-SW.

Tem influência marcante no fundo marinho. A área em que este diápiro afeta o
fundo marinho (talude) tem aproximadamente 28km2. Pela influência deste
diápiro, podem ser observados vales, no fundo marinho. (Figuras 25 e 26) e
falhas geológicas.
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Figura 25: Perspectiva em profundidade do fundo marinho mostrando efeito do diápiro D4 no
relevo e a formação de vales laterais (setas amarelas). Entre X e Y o desnível topográfico é de
270m. Exagero vertical 3X. Escala na lateral da figura, em metros abaixo do nível do mar.

Figura 26: Seção sísmica convencional 2D de direção SW-NE que passa pelo flanco SW do
diápiro D4. O diápiro aflora no fundo marinho (seta verde).

3.2.1.5 Diápiro D5

Diápiro salino situado na parte nordeste da área na plataforma continental. Não
aflora no fundo marinho e seu topo está em 250ms. Localizado na região do
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Sistema

Rio

Doce

Norte

(SRDN),

tem

característica

perfurante

e

provavelmente influenciou no posicionamento de canais. Este diápiro alarga-se
para a base formando um pequeno patamar a N-NW (Figura 27). Mapeado até
1500/1600ms.

Figura 27: Perspectiva sísmica do diápiro D5 localizado na área do Sistema Rio Doce Norte
(SRDN). Este diápiro não tem influência na fisiografia do fundo marinho.

3.2.1.6 Diápiro D6

Diápiro salino situado na parte nordeste da área, na plataforma continental.
Mostra-se um pouco alongado na direção NW-SE, com dimensão maior 2660m
e largura 1770m, afinando para o topo (760 x 650m). Não atinge o fundo
marinho. Seu topo está em 640ms. Localizado também na área do Sistema Rio
Doce Norte (SRDN) (Figura 28).

57

Figura 28: Perspectiva sísmica do diápiro D6 mostrando a relação deste com o Sistema Rio
Doce Norte (SRDN). Este diápiro não afeta o fundo marinho.

3.2.1.7 Diápiro D7

Diápiro salino situado no extremo norte da área, na plataforma continental. Não
aflora no fundo marinho. Observa-se uma mudança na resposta sísmica das
camadas geológicas acima do diápiro, em relação à amplitude de resposta,
quando comparada às regiões laterais. Isto indica a influência do diápiro que
modifica propriedades das rochas, talvez por percolação de fluido (Figura 29).
O topo de D7 está em 265ms.
A dimensão na base varia entre 2000m e 2150m de diâmetro. No topo, tem
aproximadamente 210m e 415m. Tem vergência para S-SW, diminuindo sua
seção para o topo (Figura 30).
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Figura 29: Seção sísmica convencional 3D composta com time-slice (em 16ms) mostrando a
área de influência do diápiro D7 que refere-se à elevação da amplitude (seta azul) nas
camadas acima do diápiro, até o fundo marinho (tracejado amarelo).

Figura 30: Perspectiva sísmica do diápiro D7 mostrando a inclinação do diápiro e os diferentes
diâmetros entre a parte mais basal e o topo.
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3.2.1.8 Diápiro D8
O diápiro salino D8 está localizado no extremo leste da área, na região do
SRDN. O fundo marinho apresenta topografia com desníveis prováveis em
torno de 8m a 10m. A figura 31 mostra uma linha sísmica convencional 2D de
direção NW-SE e o efeito do diápiro nas camadas geológicas sobrejacentes.

Figura 31: Seção sísmica convencional 2D de direção NW-SE mostrando o diápiro D8 e seu
efeito de arqueamento do fundo marinho (retângulo tracejado).

3.2.2

Falhas Geológicas

Falhas geológicas que atingem o fundo marinho não são feições facilmente
identificadas por métodos de pesquisa convencionais. Aspectos reológicos ou
pequenos rejeitos podem, muitas vezes, não permitir o mapeamento em dado
sísmico. Isto valoriza o reconhecimento de segmentos de falha mais profundos.
Apesar destas limitações, na avaliação do fundo marinho em uma área, a
análise em sísmica convencional deve merecer seu devido destaque.
Os métodos sísmicos de alta resolução podem identificá-las com maior
precisão. A limitada existência de dados de alta resolução para verificação da
presença ou não de falhas no fundo marinho na Bacia do Espírito Santo, como
nas outras bacias da margem equatorial do Brasil, faz com que seja necessária
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a utilização de outros métodos integrados. A sísmica convencional, por ter
maior expressão em área pode então ser utilizada, até para seleção de áreas a
serem mapeadas posteriormente com maior detalhe.
Para melhor definição dos falhamentos em alguns locais, foram utilizados
volumes de atributos sísmicos, a partir dos dados de sísmica convencional 3D.
As falhas geológicas identificadas na área do projeto têm as seguintes
características:
 Associadas aos diápiros de sal;
 No limite plataforma/talude;
 Falhas de caráter regional, identificadas por associação à geometria de
vales incisos e canais, através de perfis sísmicos de alta resolução.

3.2.2.1 Falha no limite plataforma/talude
Localizada na quebra da plataforma continental, é uma falha normal que atinge
o fundo do mar. De aspecto côncavo em planta e direção SW-NE, seu traço é
mapeável em time-slices de amplitude e de atributo de coerência (seta
vermelha na Figura 32). Tem extensão em planta de 12,5km de comprimento
do arco e 10,7km em linha reta unindo as extremidades. O desenvolvimento
desta falha deve ter relação com a instabilidade do fundo marinho nesta região,
caracterizando uma área de risco (Geohazard). Observada em seção sísmica
transversal parece desenvolver-se a partir de movimentação de sal em maior
profundidade.
A identificação de falhamentos internos e descontínuos (seta verde na Figura
32) associados ao traço principal da falha demonstra a presença de rejeito, o
que pode induzir atividade. A área de influência desta falha, no fundo marinho,
é de 34km2.
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Figura 32: Slice em dado de atributo de coerência no talude em -415m mostrando falhamento
na borda da plataforma (seta vermelha) e falhas internas (seta verde). Nesta profundidade
observam-se também falhas radiais ao diápiro D1 (seta azul).

3.2.2.2 Falhas associadas ao diápiro D4
O diápiro D4, localizado na área de talude forma um sistema de falhas bem
identificadas em slices sísmicos de coerência (setas vermelhas na Figura 33).
Parecem ser formadas por escorregamento (creep) na parede lateral em torno
do diápiro, enquanto este se desloca em direção à superfície do fundo marinho
por halocinese. As falhas estão localizadas no flanco sudeste do diápiro. Pelo
menos 6,5km2 do fundo marinho tem influência destas falhas. Raramente
atingem extensões próximas a 590m sendo que as mais visíveis têm
comprimentos entre 310m a 365m aproximadamente. Devido à declividade do
talude, estas falhas atingem o fundo marinho somente no flanco sudeste do
diápiro.
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Figura 33: Slice em dado de coerência que corta o diápiro D4 em -685m. D4 forma relevo
positivo no fundo marinho e mostra diversas falhas no flanco sudeste (setas vermelhas).

3.2.2.3

Falhas associadas aos diápiros D1, D2 e D3

Os diápiros D1, D2 e D3 possuem falhamentos associados e identificáveis em
algumas seções sísmicas em determinadas direções. Não são mapeáveis com
facilidade e precisão, razão pela qual somente estão aqui indicadas.

3.2.2.4

Falhas por associação a outros elementos fisiográficos

Direções estruturais regionais da bacia do Espírito Santo podem ser aqui
identificadas por associação a outros elementos fisiográficos. A análise
morfométrica do SCPP na plataforma (Figura 34) mostra a influência de
estruturas regionais na drenagem pretérita, herdadas do embasamento
adjacente a oeste (reativação).
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Figura 34: Vista em perspectiva (A: fundo marinho mapeado – a seta amarela indica o sistema
canalizado atual na plataforma – CAP 4) e (B/C: corte sísmico em aproximadamente 70m
abaixo do fundo marinho mostrando o paleocanal) com associação a direções estruturais
regionais da Bacia do Espírito Santo. Comparar com as figuras 35 e 36.

Quando comparadas com as imagens de sensoriamento remoto da parte
emersa da Bacia do Espírito Santo, disponibilizadas pela CPRM (disponíveis
em <http://www.cprm.gov.br>) percebe-se que as direções estruturais
identificadas nos mosaicos da figura 34, podem ser também observadas na
configuração atual do Rio Doce e no embasamento adjacente (Figura 35 e
Figura 36).

Figura 35: Imagem de sensoriamento remoto da área emersa da Bacia do Espírito Santo que
mostra o Rio Doce por direções estruturais do embasamento adjacente. Fonte: Composição de
mosaicos de sensoriamento remoto obtidos de <http://www.mapoteca.cprm.gov.br/
visualizador/iframe_mapa.hph?>, 1341 bytes, <http:// mapoteca.cprm.gov.br/visualizador/
iframe_mapa.php?image_url=cache/513f2ff6_3891_7.png>,1334 bytes, <http://mapoteca.cprm.
gov.br/visualizador/iframe_mapa.php?image_url=/cache/ 513f2dd6_2b0d_1.png>,1334 bytes.
Acesso em: 05 set. 2012. Modificado.
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Figura 36: Imagem de sensoriamento remoto do embasamento aflorante, adjacente à Bacia do
Espírito Santo. Comparar com as figuras 34 e 35. Fonte: Mosaico de sensoriamento remoto
obtido de <http://www.mapoteca.cprm.gov.br/ visualizador/frame_mapa.hph?>. Acesso em: 05
set. 2012. Modificado.

3.2.2.5 Falhas identificadas na sísmica de alta resolução
A sísmica de alta resolução permitiu o mapeamento de diversas falhas normais
(Figura 37) e comprovou a presença de um sistema canalizado atual e seu
registro geológico, controlados tectonicamente, com característica de vale
inciso e sistema meandrante encaixado (entrenched meandering – ROSGEN,
1994). As falhas associadas são de pequeno rejeito e suportam muitas vezes o
relevo topográfico do fundo marinho.
Em planta, estes falhamentos distribuem-se em três direções principais: NWSE, SW-NE e E-W (Figura 38). Os primeiros são os mais comuns e mapeáveis
com

maior

continuidade.

Os

falhamentos

de

direção

SW-NE

estão

posicionados próximos à quebra da plataforma e os de direção E-W são de
difícil identificação.
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Figura 37: Perfil sísmico de alta resolução mostrando as falhas identificadas. São falhamentos
normais formando altos topográficos. Observa-se associação deste sistema ao controle da
canalização atual no fundo marinho e seu registro geológico.

Figura 38: Mapa indicando as direções de falhas no fundo marinho, identificadas nos perfis de
sísmica de alta resolução. Na área em vermelho os perfis sísmicos mostram canais submarinos
controlados estruturalmente (ver Figuras 34 e 37).
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4

ASPECTOS FISIOGRÁFICOS E SEDIMENTOLÓGICOS

4.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Vales incisos e canais preenchidos são feições comuns encontradas nas
plataformas continentais que de certa forma criam, modificam e preservam a
estratigrafia do Quaternário em uma margem continental. Em ambientes de
plataforma, os vales proporcionam acomodação aos sedimentos depositados
em regime de mar baixo e também nos primeiros estágios de transgressão
(VAIL (1987); VAN WAGONER et al. (1988); POSAMENTIER e ALLEN (1993),
apud NORDFJORD et al. (2006)). Vail et al. (1977) introduziram métodos de
análise e interpretação estratigráfica com os conceitos de unidades, fácies e
elementos deposicionais e também sua relação no tempo e no espaço. Vales
incisos e canais preenchidos normalmente são identificados com o auxílio de
sísmica de alta resolução.
Dalrymple et al. (1992) e Zaitlin et al. (1994) citados em Nordfjord et al. (2006),
segmentaram os vales preenchidos ou vales “afogados”, em uma região mais
próxima do continente que é dominada por sedimentação fluvial, onde
instalam-se deltas e canais; uma região intermediária com influência marinha e
não-marinha caracterizada por depósitos lamosos; e uma região mais afastada
da costa (Foz do estuário) dominada por ondas e marés.
Importantes estudos sobre este tema foram realizados na plataforma
continental americana por Foyle e Oertel (1997), Nordfjord et al. (2005) e
Nordfjord et al. (2006), entre outros.
Neste tipo de abordagem, o estudo de sismofácies merece destaque. Assim,
de acordo com Della Fávera (2001), a análise de sismofácies é uma ferramenta
importante da sismoestratigrafia e tem como objetivo principal a interpretação e
a quantificação das variações das características sísmicas dentro das
sequências

ou

dos

tratos

de

sistemas

individuais.

