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RESUMO 

 

O entendimento dos impactos da halocinese e da tectônica regional no 

preenchimento das bacias marginais brasileiras tem como principal ferramenta o 

método de sismoestratigrafia. A área do estudo sismoestratigráfico corresponde à 

porção central da Bacia de Santos, bacia de margem passiva inserida no contexto 

de abertura do oceano Atlântico Sul no Cretáceo. A análise estrutural de 11 

seções sísmicas resultou na identificação dos domínios distensivo e compressivo, 

correspondentes às províncias de domos e muralhas de sal, respectivamente. O 

domínio distensivo apresenta estruturas de rollover, dobras de arrasto e grábens 

apicais enquanto o compressivo ocorre com cavalgamentos nos ápices dos 

domos das muralhas, indicando a direção de fluxo do sal de NW para SE. Foram 

identificados 11 intervalos estratigráficos principais. Os intervalos mais antigos, do 

Albiano Inferior ao Cenomanino (H2-H3 e H3-H4), têm deposição restrita à Calha 

Proximal, depressão local gerada pela ascensão do domo de sal mais proximal 

com limites oeste e leste definidos pelas feições estruturais Linha de Charneira e 

Falha de Lagosta, respectivamente.  Entre os horizontes H4 e H6.1, do 

Cenomaniano ao Campaniano Inferior, a deposição ocorre predominantemente a 

oeste da Falha de Cabo Frio, a qual marca o fim da Calha Central e início das 

muralhas de sal. Os intervalos entre o Campaniano Inferior e o Oligoceno 

Superior (H6.1 e H8.2) ocorrem em toda extensão da bacia e têm deposição sin-

tectônica condicionada à subsidência de mini-bacias na província das muralhas 

de sal. A análise tectono-estratigráfica das mini-bacias indica que o momento de 

maior taxa de subsidência das depressões ocorreu entre o Maastrichtiano e o 

Eoceno, intervalo correspondente ao maior deslocamento da linha de costa em 

direção a bacia devido a pulsos de soerguimento da Serra do Mar Cretácea. A 

partir do Eoceno até o presente, a influência do sal na deposição é 

gradativamente minimizada. Os principais estilos estruturais identificados foram (i) 

hemigráben do embasamento alongado a NE-SW com preenchimento de idade 

sin a pós-rifte e nucleação possivelmente associada a estruturas do Cinturão 

Ribeira, (ii) cicatrizes, almofadas, domos e muralhas de sal e mini-bacias, (iii) 

grábens apicais associados aos movimentos de ascensão e deflação dos domos 

de sal, (iv) falha com inversão tectônica com idade de compressão do Turoniano, 

(v) contornitos e (vi) escarpas de falha associados a geomorfologia atual do talude 

da bacia. A tectônica do sal na Bacia de Santos influencia intensamente não só o 

arcabouço estrutural, mas também o potencial prospectivo da bacia. Foram 

identificados dois plays exploratórios principais com trapeamento misto. O 

primeiro em rochas carbonáticas da Formação Guarujá (intervalo H2-H3), nas 

proximidades das almofadas de sal e da Falha de Lagosta e o segundo em 

arenitos turbidíticos localizados em clinoformas do Membro Ilhabela da Formação 

Itajaí-Açu entre o Turoniano Superior e o Santoniano Inferior. 

 

Palavras-chave: Bacia de Margem Passiva; Halocinese; Geologia Estrutural.  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The study of the impacts of halokinesis and regional tectonics on the filling of the 

brazilian marginal basins has as its principal implement in the seismic stratigraphy 

method. The area of the seismic study corresponds to the central section of the 

Santos Basin, a passive margin basin inserted in the context of the South 

Atlantic’s opening in the Cretaceous. The structural analysis of 11 seismic 

sessions resulted on the identification of the extensional and compressive 

domains, which corresponds to the domes and walls salt provinces, respectively. 

The extensional domain is characterized by the predominance of structures such 

as rollover folds, drag folds and apical grábens whereas the compressive domain 

occurs with thrust faulting in the domes apices of the salt walls, indicating that the 

salt flow occurred from NW to SE. 11 stratigraphic intervals were identified. The 

oldest ones, dated from de Lower Albian to the Cenomanian (H2-H3 and H3-H4), 

are restricted to the Proximal Trough, a local depression created by the ascension 

of the most proximal dome, with its west and east boundaries defined by the 

structural features Hinge Line and Lagosta’s Fault, respectively. Between the H4 

and H6.1 horizons, from the Cenomanian and Lower Campanian, the deposition 

occurs predominantly at west of the Cabo Frio’s Fault, which delineates the east 

boundary of the Central Trough. The intervals between the Lower Campanian and 

the Upper Oligocene (H6.1 to H8.2) occur throughout the basin and have a sin-

tectonics relation with the evolution of mini-basins located in the salt walls 

province. The tectonic and stratigraphic analysis of the mini-basins indicated that 

the grater subsidence rate is dated between the Maastrichtian and Eocene, 

interval correspondent to the biggest dislocation of the coast line to the ocean due 

to the uplift pulses of the Cretaceous Serra do Mar. From the Eocene to the 

present, the influence of salt tectonics in the basin is gradually decreased. The 

main structural styles identified are: (i) basement’s hemigraben with a NE-SW 

elongation and sin and post-rift filling and nucleation possibly associated with 

Ribeira’s Belt structures, (ii) salt scars, pillows, domes and walls and mini-basins, 