Estas

diferenças

representam variações laterais de litofácies.
Estudos realizados na plataforma de New Jersey (EUA) são bons exemplos e
que seguem uma boa metodologia de análise. Em Chesapeake Basin, na
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plataforma continental do estado da Virginia (EUA), os vales incisos
preenchidos foram alvo de estudo de Foyle e Oertel (1997). Utilizaram linhas
sísmicas de alta resolução, identificaram diversas sismofácies, e definiram uma
evolução progressiva desde a incisão fluvial e o estabelecimento do ambiente
estuarino, até a implantação do sistema marinho franco.
Nordfjord et al. (2005) estudaram a geomorfologia dos canais anteriormente
identificados na plataforma de New Jersey por outros autores (com dado
sísmico de baixa frequência) com o objetivo de determinar o ambiente
deposicional deste sistema. Lembrando as premissas do Uniformitarismo,
propuseram condições paleo-ambientais a partir de medidas morfométricas dos
registros geológicos interpretados na base sísmica (fonte CHIRP com
freqüências de emissão 1-4kHz e 1-15kHz). Largura, espessura, máxima
profundidade, declividade, comprimento do canal e sinuosidade entre outros,
foram considerados (Figuras 39 e 40).

Figura 39: Geometria de uma seção transversal na plataforma de New Jersey (EUA). São
mostrados os elementos morfométricos medidos: largura (w), espessura máxima (d max ), área
da seção transversal (A), área / espessura média (d mean ). Fonte: Nordfjord et al. ( 2005).
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Figura 40: A sinuosidade também foi incluída na análise morfométrica de Nordfjord et al.
(2005), na relação com análogos modernos. Fonte: Nordfjord et al. (2005).

Com base nos parâmetros medidos, os autores utilizaram a classificação de
Rosgen (1994) que relaciona parâmetros morfológicos com o tipo de sistema
fluvial, o que definiu, para aquela área analisada, um padrão tipo D (tipo
braided) (Figura 41).
Como complemento ao trabalho já realizado naquela área, Nordfjord et al.
(2006) fizeram uma análise sismo-estratigráfica de parte da plataforma média e
externa de New Jersey, interpretando formas, geometrias, continuidades,
amplitudes e freqüências de refletores com o objetivo de identificar sismofácies
distintas. A figura 42 mostra as sismofácies e os limites mapeados entre elas
com base nas características dos refletores sísmicos.
Gibling (2006) trouxe uma grande contribuição acerca deste tema. O autor fez
uma revisão bibliográfica e uma compilação de dados da literatura geológica
dos últimos 30 anos e formou um banco de dados com mais de 1500 registros
deixados por sistemas fluviais e vales preenchidos em diferentes contextos
geológicos. Parâmetros de sistemas fluviais atuais também foram incluídos no
banco de dados. Largura (w) e espessura (T) da feição preservada são
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características necessárias para uma interpretação baseada no registro
geológico.

Figura 41: Classificação de Rosgen (1994) para sistemas fluviais com base em características
morfológicas. Fonte: Nordfjord et al. (2005) e Rosgen (1997), modificado.

Na plataforma continental brasileira, as condições de mar baixo durante o
Pleistoceno/Holoceno favoreceram a formação de vales e canais, presentes no
registro geológico, semelhantes àqueles citados por Gibling (2006) em outras
bacias sedimentares.
Paleocanais identificados em sísmica de alta resolução no substrato da Lagoa
dos Patos, na planície costeira do Rio Grande do Sul foram alvo de estudos de
Weschenfelder et al. (2008). Os autores identificaram elementos arquiteturais
nos perfis sísmicos e definiram três sequências sismo-deposicionais, cujos
limites são as superfícies erosivas formadas por eventos de rebaixamento do
nível do mar no período Quaternário (Figura 43).
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Figura 42: Sismofácies mapeadas por Nordfjord et al. (2006) e seus limites, em dado CHIRP,
com frequência de 1-15kHz. Fonte: Nordfjord et al. (2006).

Figura 43: Paleocanais identificados em sísmica de alta resolução na planície costeira do Rio
Grande do Sul. Fonte: Modificado de Weschenfelder et al. (2008).

Na plataforma continental interna do Rio Grande do Sul, Abreu e Calliari (2005)
também identificaram paleocanais com a utilização de sísmica de alta
resolução. De dimensões aproximadas de 500m e 2000m (até 3700m) de
largura foram observadas bifurcações no sistema canalizado, com o
mapeamento de linhas sísmicas consecutivas.
Na região norte da Bacia de Santos, Moreira e Carminatti (2004) estudaram a
sequência deposicional na região de talude e bacia, no registro sedimentar do
Eoceno

Inferior/Médio.

Reconheceram

canais

fluviais,

cânions,

canais

submarinos e leques arenosos como integrantes do denominado sistema
arenoso, instalado durante fase de mar baixo. Em região de pretérita borda de
plataforma, diversos cânions foram identificados.
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Na Bacia do Espírito Santo, Brush et al. (2004) utilizaram sísmica convencional
tridimensional de baixa frequência e identificaram dois sistemas de cânions
submarinos modernos, em água profunda. Sugeriram que estes sistemas
estiveram ativos durante o Cenozóico, e os consideraram como análogos em
estudos de registros do Cretáceo, com o intuito de estabelecer um modelo
geológico correlacionável e litologicamente preditivo na análise sísmica (Figura
44).

Figura 44: Time-slice em 1 segundo abaixo do fundo marinho mostrando o sistema de cânions
do Rio Doce, em água profunda na Bacia do Espírito Santo. Fonte: Brush et al. (2004).

Alves et al. (2009) documentaram a geometria e distribuição regional do
denominado Sistema de Cânions do Rio Doce, na região do talude, e também
a influência das falhas relacionadas a processos de diapirismo. Utilizaram
dados sísmicos tridimensionais.
Dessart (2009) analisou o preenchimento do vale inciso do Rio Doce, em sua
porção proximal, com a integração de várias ferramentas geofísicas, imagens
de satélite e amostragens em poços perfurados. A ferramenta geofísica,
diferentemente do método sísmico normalmente utilizado, foi o método elétrico.
As investigações geofísicas feitas também tiveram o objetivo de determinar a
assinatura da base do vale inciso. Entre suas conclusões, o autor indica que o
vale inciso do Rio Doce, em sua porção proximal, deve ter atuado como
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conduto de sedimentos para a plataforma e talude adjacentes durante a sua
evolução, influenciado por variações no nível do mar.
Moraes et al. (2006) estabeleceram três tipos básicos de arquitetura de
reservatórios de hidrocarbonetos em águas profundas, relacionadas a sistemas
canalizados. Estes sistemas foram definidos como (a) complexo de canais
discretos, (b) complexo de canais amalgamados e (c) complexos de canais
distributários e lobos. Estes conceitos foram usados por Bischoff e Lipski
(2008) no estudo de estilos arquiteturais de depósitos arenosos formados por
correntes de turbidez, na Bacia do Espírito Santo.

4.2

RESULTADOS

4.2.1

Mapeamento com sísmica convencional

A sísmica convencional, por ser a de maior expressão na área do projeto,
mereceu destaque. Ciente das limitações do método quando se trata de análise
em área de plataforma para estudo de fundo marinho, foi utilizada até onde foi
julgada confiável. A limitação do dado convencional é a baixa relação
sinal/ruído e a pouca ênfase dada às reflexões rasas durante a fase de
processamento dos dados inicialmente registrados.
Tendo como referência diversos autores citados anteriormente, a sísmica
convencional foi importante na identificação das feições geológicas abaixo,
aqui denominadas de:
 Sistema Canalizado e Paleocanais na Plataforma (SCPP) e Sistema Rio
Doce Sul (SRDS);
 Sistema Rio Doce Norte (SRDN);
 Lineamentos (paleolinhas de praia e bioconstruções);
 Ravinas.
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4.2.1.1 Sistema Canalizado e Paleocanais na Plataforma (SCPP) e Sistema
Rio Doce Sul (SRDS)

O fundo marinho atual na região da plataforma mostra um sistema canalizado e
seu respectivo registro geológico (SCPP). A continuidade do sistema
canalizado no talude é o SRDS.
Localizados na parte central da área de estudo (Figura 45), o SCPP e o SRDS
foram identificados na análise sísmica convencional e o SCPP também
identificado na sísmica de alta resolução.
Na sísmica convencional foi necessária a análise em seções transversais e
time-slices (cortes horizontais no cubo de dados sísmicos). Presente no fundo
marinho atual em forma de canais, este sistema foi analisado em função da
morfometria do registro geológico, em sísmica convencional, por permitir uma
análise mais regional se comparado aos dados de sísmica de alta resolução.
Conectado à região do talude e então denominado de SRDS, passa a ter uma
qualidade sísmica mais confiável.
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Figura 45: Perspectiva do fundo marinho mostrando os elementos fisiográficos citados. SCPP (Sistema Canalizado e Paleocanais na Plataforma), SRDS
(Sistema Rio Doce Sul), P (paleolinhas de praia e bioconstruções), Rv (ravinas). A linha pontilhada branca representa o limite plataforma continental / talude
em cota batimétrica -81m.
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O Sistema Canalizado e Paleocanais na Plataforma (SCPP)
O SCPP apresenta um paleocanal principal e paleocanais distributários. A
figura 46 mostra em detalhe a morfologia do SCPP. O paleocanal principal em
seu registro na plataforma apresenta-se sinuoso e tem largura em seção que
chega a 500m ou mais, e tem direção principal NW-SE. O mapeamento
permitiu identificar 27280m de extensão linear dentro da área de estudo, desde
o limite oeste até a quebra da plataforma.
Os paleocanais distributários têm direções variadas, como por exemplo,
aproximadamente N-S, NE-SW e SW-NE. O mapeamento do registro dos
distributários em uma maior área não foi possível na sísmica convencional
disponível.

Figura 46: Morfologia do SCPP em planta, mostrando o paleocanal principal e distributários. O
sistema foi identificado entre as cotas batimétricas de -50m e -81m.

O sistema de uma forma geral mostra assimetria nos paleocanais individuais
(Figura 47) e migração lateral. Os paleocanais individuais têm dimensões
representativas entre 100m e 250m de seção transversal formando complexos
de seção transversal com largura em torno de 1500m (Figura 48).
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Figura 47: Assimetria nas margens e migração lateral do paleocanal, em sísmica convencional,
no distributário norte do SCPP.

Figura 48: Complexidade de preenchimento. Paleocanais individuais em (B), em sísmica
convencional, no distributário norte. Os paleocanais individuais têm dimensões de 100m a
250m em seção transversal.

Análise morfométrica do paleocanal principal



Metodologia e parâmetros considerados

O paleocanal principal foi analisado por medidas morfométricas, no trecho
inserido dentro dos limites do projeto (Figuras 49 e 50). As medidas foram
realizadas em seções transversais ao eixo do paleocanal, separadas de 500m
em 500m e consideradas desta forma representativas (Figura 51).

77

Figura 49: Alguns elementos de análise morfométrica, com base em dado sísmico 3D, do
sistema de paleocanais, para análise do paleocanal principal.

Os seguintes parâmetros morfométricos foram considerados (Figura 50):

Figura 50: Parâmetros morfométricos de Nordfjord et al. (2005) na análise de sistema de
drenagem na plataforma de New Jersey (EUA). Fonte: Modificado de Nordfjord et al. (2005).

O controle de mapeamento foi feito em time-slices e nas seções sísmicas
transversais. O time-slice mostrou-se mais preciso na definição da sinuosidade
P (expressão em planta) da feição mapeada, o que não aconteceu para os
outros parâmetros morfométricos.
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Figura 51: Posição das seções sísmicas transversais de direções arbitrárias, analisadas no
paleocanal principal do SCPP.

Foram confeccionados gráficos de tendência e análise por intervalos, dos
valores medidos, assim como adaptação à curva Gaussiana (curva normal). Os
gráficos de tendência serviram para mostrar o comportamento da feição em
direção à quebra da plataforma. A subdivisão das medidas em intervalos de
100m em 100m foi arbitrária e revelou quais os valores mais comuns. A
adaptação à Curva de Gauss teve como objetivo validar as medidas e verificar
a sua distribuição de simetria em relação à média.
Resultados e Análise
A média dos valores de largura medidos foi 1306m e o desvio padrão foi de
231m. Na análise por intervalos, a maioria das medidas de largura variou entre
1100m e 1500m. Estes mostram tendência ao alargamento da feição
canalizada em direção à quebra atual da plataforma. Nesta região o
alargamento tem relação com a formação de dois cânions no talude, bem
marcados na fisiografia atual (ver Figura 45). Na análise em intervalos definidos
(de 100m), 70% das medidas estão entre os intervalos 4 e 7, ou seja, entre
1100m e 1500m. As tabelas com os valores medidos, a distribuição por
intervalos e a adaptação à curva normal estão nos ANEXOS 1, 2 e 3. Na tabela
2 estão os parâmetros morfométricos considerados na análise. Os gráficos de
tendência das medidas são apresentados na figura 52.
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Tabela 2: Resumo dos parâmetros morfométricos medidos e calculados, do paleocanal
principal do SCPP.

Os valores medidos de espessura máxima do paleocanal principal mostraram
no gráfico de dispersão uma tendência constante de aumento em direção à
quebra atual da plataforma, com variações locais (de um ponto de controle a
outro) de até 20m. A espessura média das medidas ficou em 50m e o desvio
padrão foi 12. Na representação em intervalos de 10m, 48% das medidas estão
nos intervalos 4 e 5, entre 40m e 70m (Figura 52 e ANEXOS 1, 2 e 3).
Para os valores de área nas seções transversais a média foi de 38430m2
(0,038Km2) e o desvio padrão 10846. O gráfico de dispersão das medidas
indicou um aumento da área da seção em direção à atual quebra da
plataforma, tendência também seguida pelos parâmetros anteriormente
medidos. A forma é variável, tendendo para a assimetria. O incremento dos
valores de área para leste leva a crer que o processo de incisão na base foi
mais importante na região próximo à quebra da plataforma (Figura 52 e
ANEXOS 1, 2 e 3).

80

Figura 52: Gráficos de tendência de todos os valores medidos. (A): largura (em metros). (B):
espessura máxima (em metros). (C): área da seção transversal (em m2). A linha vermelha é a
linha de tendência.
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Os painéis das figuras 53 a 57 resumem a análise. A classificação do
paleocanal principal baseou-se nos parâmetros sinuosidade (P), relação
largura da seção ou comprimento da seção transversal (w) / espessura média
(d) ou (d mean ), slope do fundo marinho, configuração da seção transversal e
características estruturais (visualização em planta). A análise morfométrica do
SCPP indica para o denominado paleocanal principal, segundo a classificação
de Rosgen (1994), a presença de drenagens do tipo C e F no trecho analisado,
durante o último período de mar baixo e exposição da plataforma.
O painel da figura 53 mostra o valor da sinuosidade calculada a partir dos
dados medidos no paleocanal principal do SCPP. Nesta comparação o valor é
compatível com drenagens dos tipos B, C DA, E, F e G.
O painel da figura 54 apresenta o valor da relação w/d e a comparação com os
valores definidos por Rosgen (1994). Aqui o valor encontrado é compatível com
as drenagens dos tipos B, C, DA e F.
No painel da figura 55 está a relação do paleocanal mapeado com a morfologia
nas seções transversais. O padrão assimétrico é o mais característico tanto na
visualização em mapa do canal quanto na seção sísmica, que é apresentada
no painel da figura 56. Neste, os tipos C e F aparecem bem destacados. Na
figura 55, o tipo C é o mais representativo.
No painel da figura 57 (A) a observação da assimetria também pode ser feita
nas regiões de inflexão do paleocanal (drenagem tipo C). De forma clara os
cortes horizontais na sísmica (Figura 57 (B)) identificaram uma drenagem tipo
F. A observação em slices permitiu verificar controles estruturais N-NE/S-SW,
NW-SE e W-E, que têm importância regional na Bacia do Espírito Santo.
Em relação à declividade, o sistema desenvolveu-se em gradientes que variam
de 0º a 2º.
As análises feitas e a visualização do paleocanal principal levam a crer na
existência de um vale inciso onde o sistema canalizado desenvolveu-se.
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Figura 53: Painel que relaciona o valor de sinuosidade do paleocanal principal do SCPP comparado com os valores estabelecidos por Rosgen (1994). Fonte:
Modificado de Rosgen (1994).

83

Figura 54: Painel com o valor de w/d calculado para o paleocanal principal do SCPP comparado com valores definidos por Rosgen (1994) para diferentes
tipos de drenagens. O valor calculado é compatível com as drenagens dos tipos B, C, DA e F. Fonte: Modificado de Rosgen (1994).
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Figura 55: Painel que mostra a relação entre o paleocanal principal do SCPP analisado em perspectiva e as regiões mais profundas nas seções transversais
das drenagens definidas por Rosgen (1994). A escala em cores representa a profundidade a partir do nível do mar. Aqui o tipo C parece ser o mais comum.
Fonte: Modificado de Rosgen (1994).
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Figura 56: Painel que mostra a relação entre seções transversais ao paleocanal principal do SCPP analisado, e as seções transversais das drenagens
definidas de Rosgen (1994). Na análise das seções os tipos de drenagens C e F predominam. Fonte: Modificado de Rosgen (1994).
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Figura 57: Painel que mostra a relação entre o paleocanal principal do SCPP e as drenagens definidas de Rosgen (1994) (A: em perspectiva, B: corte
horizontal em aproximadamente 20m abaixo do fundo marinho) Os tipos C e F podem ser observados. Fonte: Modificado de Rosgen (1994).
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O Sistema Rio Doce Sul (SRDS)
Na região do talude observa-se a continuidade do SCPP, denominado
informalmente de Sistema Rio Doce Sul (SRDS). Forma vales em U e V bem
identificados na fisiografia do fundo marinho. A feição canalizada mapeada na
plataforma bifurca-se em dois vales na região de talude, sendo aí bem
identificados, devido à melhor qualidade sísmica. Eles se fundem mais à
jusante (Figura 58).

Figura 58: Continuidade da feição canalizada na plataforma ((A) - SCPP) e na região de talude
((B) - SRDS). Morfologia e característica sísmica à direita na figura.
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4.2.1.2 Paleolinhas de praia (relictos) e bioconstruções

Lineamentos estão sendo aqui interpretados como paleolinhas de praia
(relictos) e bioconstruções. Formam relevo no fundo marinho atual. São
identificados principalmente em time-slices, em banda de freqüência sísmica
específica (Figura 59).

Figura 59: Lineamentos paralelos à quebra da plataforma atual identificados no fundo marinho,
por seleção de freqüência (30Hz a 50Hz) – (SpecDecomp – decomposição espectral) no dado
sísmico convencional 3D. A linha branca contínua indica a posição da quebra atual da
plataforma e as linhas brancas pontilhadas, os lineamentos observados. (A) e (C): dado sem
interpretação. (B) e (D): dado interpretado.

Sete amostragens de fundo com uso de Van Veen posicionam-se na faixa
destes lineamentos. A amostra AM07 está próxima ao canal principal (Tabela
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3). As amostras AM01, AM02 e AM03 estão entre -59m e -63m e as amostras
AM04, AM05 e AM06 entre -69m e -70m (cota batimétrica).
Tabela 3: Amostras de fundo, amostrador e tipo de sedimento na área dos lineamentos
identificados. Os bioclastos presentes nas amostras são fragmentos de corais, briozoários,
conchas, gastrópodes, foraminíferos bentônicos e também espinhos de ouriços.

A posição das amostras em relação aos lineamentos está na figura 60. As
diferentes amplitudes de resposta sísmica (padrões em amarelo ouro e preto
na Figura 60) indicam variações faciológicas nos sedimentos de fundo.
Observado por Della Giustina (2006) na sequência Terciária e no recente da
Bacia de Campos, lineamentos podem ter relação com a presença de
bioconstruções em linha de praia (rodolitos amostrados em AM07 – seta
vermelha na Figura 60).
A presença de fundo rijo em alguns locais pode indicar possível ocorrência de
beach rocks (paleolinhas de praia), como relictos. A identificação de biodetritos
associados revela um retrabalhamento de sedimentos, compatível com estas
regiões.
A interpretação destas estruturas tem um forte caráter regional, já que a
sísmica em questão (sísmica convencional) não permitiu maior detalhamento.
Os lineamentos aqui identificados estão entre cotas batimétricas de -59m e 70m.
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Figura 60: Lineamentos identificados em slice de atributo sísmico (decomposição espectral
(30Hz a 50Hz) e a posição das amostras de fundo. A seta vermelha indica a posição da
amostra AM07. O tipo de substrato identificado está na tabela 3.

A presença de bancos carbonáticos alinhados com a linha de costa na
Plataforma de Regência (Bacia do Espírito Santo) foi citada por Castaños
(2002), observados a partir da cota batimétrica de -50m.
Della Giustina (2006) também citou a presença de lineamentos carbonáticos,
presentes em diversas cotas batimétricas (até -230m) na Bacia de Campos,
mostrando paralelismo entre a linha de costa e a quebra da plataforma
continental. Com extensões lineares consideráveis (dezenas de quilômetros),
são feições importantes na fisiografia daquela área.

4.2.1.3 Ravinas

As ravinas são outros elementos fisiográficos observados. Feições comuns na
região de talude na área estudada, as ravinas são incisões no fundo marinho,
transversais à quebra da plataforma. Normalmente tem traço retilíneo e são
identificáveis entre as cotas de -81m até -105m a -500m principalmente (Figura
61). Representam no fundo marinho, obstáculos naturais. Possuem dimensões
transversais (largura) entre 200m e 300m. O mapa de amplitude RMS na área
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define a posição das ravinas pela variação da resposta sísmica, o que significa
dizer que há um substrato diferenciado nos seus eixos (Figura 62). O mapa de
amplitude mostra também que estas ravinas alargam-se na direção da bacia
mais profunda, com a diminuição da declividade do substrato.

Figura 61: Perspectiva do SRDN (ver seção 4.2.1.4) e ravinas no talude (setas pretas). A
escala lateral à figura mostra a cota batimétrica do fundo marinho.

A visualização das ravinas em seção sísmica está na figura 63. A diferença de
relevo chega a 200m tornando esta feição bem visível na topografia do fundo
marinho.
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Figura 62: Mapa de amplitude RMS mostrando diferentes amplitudes de resposta em intervalo
entre a S1 e S2 (ver seção 4.2.1.4). A variação de amplitude refere-se à presença das ravinas
(linhas brancas pontilhadas). PLAT: plataforma continental, TAL: talude, SRDN: Sistema Rio
Doce Norte, RV: ravina. A linha pontilhada em azul é o limite plataforma/talude. A escala está
em valores de amplitude média quadrática (RMS) do sinal sísmico.

Figura 63: Seção sísmica convencional de direção SW-NE que mostra as ravinas na região do
talude (setas brancas). A linha amarela no mapa mostra a localização da seção. A escala
vertical da seção sísmica é em metros a partir do nível do mar. O mapa de referência à direita
na figura é de amplitude RMS do fundo marinho.

93

4.2.1.4 Sistema Rio Doce Norte (SRDN)

A borda da plataforma e o talude na parte nordeste da área estudada
apresentam uma expressiva incisão denominada de Cânion Rio Doce
(SCHREINER et al., 2009). Na plataforma continental encontra-se o registro
geológico de sua evolução, identificado na sísmica convencional. O Cânion Rio
Doce faz parte do denominado Sistema Turbidítico Rio Doce (BRUSH et al.,
2004; BISCHOFF e LIPSKI, 2008) que desenvolve-se ao longo do talude e
Platô de São Paulo.
Por ser este sistema mais estudado em sua porção à jusante, no talude,
formando vales no fundo marinho atual, o termo original foi preservado, sendo
chamado aqui informalmente de Sistema Rio Doce Norte (SRDN).
Pellizzari et al. (2005) analisaram parte do talude continental na região do
Cânion do Rio Doce e observaram que durante o Pleistoceno esta área era
dominada por um delta de borda de plataforma (shelf-edge delta), onde todo
seu segmento na

plataforma continental servia como passagem para os

sedimentos que eram depositados diretamente a partir da quebra da plataforma
em direção ao talude superior. Dessart (2009) comentou que a parte proximal
do vale inciso do Rio Doce deve ter atuado como carreador de sedimentos da
parte continental até a plataforma e talude adjacentes.
O Sistema de Cânions do Rio Doce (ALVES et al., 2009) deve ter iniciado sua
atividade no período Paleógeno, mais precisamente do Eoceno Superior ao
Paleoceno. Com influência direta da variação do nível do mar, os registros
geológicos incluem (1) tratos arenosos deposicionais e depósitos gravitacionais
formados durante períodos de mar baixo (cânions, deltas e canais
meandrantes) e (2) tratos lamosos que correspondem a períodos de mar alto
(deltas e sedimentos hemipelágicos).
Gamboa et al. (2010) definiram depósitos de transporte de massa (Mass
Transport Deposits – MTD) como importante processo durante o Eoceno
Médio, na Bacia do Espírito Santo, para transporte de grande quantidade de
sedimentos para as partes mais profundas da bacia. Como característica
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sísmica,

os

MTD’s

representam

uma

sismofácies

caótica

e/ou

sem

continuidade.
Vários conceitos da sismoestratigrafia foram aqui aplicados. Os sistemas
deposicionais

segundo

Fisher

e

McGowen

(1967)

são

um

conjunto

tridimensional de litofácies geneticamente associadas a processos e ambientes
ativos (recentes) ou inferidos (antigos) (SEVERIANO RIBEIRO, 2001). A
definição de tratos de sistemas, de Brown Jr. e Fisher (1977) diz respeito a um
conjunto de sistemas deposicionais contíguos e contemporâneos. Fácies
sísmicas segundo Brown Jr. e Fisher (1980) são unidades tridimensionais com
expressão em área cujos parâmetros das reflexões sísmicas diferem das áreas
adjacentes. Estes parâmetros referem-se à configuração das reflexões, sua
continuidade, amplitude e freqüência.
Em perspectiva o SRDN revela uma topografia marcante no limite plataforma
continental/talude (Figura 64). Na figura 65 o fundo marinho está mapeado em
planta e perspectiva.

Figura 64: Perspectiva do SRDN e das ravinas. O cânion atual forma uma importante feição
fisiográfica no fundo marinho, no limite plataforma continental/talude.

Cânions deste porte representam áreas de risco geológico devido a possíveis
deslizamentos nas paredes e fluxo de sedimentos ao longo do talvegue. Gorini
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et al. (1998) utilizaram dados geofísicos e geológicos no Talude e Platô de São
Paulo na Bacia de Campos e identificaram cânions submarinos entre outras
feições de fundo, que promovem risco geológico a obras de engenharia nestas
áreas.

Figura 65: Mapa (A) e perspectiva (B) da incisão, no fundo marinho, na região da quebra da
plataforma (SRDN). Escala em cota batimétrica.

O registro geológico do SRDN na plataforma continental contém em sua
arquitetura interna, inúmeras superfícies de erosão. Devido à sua extensão em
área e sua importância na evolução geológica do recente, o registro geológico
deste sistema foi investigado neste trabalho.
Esta área foi estudada levando em conta os princípios da estratigrafia sísmica
onde foram definidos diversos intervalos limitados por inconformidades
(superfícies de erosão). Nestes intervalos foram estudados os tipos de
terminações de refletores sísmicos, sismofácies e a correlação com os tipos
litológicos perfurados em dois poços exploratórios (correlação rocha x sísmica)
com base em descrições de amostras de calha. O intervalo de interesse incluiu
o registro geológico desde a discordância da base do SRDN até o fundo
marinho atual.
Foram mapeadas nove superfícies. A superfície S1 representa o fundo marinho
e S9 a discordância base da incisão do sistema. Além destas foram
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identificadas mais duas superfícies internas de ocorrência localizada,
denominadas de S10 e S11.
Dois poços de caráter exploratório denominados de P01 (localizado na
plataforma continental) e P02 (localizado no talude) foram utilizados para a
correlação com as superfícies mapeadas e também para a correlação com as
sismofácies. Foram definidas quatro sismofácies (SF1, SF2, SF3 e SF4).
Atributos sísmicos foram testados nos intervalos de ocorrência destas, e
utilizada visualização sísmica 3D. Os poços P01 e P02 foram investigados até
-1250m e -1940m respectivamente (valores a partir do nível do mar).

As superfícies sísmicas
A figura 66 mostra uma seção sísmica 3D convencional localizada próximo à
borda da plataforma e a figura 67 uma seção sísmica 3D convencional no
talude, ambas com as superfícies mapeadas.

Figura 66: Seção sísmica convencional SW-NE próxima à quebra atual da plataforma
mostrando as superfícies mapeadas (S1 a S9). Exagero vertical 2x. Escala de valores à
esquerda da figura, em metros a partir do nível do mar.
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Figura 67: Seção sísmica convencional NW-SE no talude mostrando as superfícies mapeadas.
Observa-se também a migração dos canais no sistema (seta pontilhada em branco). Exagero
vertical 2x. Escala de valores à esquerda da figura, em metros a partir do nível do mar. A seta
vermelha e a azul indicam sismofácies distintas.

A superfície S1 representa o fundo marinho. Ainda na área de plataforma, a
partir

de

-70m

a

incisão

começa

a

ser

observada.

Forma

vale

preferencialmente em forma de U (em escala 1:1). A diferença em relevo da
margem (Figura 68) para a posição central do vale é de 410m em A, 480m em
B, 340m em C e 210m em D. Esta relação mostra que o cânion e o vale
formados no fundo marinho em direção ao Platô de São Paulo tornam-se
menos profundos.
As margens desta incisão na superfície S1 são assimétricas em geral, e a
esquerda é mais íngreme (Figuras 69 e 70).
As superfícies S2 a S8 são as discordâncias internas entre S1 e S9. A
superfície S5 tem ocorrência restrita.
A superfície S9 representa a discordância base do sistema. Na área mapeada
seu eixo principal tem direção NW-SE.
As superfícies S10 a S11 são discordâncias de ocorrência restrita na área dos
poços de controle.
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Figura 68: Incisão do SRDN no fundo marinho (S1) na quebra da plataforma. As linhas
pontilhadas referem-se à posição das linhas sísmicas das figuras 69 e 70. A escala de valores
à esquerda da figura mostra a cota batimétrica.

Figura 69: Seções sísmicas convencionais com a incisão do SRDN (seta azul). Para posição
das seções (A) e (B) ver figura 68. Escala 1:1 - horizontal em metros. Escalas verticais no lado
esquerdo das figuras em metros a partir do nível do mar.
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Figura 70: Seções sísmicas convencionais com a incisão do SRDN (seta azul). A posição das
seções (C) e (D) está na figura 68. Escala 1:1 - horizontal em metros. Escalas verticais no lado
esquerdo das figuras em metros a partir do nível do mar.

Os poços de controle P01 e P02
Os poços profundos P01 e P02 de cunho exploratório na pesquisa petrolífera
foram utilizados para correlação sísmica/rocha na área do SRDN. As litologias
descritas em amostras de calha nestes poços, no intervalo de S9 a S1 e que
caracterizam o preenchimento deste sistema são arenitos, calcarenitos,
folhelhos, argilitos e calcilutitos.
A figura 71 apresenta uma seção sísmica em profundidade com a litologia
verificada no poço P02, até a base do sistema (S9). Na figura 72 a relação da
sísmica com P01.
Em algumas seções sísmicas convencionais são observadas falhas que talvez
controlassem o cânion durante a sua evolução. Não há, no entanto, evidências
que afetem o fundo marinho atual, apesar de próximas a ele.
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Figura 71: Seção sísmica convencional E-W que mostra a amarração do poço de controle P02
com a sísmica e a litologia perfurada até a base do sistema (S9). Escala vertical em metros a
partir do nível do mar. Exagero vertical 3X.

Figura 72: Seção sísmica convencional E-W com o poço de controle P01 e a litologia perfurada.
Escala vertical em metros a partir do nível do mar. Exagero vertical 4X.

As sismofácies
A análise conjunta entre os dois poços de controle e a sísmica convencional
permitiu identificar quatro sismofácies neste sistema (Figura 73). São as
sismofácies representativas do preenchimento sedimentar do SRDN.
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Figura 73: Mosaico de sismofácies identificadas no registro geológico do preenchimento do
SRDN, e o tipo litológico que representa, no quadro à direita.

A sismofácies SF1 tem como característica, refletores sísmicos paralelos e
normalmente contínuos. Às vezes tem refletores de amplitude alta. São
arenitos, argilitos e calcarenitos intercalados. Os arenitos são de granulometria
grossa. Os calcarenitos são de granulometria grossa a média.
A sismofácies SF2 caracteriza-se por refletores sísmicos com amplitudes mais
baixas que SF1, inclinados em onlap, ou plano-paralelos, normalmente
contínuos. Esta sismofácies é representada por folhelhos.
A sismofácies SF3

possui refletores sísmicos ora contínuos e ora

descontínuos. Situa-se preferencialmente sobre a base das discordâncias, em
onlap sobre estas. A sismofácies SF3 representa folhelhos e arenitos
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intercalados, estes de granulometria fina a média, subangulares. Por vezes
tende a um caráter sísmico próximo ao caótico, localizando-se neste caso no
eixo das superfícies mapeadas.
A sismofácies SF4 é composta por refletores descontínuos com alternância de
amplitude, representando uma intercalação de calcilutitos, folhelhos e arenitos.
Os arenitos são finos a médios, subarredondados e pouco comuns.

Os perfis dos poços de controle
Os perfis de raios gama e sônico, registrados no poço P01 foram considerados
para dar suporte à interpretação litológica e sua relação com o sinal sísmico
(Figura 74). No perfil de raio gama pode-se observar feições em forma de sino
(Figura 75). Este padrão segundo Emery e Myers (1996) representa um
aumento de argilominerais para cima (granodecrescência ascendente), reflexo
da diminuição de energia do sistema e pode estar relacionado, segundo
Reading e Levell (1996), com a formação de barras em pontal devido à
migração de meandros.

Figura 74: Poço P01, sua litologia e perfis raio gama (em azul à esquerda do poço) e sônico
(em preto à direita do poço).
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Figura 75: Detalhe das formas de sino no perfil de raio gama no poço P01, mostrando
granodecrescência ascendente (setas vermelhas).

A análise de amplitude no intervalo
A relação entre sísmica e litologia perfurada revela que as maiores amplitudes
sísmicas de resposta referem-se a intervalos onde há intercalação de
arenitos/folhelhos (SF3), e arenitos/calcarenitos/folhelhos (SF1). Folhelhos
representam amplitudes de resposta mais baixas (SF2). A sismofácies SF4
(folhelhos/margas/arenitos/calcilutitos)

também

possui

amplitudes

representativas. A SF4 está localizada na área de talude. A figura 76 mostra a
relação das amplitudes sísmicas na área do poço P01.
Em seções sísmicas N-S (Figura 77) percebe-se uma variação faciológica
longitudinal e progradação do sistema (downlap). Truncamentos erosivos e
onlap também são observados (Figura 78). A diferença de amplitude na seção
sísmica mostra sedimentos mais finos em direção ao talude. O estaqueamento
vertical das diversas superfícies mapeadas indica uma migração temporal do
cânion em direção à linha de costa atual.
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Figura 76: Visualização em corte transversal mostrando a relação das sismofácies com o poço P01. Observa-se a predominância de preenchimento por
sedimentos finos (em verde). Em vermelho são predominantemente arenitos. O volume sísmico foi limitado na faixa de freqüências de 10Hz a 30Hz e
calculado a partir deste, o volume de amplitude RMS.
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Figura 77: Vista em perspectiva das superfícies mapeadas e sísmica mostrando a variação de fácies em direção ao talude. A direção aproximada da seção é
NW (esquerda) para SE (direita). As referências em profundidade são relativas ao nível médio do mar.
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As terminações de refletores observados neste sistema são truncamentos
erosivos e onlap (Figura 78).

Figura 78: Seções sísmicas de direção arbitrária na área do SRDN mostrando truncamento
erosivo em (A) e onlap em (B) e (C).

A visualização do sistema e elementos arquiteturais
A visualização sísmica tridimensional permitiu a identificação de alguns
aspectos arquiteturais internos e associados ao sistema, importantes para sua
caracterização. A imagem em perspectiva da figura 79 com corte transversal ao
cânion facilitou a identificação de um sistema de canais e sua migração lateral,
na região de talude.

Figura 79: Visualização tridimensional com corte transversal E-W e identificação de vários
canais e sua migração, na região de talude.

107

Na figura 80 falhamentos associados podem ser visualizados na margem
direita.

Figura 80: Visualização tridimensional em corte transversal E-W com falhamentos laterais
associados ao cânion.

A visualização em slice horizontal permitiu a caracterização de uma drenagem
meandrante no sistema, seguindo a configuração dos paleocânions (Figura 81).

Figura 81: Visualização sísmica do SRDN com corte horizontal em -450m (referência do nível
do mar) em que as várias superfícies seccionadas definem a sinuosidade do sistema.
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A figura 82 apresenta uma visualização com corte transversal na região do
talude onde as amplitudes mais altas estão relacionadas aos sedimentos mais
grossos. Na região canalizada observa-se que as mais altas amplitudes
localizam-se no eixo (seta azul). Lateralmente ocorrem sedimentos mais finos.

Figura 82: Visualização e corte transversal mostrando a predominância dos sedimentos
grossos nos eixos dos canais (seta azul). O volume sísmico foi limitado na faixa de freqüências
de 10Hz a 30Hz e calculado a partir deste, o volume de amplitude RMS.

A visualização sísmica em corte transversal na plataforma mostrou
características de barras em pontal do sistema meandrante e acreção lateral
desta feição sedimentar (Figura 83). Mais a jusante, na região de talude,
feições canal-levee podem ser observadas (Figura 84).
Grandioso em extensão e imponente na fisiografia do fundo marinho atual na
área de estudo, o SRDN representa um importante registro geológico resultado
de sucessivas regressões e transgressões marinhas.
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Figura 83: Visualização sísmica do SRDN com corte horizontal em -635m (referência a partir do
nível do mar), na região de plataforma. Em (A) prováveis barras em pontal do sistema
meandrante. Em (B) um corte sísmico N-S indicado pela seta branca mostrando a acreção das
barras. O volume sísmico foi limitado na faixa de freqüências de 10Hz a 30Hz e calculado a
partir deste, o volume de amplitude RMS.

Figura 84: Seção sísmica W-E no talude, mostrando canal-levee.
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4.2.2 Mapeamento com sísmica de alta resolução
A utilização da sísmica de alta resolução permitiu a análise com maior detalhe
dos elementos fisiográficos, em uma área de 26,5km2, contendo perfis sísmicos
(seções sísmicas) em duas dimensões (2D).
Foram interpretados 20 perfis sísmicos N-S e 03 perfis sísmicos transversais EW de alta resolução em aplicativo Epos 4.1 (Paradigm®) (Figura 85). O
mapeamento do fundo marinho foi interpolado com objetivo de obtenção de um
mapa sólido para melhor identificação dos aspectos de fundo. Os elementos
fisiográficos foram identificados em mapa e nos perfis sísmicos.

Figura 85: Posição dos perfis sísmicos de alta resolução N-S e E-W no grid de aquisição.

A figura 86 apresenta em mapa os elementos identificados na sísmica de alta
resolução.
Foram identificados canais, falhas, sulcos, lineamentos, a quebra da plataforma
e relevo submarino (altos e baixos topográficos).
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Figura 86: Mapeamento de elementos fisiográficos com utilização de sísmica de alta resolução.
BT: baixo topográfico; AT: alto topográfico; C: canal; D: canal distributário; SL: sulco; LN:
lineamento.

4.2.2.1 Canais

Foram identificados o canal principal atual e sua ramificação para norte,
definido como canal distributário. Fazem parte do SCPP. O canal principal tem
caráter meandriforme. Possui largura aproximada de 250m a 350m e
profundidade que varia de 3m a 3,5m até 5,0m a 5,5m em região próxima à
quebra da plataforma, onde também tem largura maior, com valores que
chegam a mais de 500m.
O canal em mapa, e sua expressão sísmica, podem ser vistos na figura 87.
Observa-se um claro controle por falhamento nas margens do canal principal.
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Figura 87: Canal principal do SCPP em mapa (à esquerda) e na seção sísmica de alta
resolução, de direção S-N (à direita). Observar o controle estrutural no canal atual.

4.2.2.2 Lineamentos

Observados também na sísmica convencional 3D, os lineamentos estão
presentes no sul da área do grid de alta resolução e têm direção SW-NE.
Formam relevo de 3,5m até 5,0m. A largura varia de 50m a 100m. Estão
dispostos paralelamente à quebra da plataforma e às vezes associam-se a
falhamentos. A faixa de fundo marinho entre eles possui uma topografia suave
(Figura 88).

Figura 88: Elementos fisiográficos nas partes central e sul do grid de alta resolução
identificados em perfil N-S: C: canal; LN: lineamento.
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4.2.2.3 Altos topográficos

Presentes na parte norte e central do grid sísmico de alta resolução formam
uma topografia mais elevada. Delineados pelos aqui denominados sulcos,
formam uma figura em planta semelhante a um mosaico. Sismicamente estes
altos não permitem a passagem do sinal sísmico de forma eficiente. Não são
observadas reflexões de subfundo abaixo deles. Isto significa dizer que estes
altos possuem um substrato mais rígido, se comparados às regiões
topograficamente mais baixas. Os altos topográficos são identificáveis somente
na sísmica de alta resolução (Figura 89).

4.2.2.4 Sulcos e baixos topográficos

Elementos fisiográficos somente identificáveis na sísmica de alta resolução, os
sulcos e baixos topográficos estão presentes na parte central e norte do grid.
As diferenças topográficas nesta região são no máximo de 2,5m. Os sulcos,
depressões semelhantes em forma a um canal, estão presentes em uma
topografia mais elevada, principalmente na região central, oeste e noroeste da
área. Sismicamente a região de baixo topográfico mostra uma reflexão de
subfundo (Figura 89) caracterizando-a como um substrato menos rígido que na
região dos altos topográficos.

Figura 89: Elementos fisiográficos nas partes norte e central do grid de alta resolução
identificados em perfil N-S: BT: baixo topográfico; AT: alto topográfico; C: canal; D: canal
distributário; SL: sulco; RS: reflexão de subfundo.
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4.2.2.5 Elementos de fundo e amostras

Na parte norte da área do grid de alta resolução, duas tentativas de
amostragem do fundo marinho não obtiveram sucesso, devido à rigidez do
fundo. Estes locais coincidem com os altos topográficos (Figura 90).

Figura 90: Relação entre o alto topográfico e o fundo rijo (sem coleta de amostra de fundo com
draga Van Veen). A seta vermelha indica no perfil sísmico S-N a posição da tentativa de
amostragem (AM05). A linha preta no mapa indica a posição do perfil sísmico.

No ponto amostral AM08 localizado mais a sul também não houve coleta de
amostra. Em associação com o dado sísmico de alta resolução, este ponto
mostra lineamento bem identificado (Figura 91).
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Figura 91: Relação entre o lineamento e tentativa de amostragem (AM08). A seta vermelha
indica no perfil sísmico S-N de alta resolução, o local de AM08 (sem coleta de amostra de
fundo com draga Van Veen). A linha preta no mapa indica a posição do perfil sísmico.

O ponto amostral AM07 identificou a presença de rodolitos no substrato
oceânico. A sísmica de alta resolução mostra esta feição como pequenas
elevações de aproximadamente 1,5m de relevo. A figura 92 indica a correlação
entre a sísmica de alta resolução e o elemento fisiográfico em mapa e também
a posição de AM07.
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Figura 92: Presença de rodolitos no fundo marinho em mapa e em perfil sísmico S-N de alta
resolução. A seta vermelha mostra no perfil sísmico o local de amostragem de AM07 com
draga Van Veen. A linha preta no mapa indica a posição do perfil sísmico.

A sísmica de alta resolução favoreceu a identificação de muitos elementos
fisiográficos na escala de detalhe. As relações laterais entre valores de
amplitude resposta dos diferentes elementos fisiográficos identificados nos
perfis sísmicos de alta resolução foram inconclusivas.
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5
COMPARAÇÃO DOS DADOS SÍSMICOS E INTEGRAÇÃO
DOS RESULTADOS
A integração de ferramentas de pesquisa e entre técnicas sísmicas de análise
ganhou importância nos últimos anos na interpretação geológica e geofísica,
principalmente devido ao avanço tecnológico. Softwares de interpretação e
análise considerados de última geração, a evolução dos equipamentos de
aquisição de dados no campo e o avanço no processamento destes dados
compõem

o

parque

tecnológico

de

grandes

empresas

que

utilizam

conhecimentos científicos de geologia e geofísica. A utilização e integração
destas tecnologias podem dispor à academia e à indústria melhor
entendimento da geologia de uma área.

5.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Vários são os autores que versam sobre este tema. Viana et al. (2001)
testaram

a

aplicabilidade

de

vários

métodos

convencionais

e

não-

convencionais para estudos de geologia marinha (sísmica 3D, sub-bottom
profiler, side scan, piston cores, backscattering, vídeos e fotografias de fundo),
mostrando que a utilização integrada de ferramentas de análise proporciona
maior clareza na interpretação do fundo marinho e intervalos próximos a ele.
Silva e Rodrigues (2001) utilizaram sísmica 3D convencional e analisaram
atributos sísmicos a fim de entender a geologia de subsuperfície em área
marinha. Trabalharam com amplitude e dip attribute para identificar falhas
geológicas e canais localizados em água profunda. Identificaram falhas
geológicas no fundo marinho atual, como resultado de tectônica de sal.
Peyton et al. (1998) usaram diferentes técnicas de interpretação sísmica 3D
para identificar feições estratigráficas do Terciário, especialmente vales incisos.
Estes autores utilizaram a decomposição espectral (técnica que trabalha com
determinadas faixas de freqüência e melhora a visualização de falhas e
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camadas) e volume sísmico de coerência (técnica que trabalha com a
similaridade no sinal sísmico e pode ser utilizado para mapeamento estrutural e
de detalhes estratigráficos, assim como para o mapeamento de paleocanais). A
coerência quantifica a similaridade da forma de onda em traços sísmicos
vizinhos, facilita e aprimora o imageamento de falhas e canais, promovendo
uma melhoria no entendimento da geologia de uma área (Figura 93).
A sísmica 3D foi utilizada por Moreira e Carminatti (2004) para analisar a seção
sedimentar do Eoceno Inferior-Médio do norte da Bacia de Santos. Usando
conceitos da Estratigrafia de Seqüências (POSAMENTIER et al. (1988); VAN
WAGONER

et

al.

(1988)),

os

autores

identificaram

quatro

cânions

perpendiculares à linha de plataforma e canais meandrantes preenchidos à
jusante. Para isto utilizaram a análise de amplitude do sinal sísmico.

Figura 93: Utilização de técnicas diferenciadas de análise: (A) Slice em dado de frequência
36Hz, utilizando decomposição espectral. (B) Seção sísmica transversal aos vales incisos,
mostrados em azul, amarelo, laranja e verde. (C) Slice em volume de coerência em 36ms.
Observar os vales incisos nas figuras (A) e (C). Fonte: Modificado de Peyton et al. (1998).

Na Bacia do Espírito Santo estas técnicas também são utilizadas, facilitando a
interpretação sísmica 3D para feições estratigráficas e estruturais. Análise de
amplitude sísmica foi utilizada por Brush et al. (2004) na relação amplitude
sísmica / tipo de sedimento, no estudo do sistema de cânions do rio Doce.
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Bischoff e Lipski (2008) usaram diferentes atributos geofísicos extraídos de um
volume sísmico 3D para identificar corpos arenosos e seus estilos arquiteturais
no talude da Bacia do Espírito Santo.
Na confecção do modelo digital do fundo oceânico de parte da Bacia do
Espírito Santo e norte da Bacia de Campos, Schreiner et al. (2009) aplicaram
conceitos de análise de atributos sísmicos.
Outro artifício que trabalha o dado sísmico é denominado de “volume de
amplitude”. Esta técnica foi mostrada por Bulhões (1999) e tem sido aplicada
na interpretação de dados sísmicos convencionais. Tschiedel e Vieira (2000) a
utilizaram para identificar estilos estruturais no Paleocânion de Fazenda Cedro,
na parte emersa da Bacia do Espírito Santo.
Por trabalhar com frequência mais baixa de emissão de sinal e ter como
objetivo camadas geológicas profundas, o dado sísmico convencional muitas
vezes não confere clareza quando utilizado para identificar características de
fundo marinho, em plataforma continental rasa. Dados sísmicos de alta
resolução são, por isto, fundamentais no entendimento geológico destas
características. A alta frequência do sinal emitido permite maior detalhe no
imageamento do fundo tornando a sísmica de alta resolução uma excelente
ferramenta de uso. Ayres Neto (2000), versando sobre exploração mineral
submarina, citou a sísmica de alta resolução e o sonar de varredura lateral
como ferramentas importantes na avaliação do potencial mineral de uma
determinada área.
Castaños (2002) integrou ferramentas sonográficas e perfis batimétricos.
Souza (2006) analisou a aplicabilidade de métodos geofísicos na investigação
de áreas submersas rasas e considerou a sísmica de alta resolução (até 20
kHz) como eficaz para diversos objetivos, dentre eles o mapeamento de canais
soterrados, a caracterização de estruturas geológicas em subsuperfície e fundo
(falhas, por exemplo), e a caracterização da estratigrafia rasa, entre outras.
Recentemente, Reijenstein et al. (2011) publicaram importante artigo no qual
utilizaram a integração de dados sísmicos 3D, dados sísmicos 2D de alta
resolução e dados de poços com objetivos geotécnicos para identificar
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sequências deposicionais na plataforma continental do Golfo da Tailândia, em
área hoje situada a 70m abaixo do nível atual do mar. A falta de resolução
sísmica 3D, compensada pelo detalhamento da alta resolução, permitiu o
mapeamento dos elementos da arquitetura estratigráfica. Desta forma,
aspectos relacionados aos ambientes fluvial, estuarino, marinho e deltaico
puderam ser identificados nos primeiro 80m de sedimentos da plataforma. A
figura 94 e a figura 95 mostram a riqueza de detalhes nas interpretações
sísmicas.

Figura 94: Geomorfologia sísmica pela análise de slices em sísmica 3D na plataforma
continental do Golfo da Tailândia. Detalhes da arquitetura interna puderam ser identificados:
depósitos fluviais em barras de pontal (em amarelo), depósitos estuarinos (em verde) e
depósitos deltaicos (em cor laranja). Fonte: Reijenstein et al. (2011).

A eficácia da utilização dos artifícios aqui citados depende necessariamente da
qualidade sísmica do dado utilizado e dos objetivos de uso, e também dos
softwares disponíveis. De qualquer forma, sempre que houver a possibilidade
de integração de diferentes ferramentas geofísicas em dados que se
sobrepõem, haverá uma complementação e um ganho na qualidade do produto
final desejado, na identificação de elementos geológicos individuais e na
caracterização geológica de uma área como um todo.
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Figura 95: Seção sísmica de alta resolução (sparker) com descontinuidades estratigráficas e
incisões fluviais na plataforma continental do Golfo da Tailândia. Os elementos estratigráficos
preenchidos pela cor amarela pertencem ao trato de mar baixo e em verde ao trato de sistema
transgressivo. Em tons de cinza está representado trato de sistema de mar alto. A linha azul é
uma superfície de inundação máxima. A linha amarela representa uma superfície transgressiva.
A linha vermelha é um limite de sequência. Fonte: Reijenstein et al. (2011).

5.2

RESULTADOS COMPARATIVOS

A utilização de ferramentas geofísicas neste trabalho envolve necessariamente
diferentes metodologias de interpretação e análise, formas distintas de
apresentação das imagens (perfis e/ou visualização) para mesmos objetos
geológicos, e também uma adaptação à mudança de escala (análise
multiescala), além do entendimento da precisão diferenciada na definição de
aspectos fisiográficos. Estabelecer a limitação de cada método e tentar
ultrapassá-la, testar atributos e muitas vezes não ter o resultado esperado,
fazer a correlação entre registro geológico e seu análogo atual fazem parte do
processo de interpretação geológica de uma área.
Desta forma, o uso da sísmica com fonte de alta freqüência serviu também
para validar aspectos identificados na sísmica convencional. Assim, métodos
que utilizam alta freqüência devem ser utilizados sempre que possível se o
objetivo da investigação envolve caracterização de fundo marinho, para definir
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topografia, afloramentos e estruturas geológicas (falhas, lineamentos) entre
outros (SOUZA, 2006).
Campos et al. (2008) integraram ferramenta sísmica convencional e de alta
resolução com o objetivo de identificar situações geológicas sub-aflorantes
similares àquelas em profundidade, identificáveis em sísmica convencional. Os
autores comprovaram que a análise multiescala pode facilitar e orientar
estudos dirigidos para camadas mais profundas.

Discussão
Levando em consideração a área de sobreposição dos dados sísmicos
convencionais e de alta resolução neste projeto, dois elementos fisiográficos
podem ser aqui discutidos: o canal principal do SCPP e os lineamentos
observados. A sísmica de alta resolução permitiu também o detalhamento do
fundo e confecção de mapa batimétrico com intervalo de contorno de 1m
mostrando que a partir de -81m aumenta a declividade do fundo, iniciando o
talude continental (Figura 96).
Identificado em cortes sísmicos horizontais na sísmica convencional, o canal
principal do SCPP foi mapeado com precisão na sísmica de alta resolução. Os
mapas gerados nos dois métodos estão na figura 97. Utilizando facilidades
gráficas de edição, o eixo do canal no trecho em sobreposição dos grids foi
transportado de um mapa a outro, mostrando ser a mesma feição. Em seção
transversal a identificação do sistema atual no fundo marinho em sísmica
convencional não é tão simples porque o canal atual apresenta dimensões
mais reduzidas que seu registro geológico. Na alta resolução o canal atual tem
largura em torno de 250m. O mapeamento na sísmica convencional definiu
esta feição fluvial em seu registro geológico, com maior largura. O
mapeamento em sísmica de alta resolução mostrou a presença de quatro
lineamentos. Apesar de não identificados em seções transversais na sísmica
convencional (pela dimensão reduzida) estão presentes no registro geológico e
identificados em cortes sísmicos horizontais nesta, em dado sísmico com
seleção de freqüência (SpecDecomp- Landmark/Halliburton®). Na sísmica de
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alta resolução os lineamentos individuais têm até 150m de largura. Já na
sísmica convencional lineamentos só podem ser vistos em grande escala.

.
Figura 96: Mapa batimétrico do fundo marinho na área do grid de sísmica de alta resolução.
Intervalo de contorno: 1m.

Na figura 98 estão os lineamentos em corte sísmico horizontal não interpretado
(A) e interpretado (B) e a comparação com o fundo marinho mapeado na
sísmica de alta resolução (C). O corte horizontal em aproximadamente 80m
abaixo do fundo marinho permitiu uma melhor visualização dos lineamentos.
As tabelas 4A, 4B e 4C relacionam os elementos fisiográficos, a capacidade de
resolução do método e a correlação multiescala, quando possível. Nas tabelas,
sempre que houver a identificação do elemento fisiográfico no método sísmico
convencional (SC) e também na sísmica de alta resolução (SAR) ou alguma
observação, o quadro “correlação multiescala” conterá alguma informação.
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Figura 97: Comparação entre os mapas de parte do canal principal do SCPP. (A) na sísmica convencional e (B) na sísmica de alta resolução. O eixo do
canal atual visualizado na alta resolução foi transportado (C) ao eixo do canal principal mapeado na sísmica convencional, mostrando ser a mesma feição.
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Figura 98: Comparação entre um corte sísmico no volume tridimensional convencional, em aproximadamente 80m abaixo do fundo marinho ((A) e (B)) e o
fundo marinho atual mapeado em perfis sísmicos de alta resolução (C). Lineamentos são observados no registro geológico (B) e no fundo marinho atual (C).
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Tabela 4A: Capacidade de identificação (resolução) comparativa na sísmica convencional 2D, sísmica convencional 3D e sísmica de alta resolução, dos
elementos fisiográficos identificados na área do projeto.
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Tabela 4B: Capacidade de identificação (resolução) comparativa na sísmica convencional 2D, sísmica convencional 3D e na sísmica de alta resolução, dos
elementos fisiográficos identificados na área do projeto.
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Tabela 4C: Capacidade de identificação (resolução) comparativa na sísmica convencional 2D, sísmica convencional 3D e sísmica de alta resolução, dos
elementos fisiográficos identificados na área do projeto.
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5.3

RESULTADOS INTEGRADOS

Durante a análise integrada de métodos geofísicos e amostras de fundo na
área de estudo foi necessário estabelecer a correlação entre imagens, definir
critérios de identificação de elementos fisiográficos de fundo, investigar a
relação entre elementos geológicos rasos e sua influência no fundo marinho,
estabelecer limites de investigação, descartar idéias e aferir escalas. A
integração permitiu também conhecer um pouco das limitações e incertezas de
cada método de análise.
Neste cenário, a existência de amostras e tentativas de amostragem de fundo,
mesmo em uma área pequena do projeto, mostrou ser de grande valia na
caracterização de elementos de fundo.
A integração das ferramentas de análise permitiu a confecção do Mapa
Fisiográfico Preditivo de Aspectos de Fundo na área do projeto (Figura 99). Os
elementos de fundo foram agrupados em subáreas levando em conta possíveis
riscos geológicos e ambientais (Figura 100).
As áreas numeradas no mapa da figura 99 podem ser entendidas como de
influência ou interação do elemento mapeado com o fundo marinho. A maior
densidade de elementos identificados está na região oeste, no talude e na
plataforma. Contém um dado sísmico convencional de melhor qualidade, além
do fato da existência dos dados sísmicos de alta resolução. O agrupamento em
cores facilita a visualização. As áreas em verde representam falhas geológicas,
na borda da plataforma ou associadas aos diápiros salinos. Falhas, no fundo
marinho, também foram identificadas no grid de alta resolução e estão no
outline 17. As áreas em vermelho definem a presença de ravinas no talude. As
áreas na cor laranja mostram os vales e cânions no talude. Diferentemente das
ravinas, estes mostram maior continuidade longitudinal. A área na cor marrom
significa a presença de altos e baixos topográficos e sulcos mapeados na
sísmica de alta resolução. Áreas na cor cinza são influenciadas por halocinese.
A área em azul (01) representa área de influência de canais e paleocanais,
detalhada pelos outlines internos (02 e 17) em azul mais escuro (Tabela 5). As
áreas em amarelo representam os lineamentos identificados tanto na sísmica
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convencional quanto na sísmica de alta resolução. A área em amarelo claro
representa a ocorrência do registro geológico do SRDN. Embora sem
evidências de elementos de fundo por observação sísmica, o outline mostra
seus limites.

Figura 99: Mapa Fisiográfico Preditivo de Aspectos de Fundo com as respectivas áreas de
influência. O retângulo preto mostra os limites da sísmica de alta resolução (SAR).

A tabela 5 apresenta os elementos fisiográficos identificados e algumas
observações sobre cada um deles.
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Tabela 5: Algumas observações sobre os elementos fisiográficos numerados no Mapa
Fisiográfico Preditivo de Aspectos de Fundo (Figura 99).

(1)

Área de influência do SCPP composto pelo paleocanal principal e pelos
distributários na plataforma continental (registro geológico). São 94km2
de área onde este sistema foi identificado.

(2)

Representa a área de influência do paleocanal principal (registro
geológico).

(3)

Incisão no talude como continuidade do SCPP. Na quebra da plataforma
bifurca-se em dois vales que se unem a jusante para depois bifurcarem
novamente, a SE da área. Ocupa uma área de 30km2.

(4)

Presença de vale no talude. Formado no flanco de diápiro salino. De
formato assimétrico é por vezes pouco identificável em termos de
continuidade. A área de influência no fundo marinho é de 8km2.

(5)

Pequeno vale influenciado por soerguimento de diápiro salino na região
do talude. A área em que afeta o fundo marinho é de 4km2.

(6)

Vale formado no talude, na lateral do diápiro salino e diretamente
relacionado ao seu soerguimento, pois só aí é identificado. As diferenças
topográficas atingem 95m em sua parede lateral nordeste junto ao
diápiro e 45m no lado oposto. Esta feição no fundo marinho tem 4km2.

(7)

Área com ocorrência de ravinas.

(8)

Área com ocorrência de ravinas.

(9)

Área com ocorrência de ravinas.

(10)

Área de ocorrência de ravinas. As áreas 7,8, 9 e 10 representam 43km2.
As ravinas situam-se preferencialmente entre -100m e -500m e têm
aspecto retilíneo.

(11)

Representa o registro geológico do SRDN, formado por inúmeros cortes
e preenchimentos. Área individualizada devido à diferença de amplitude
sísmica calculada no intervalo desde o fundo marinho até S2. Esta
diferença de amplitude sísmica sugere uma sedimentação diferenciada
dentro dos limites do outline, que tem 290km2.

(12)

Lineamento.

(13)

Lineamento.

(14)

Lineamento.

(15)

Grupo de quatro lineamentos de direção SW-NE identificados no
mapeamento do fundo marinho com sísmica de alta resolução.

(16)

Área de relevo topográfico (altos e baixos topográficos) e sulcos
identificados na sísmica de alta resolução. Ocorrem em uma área de
6km2 limitada pelo grid sísmico de alta resolução.

132

(17)

Área de ocorrência do canal principal atual identificado na sísmica de
alta resolução. Ocorrem aqui falhas geológicas de direção NW-SE de
pequeno rejeito no fundo marinho, que caracterizam esta feição fluvial
como encaixada em vale inciso.

(18)

Soerguimento do fundo marinho, no talude por halocinese (D4). São
28km2 de área soerguida. O diápiro aflora no fundo marinho na sua
extremidade S-SW.

(19)

Presença de creep devido à influência do diápiro salino, em seu flanco
sudeste. A área de influência, no fundo marinho, é de 6,5km2.

(20)

Expressiva área de risco devido à presença de falha geológica na borda
da plataforma. A falha tem traço côncavo e em planta dá indicações de
ocorrência de falhamentos menores e descontínuos dentro da área
determinada, que tem 34km2.

(21)

Área de provável de influência do efeito de halocinese (D1) no fundo
marinho (3,3km2). De forma circular.

(22)

Presença de falhas radiais associadas ao diápiro salino D1 em área de
3km2.

(23)

Área provável de influência de halocinese no relevo submarino, em área
de 2,2km2.

(24)

Pequena área de provável influência de diápiro salino (D2). Identificado
em atributo de coerência, está muito próximo ao fundo (em torno de 20 a
25m).

(25)

Área de influência de diápiro salino (D7). Os refletores sísmicos
localizados acima do mesmo são anômalos em amplitude podendo
indicar percolação de fluidos por meio de falhas.

(26)

Diápiro salino (D8) que provoca arqueamento das camadas do fundo
marinho em uma área aproximada de 8km2. O relevo é pequeno,
gerando desníveis estimados em torno de 15 a 25m.

(27)

Esta área representa a incisão (cânion) do denominado SRDN. São
50km2 de área de influência no fundo marinho. De característica
assimétrica em relação às margens forma-se vale em U.

Com o objetivo de caracterizar a área de estudo em relação aos riscos
geológicos e ambientais que apresenta, e com base no mapa de aspectos
fisiográficos do fundo marinho, a área analisada foi dividida em três subáreas.
Os diferentes elementos fisiográficos de fundo foram agrupados levando em
consideração o risco geológico e ambiental que apresentam ou o obstáculo
operacional que representam (Figura 100).
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Figura 100: Divisão da área de estudo em subáreas A, B e C (classificadas de maior risco para
o menor risco geológico e ambiental) de acordo com os elementos fisiográficos identificados, e
a relação com o risco geológico que apresentam ou obstáculos naturais que representam.

A subárea (A) está localizada na região do talude e parte na plataforma, aonde
foi identificada a falha geológica de borda. Mostrou ser a mais crítica e a que
apresenta maiores riscos geológicos e ambientais. Passível de movimentos de
massa pelo deslocamento de sedimentos e fluxo denso nos talvegues de
cânions, vales e ravinas. Escorregamentos devido à falha de borda ou nas
paredes de cânion, também devem ser considerados.
O diápiro D4 aqui incluído, forma uma topografia considerável no fundo
marinho, configurando outro local de risco.
Nesta subárea o SRDS e o SRDN são bastante representativos. A
continuidade do SCPP no talude define vales que podem ser alimentados por
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sedimentos da plataforma. O SRDN é a feição fisiográfica que tem mais
destaque. A largura entre as margens pode atingir até 3000m próximo à quebra
da plataforma e caracteriza uma área que deve ser evitada por qualquer tipo de
obra de engenharia de fundo, pelos desníveis topográficos que apresenta (em
torno de 480m), ou por representar uma área favorável à movimentação
sedimentar de fundo por fluxo de detritos.
A subárea (B) está localizada na plataforma continental. A presença de dados
sísmicos de alta resolução, mesmo em uma pequena área, possibilitou a
identificação de vários aspectos de fundo que provavelmente ocorrem nas
áreas adjacentes, aonde o método sísmico convencional não possibilitou o
mapeamento.
O sistema de canais na plataforma (SCPP) é o elemento mais representativo
aqui. Os perfis sísmicos de alta resolução mostraram o canal principal atual e
distributários e revelaram uma topografia de fundo marinho com variações de
5m que formam um obstáculo natural. Um sistema de falhas normais associado
ao canal principal foi reconhecido. Nesta subárea os lineamentos também
formam obstáculos naturais com desníveis topográficos que podem também
atingir até 5m. Os diápiros salinos e falhas associadas nesta subárea têm
influência secundária nas feições de fundo e nos riscos agregados. A subárea
(B) representa menor risco geológico e ambiental que a subárea (A).
A subárea (C) está localizada na plataforma continental, na área norte.
Somente diápiros salinos foram identificados nesta região sendo o efeito
principal a formação de topografia do fundo e presença de falhas nos estratos
superiores. O outline 11 (Figura 99) pode representar uma sedimentação de
fundo diferente das áreas adjacentes, já que as amplitudes do dado sísmico
mostram-se diferenciadas. A subárea (C) é a que possui menos obstáculos
geológicos no fundo marinho e a que possui o menor risco geológico e
ambiental.
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6

CONCLUSÕES

Os elementos fisiográficos identificados situam-se na plataforma continental e
talude. A plataforma continental na área de estudo apresenta-se relativamente
plana em cota batimétrica que varia de -50m a -81m, iniciando-se a partir daí o
talude continental. Na plataforma foram identificados lineamentos, falhas
geológicas, canais, sulcos e um relevo de altos e baixos topográficos além de
diápiros salinos que influenciam na topografia de fundo. Na região do talude
foram identificados vales, ravinas, cânions e influência de diápiro salino.
A utilização de dados integrados e a correlação de dados sísmicos multiescala
permitiram a identificação destes aspectos fisiográficos do fundo marinho, e a
elaboração de um mapa preditivo com as respectivas áreas de influência. As
feições foram agrupadas e a área foi subdividida de acordo com o risco
geológico e ambiental que apresentam, definindo assim subáreas de alto,
médio e baixo risco geológico e ambiental.
O mapeamento em escala considerada aqui como regional coube à utilização
da sísmica convencional 2D e 3D, presentes quase na totalidade da área
estudada. Por outro lado, a sísmica de alta resolução, por representar uma
pequena área em relação ao dado convencional, permitiu a identificação e a
comprovação de elementos fisiográficos em maior detalhe. Limitados em área
de ocorrência pela pouca extensão do grid sísmico de alta resolução, alguns
destes elementos puderam ter sua ocorrência estendida em área por
correlação com a sísmica convencional.
Muitas vezes limitada pela qualidade do dado e incerteza em relação à
presença da reflexão do fundo marinho na área de plataforma, a sísmica
convencional, por permitir o mapeamento de aspectos de subfundo e de
intervalos mais profundos, contribuiu de forma importante na identificação de
estruturas que não poderiam ser mapeadas nos dados de alta resolução.
A utilização de algumas amostras de fundo ou mesmo tentativas de
amostragem sem sucesso devido a condições rígidas do substrato e sua

136

correlação com as imagens sísmicas em perfis e em cortes sísmicos
horizontais, facilitou a definição geológica de elementos fisiográficos.
Poços de caráter exploratório e com objetivos geológicos mais profundos e
com identificação litológica do intervalo perfurado por amostras de calha e por
perfis geofísicos de poço auxiliaram na caracterização e correlação com as
sismofácies de preenchimento do SRDN. Foram caracterizadas quatro
sismofácies e o perfil de raios gama mostrou granodecrescência ascendente,
que pode indicar características fluviais meandrantes.
Registro geológico dos canais na plataforma continental e os canais
atuais (SCPP e SRDS): Importante elemento de correlação e de distribuição
em área, o registro geológico da canalização atual do fundo marinho foi
estudado com maior detalhe em seções sísmicas transversais no dado sísmico
convencional. Os parâmetros morfométricos medidos e calculados permitiram
fazer uma análise do tipo fluvial pré-existente e compará-lo com o padrão atual
mostrado pela sísmica de alta resolução. Desta forma, em período de
exposição subaérea da plataforma continental, desenvolveu-se um sistema
fluvial meandrante, na área analisada, controlado por falhas (meandering
entrenched – ROSGEN, 1994) em ambiente de vale inciso. A sísmica de alta
resolução validou os valores morfométricos medidos com uso da sísmica
convencional (espessura e largura do canal no registro geológico). O canal
atual observado na sísmica de alta resolução mantém a mesma tendência de
alargamento e aumento de profundidade em posição mais próxima à quebra
atual da plataforma. A comparação entre valores absolutos mostrou muito bem
as diferenças de resolução horizontal e vertical entre os métodos. No talude a
continuidade deste sistema, denominado de SRDS forma vales em U e V e tem
aspecto retilíneo, onde a diferença topográfica entre margem e talvegue pode
atingir 150m. Na fisiografia atual do fundo marinho o sistema canalizado
representa obstáculos operacionais para obras de engenharia de fundo,
considerando a topografia observada.
Lineamentos: As paleolinhas de praia e bioconstruções formam lineamentos.
De direção SW-W/E-NE e pequeno relevo (3,5m a 5m) foram observados com
clareza em perfis sísmicos de alta resolução. Na sísmica convencional 3D são
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mapeáveis em slices (cortes sísmicos horizontais) principalmente em volume
sísmico com seleção de freqüências. Associados com tentativas de
amostragem sem sucesso podem estar relacionados à presença de beach
rocks ou bioconstruções. Fora do grid de alta resolução, mas identificados em
slices no volume sísmico convencional, outros lineamentos foram identificados.
Falhas geológicas: Estão associadas à diápiros de sal, ou na borda da
plataforma, em vale inciso ou de caráter regional na bacia. Identificadas na
sísmica de alta resolução, não são de fácil definição na sísmica convencional,
especialmente quando estão próximas ao fundo marinho. As falhas associadas
à diápiros de sal foram identificadas na sísmica convencional. São na maioria
das vezes radiais quando vistas em planta.
Falhamentos associados ao canal atual principal (SCPP), mapeados em perfis
de alta resolução, limitam este sistema fluvial que desenvolveu no seu interior.
A distribuição destes falhamentos em planta mostra concordância com as
direções estruturais regionais da bacia do ES. Em escala de detalhe, estão
presentes nas margens do canal principal, ou paralelas a este, configurando
um vale inciso.
A falha identificada na borda da plataforma em slices sísmicos revela grande
risco geológico (geohazard), pela sua extensão (mais de 10km de traço de
falha) e posição favorável a deslizamentos no talude.
Diápiros salinos: Foram identificados sete diápiros na plataforma e um no
talude. Os diápiros de sal desenvolvem falhas radiais ou relitíneas, modificam a
topografia de fundo formando relevo positivo ou colapsam o fundo por
falhamentos em sua porção superior. Variações de amplitude sísmica nas
camadas sedimentares superiores em algumas destas feições podem indicar
maior rigidez no substrato por percolação de fluidos. Os diápiros salinos são
identificáveis somente na sísmica convencional (2D e 3D). O diápiro D4
localizado no talude interfere na topografia do fundo, assim como D1, D2 e D8.
Ravinas: Foram mapeadas no talude a partir da quebra da plataforma atual.
Não tem continuidade longitudinal. Possuem seções transversais com largura
de 200m a 300m e são visualizadas na sísmica convencional 2D e 3D.
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Representam áreas de risco geológico. Não foi identificada associação de
ravinas com feições canalizadas ou elementos estruturais na plataforma atual.
Se esta relação existir, estas evidências fazem hoje, parte do registro
geológico, e estão encobertas pela sedimentação Holocênica e sem resolução
na sísmica analisada.
Altos e baixos topográficos e os sulcos: Elementos somente identificados
na sísmica de alta resolução. Formam relevo de 2,5m. Por não apresentarem
nenhuma reflexão de subfundo os aqui denominados altos topográficos
possuem substrato mais rígido. Os altos topográficos podem caracterizar a
presença de bancos carbonáticos. Os baixos topográficos em contrapartida
mostram reflexões de subfundo na sísmica de alta resolução, indicando
substrato que permite a passagem do sinal sísmico. Os sulcos, presentes na
região dos altos topográficos, apresentam topografia mais baixa e não
caracterizam canais de fundo pela falta de continuidade longitudinal. Rodolitos
foram amostrados. Bancos carbonáticos podem ser os responsáveis pelo
relevo identificado na parte norte do grid de alta resolução.
SRDN: O cânion situado no limite plataforma-talude tem continuidade no talude
como vales em V e U (preferencialmente em U). É a feição fisiográfica mais
imponente na área estudada. Com diferenças topográficas que chegam a 450m
entre margem e talvegue, este sistema tem um espesso registro geológico de
até 1500m na região de plataforma. As superfícies de erosão mapeadas no seu
registro geológico indicam uma migração temporal da incisão em direção à
linha de costa atual. O estudo das simofácies mostrou uma predominância de
sedimentos

finos

no

preenchimento

sedimentar

do

cânion

e

onlap,

caracterizando um trato de sistema transgressivo (TST - transgressive system
tract).
Em períodos de mar baixo (LST - lowstand system tract) e exposição da
plataforma, características sugestivas da implantação de um sistema fluvial
meandrante foram identificadas na visualização sísmica. Em sua porção mais
distal e com o aumento do gradiente topográfico, o SRDN mostra com
evidência, no registro geológico, processo de migração lateral e avulsão de
canais, observados na visualização sísmica tridimensional. Mais à jusante, o
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registro geológico e o vale atual apresentam um sistema de canal-levee.
Falhamentos laterais nas bordas do cânion leva a crer na existência de um
sistema confinado aonde estes padrões fluviais se desenvolveram ao longo da
evolução geológica da área.
Representa uma região de grande risco geológico e ambiental pela
possibilidade de desmoronamento nas encostas e correntes densas no
talvegue. As falhas associadas também podem provocar deslizamentos nas
margens.
Mapa preditivo de aspectos de fundo e o mapa de riscos geológicos e
ambientais: Os elementos que formam a fisiografia do fundo marinho
analisado foram identificados e caracterizados. Isto permitiu a confecção do
mapa preditivo de aspectos fisiográficos do fundo marinho e as áreas de
ocorrência destes foram definidas. Sem a comprovação que determinadas
estruturas e feições geológicas estejam estabilizadas, estas foram agrupadas e
a área foi então dividida em três subáreas, de acordo com o risco geológico e
ambiental que apresentam. Estas subáreas estão situadas em região de
exploração petrolífera e sujeitas a intervenções antrópicas no fundo marinho.
Portanto, o conhecimento prévio mesmo que em escala regional (ex:
interpretação em dados sísmicos convencionais) da existência de obstáculos
naturais e riscos geológicos, pode direcionar estudos de detalhe (ex: sísmica
de alta resolução e coletas de fundo) com o objetivo de eliminar a possibilidade
de ocorrência de riscos operacionais, quando da implantação de projetos de
engenharia no fundo marinho.
Considerações finais
A diversidade de elementos fisiográficos na área analisada estabeleceu a
importância que deve ter uma interpretação prévia em escala regional na fase
anterior a projetos que envolvam interação com o fundo marinho na Bacia do
Espírito Santo. Esta análise prévia deve considerar inicialmente a utilização de
dados sísmicos convencionais quando disponíveis, que possuem uma grande
extensão em área e em uma fase seguinte, o uso de sísmica de alta resolução,
seja esta de caráter regional (perfis de grande extensão linear) ou de detalhe.
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Por permitir utilização de análises diversas dos sinais sísmicos e a visualização
de camadas geológicas mais profundas, a sísmica convencional definiu
situações geológicas não identificadas ou previstas na sísmica de alta
resolução. Por outro lado esta é mais precisa nas dimensões e no
detalhamento de características do fundo.
As amostras de fundo permitiram a correlação de elementos topográficos
identificados e sua classificação.
A interpretação de aspectos estruturais e estratigráficos abaixo da superfície do
fundo marinho sempre que possível deve ser feita e verificada a possível
relação das estruturas geológicas mapeadas com a fisiografia atual.
Investigação desta natureza deve ter importância merecida em estudos de
oceanografia geológica.
A correlação entre imagens e características sísmicas, a comparação de
respostas sísmicas em diferentes escalas, a correlação entre rocha e perfil, a
presença de amostras de fundo e a visualização tridimensional entre outros
comprovaram que a integração de dados e de ferramentas de interpretação foi
a melhor forma de análise da área estudada.
Os

elementos

identificados

na

plataforma

continental

e

talude

(cânions/paleocanais/canais) e hoje presentes no fundo marinho ou no registro
geológico necessitam estudos mais detalhados que possam estabelecer uma
possível correlação (continuidade) destes com feições atuais da parte emersa
da Bacia do Espírito Santo. As características e as relações geológicas aqui
descritas, no entanto, indicam que o Rio Doce atuou de forma significativa na
área, durante os períodos de mar baixo e exposição subaérea da plataforma e
parte do talude.
Mesmo que elementos geológicos mais profundos (falhas e diápiros salinos,
por exemplo) não interfiram realmente na fisiografia do fundo marinho como
previsto ou interpretado nos dados sísmicos, isto não deve ser julgado como
erro, mas sim como uma interpretação que é dependente da escala, da
resposta sísmica destes elementos e da qualidade do dado final, e por isto
passível de incertezas.
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ANEXOS

ANEXO 1 : Tabelas de valores medidos e utilizados na análise morfométrica do paleocanal
principal do SCPP, com base em sísmica convencional. (A): valores de largura (em metros);
(B): valores de espessura máxima (em metros); (C): valores de área da seção transversal (em
m2).

ANEXO 2 : Tabelas de valores medidos no paleocanal principal do SCPP, com base em
sísmica convencional, em intervalos. (A): valores de largura (em metros); (B): valores de
espessura máxima (em metros); (C): valores de área da seção transversal (em m2 x 1000).
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ANEXO 3 : Gráficos de distribuição normal de todos os valores medidos no paleocanal principal
do SCPP, com base em sísmica convencional. (A): largura (em metros); (B): espessura máxima
(em metros); (C): área da seção transversal (em m2).