(iii) apical grabens associated with ascension and deflation movements of salt 

domes, (iv) tectonic inversion fault with the compression dated from the Turanian, 

(v) contournites and (vi) scarps generated by faulting associated with the present 

geomorphology of the basin. The salt tectonics not only intensely intervenes on 

the structural aspects of Santos Basin but also has a great influence over the 

prospective potentials of the basin. Two exploration plays were identified, both with 

mixed traps. The first on carbonate rocks from the Guarujá Formation (between H2 

and H3), on the proximities of a salt pillow and the Lagosta’s Fault, and the second 

on turbiditic sandstones located in clinoforms of the IIlhabela Member of the Itajaí-

Açu Formation, between the Superior Turanian and Inferior Santonian.  

 

Key-words: Passive Margin Basins; Halokinesis; Strucutral Geology.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A caracterização do empilhamento de sequências estratigráficas e 

identificação de elementos estruturais deformadores, halocinéticos e tectônicos de 

bacias sedimentares a partir de seções sísmicas são abordagens utilizadas 

globalmente em bacias de margem passiva (e.g. Ramos et al., 2017; Khouni et 

al., 2018; Stephenson & Cadman, 1994). Trabalhos como Macedo (1989), Assine 

et al. (2008) e Chang et al. (2008) utilizam a sismoestratigrafia para 

reconhecimento das unidades cronoestratigráficas, estruturação regional e na 

prospecção de possíveis sistemas petrolíferos da  Bacia de Santos. 

Motivados também por interesses econômicos, estudos acerca da 

dinâmica do sal nas bacias marginais brasileiras são de extrema importância para 

entendimento da relação entre sedimentação e halocinese. A ascensão e 

deflação de domos sal ocasionam estilos estruturais diversos em regimes 

deformacionais distensivos e compressivos. A movimentação do sal pode resultar 

também na geração de trapas mistas e estruturais e janelas de sal. 

O presente projeto é referente ao Trabalho de Conclusão de Curso na 

área de Sismoestratigrafia com foco na caracterização dos estilos estruturais e 

evolução-tectonoestratigráfica, com enfoque na tectônica do sal e preenchimento 

da porção central da Bacia de Santos por meio da interpretação de seções 

sísmicas. As seções localizam-se nas proximidades dos campos de petróleo de 

Merluza e Lagosta, adjacentes à costa dos estados do Paraná e São Paulo. 

 

1.1 OBJETIVOS  
 

O principal objetivo do trabalho é a observação, documentação e 

interpretação dos diferentes impactos da tectônica e halocinese no estilo 

deposicional, geometria e arcabouço estratigráfico de sucessões sedimentares 

fanerozoicas, tendo como estudo de caso a sucessão pós-rifte (Cretáceo Inferior 

ao Quaternário) da porção central da Bacia de Santos.  

Objetivos específicos incluem o entendimento das formas de 
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empilhamento estratigráfico e de estilos estruturais da bacia, comparação dos 

aspectos observados com a literatura, entendimento da tectônica do sal e 

reconhecimento de possíveis reservatórios petrolíferos nas seções sísmicas 

selecionadas. 
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2.  CONTEXTO GEOLÓGICO  

 

As seções sísmicas interpretadas estão inseridas na Bacia Sedimentar de 

Santos, situada na porção sul da costa brasileira e adjacente aos estados de 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro (Figura 2.1). 

A Bacia de Santos limita-se a sul com a Bacia de Pelotas e a norte com a 

Bacia de Campos e tem seus extremos demarcados pela Zona de Transferência 

Florianópolis e o Alto de Cabo Frio, respectivamente (Figura 2.1). O limite oeste 

da bacia é com o Cinturão de Serras Costeiras formadas pelo Maciço da Carioca, 

e serras do Mar e da Mantiqueira enquanto que o limite leste é o sopé do Platô de 

São Paulo (Macedo, 1989). O modelo 3D simplificado da bacia é apresentado na 

Figura 2.2.  

 

 

Figura 2.1: Mapa de localização da Bacia de Santos com os limites com as bacias de Campos e 
Pelotas e as estruturas que as separam e localização da bacia dentre as bacias sedimentares 
brasileiras. Fonte dos dados: CPRM (2017), Esri (2018). 
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Figura 2.2: Modelo 3D simplificado da batimetria da Bacia de Santos com indicação das linhas tipo 
dip (em preto) e strike (em vermelho) usadas no trabalho. Fonte dos dados: CPRM & ANP (2013). 

 

2.1 EMBASAMENTO  
 

Pela interpretação de dados de aeromagnetometria, considera-se que o 

embasamento da Bacia de Santos é majoritariamente composto pelo Cinturão 

Ribeira (Macedo, 1989), faixa móvel resultante de colisões no Neoproterozoico 

que deram origem aos terrenos Apiaí, Luís Alves e Paranaguá no contexto do 

Supercontinente Gondwana Sul (Siga Jr., 2010; Heilbron et al., 2008), e, na 

porção sul da bacia, por basaltos da Província Magmática do Paraná (Figura 2.3).  

De significativa importância para a tectono-estratigrafia das bacias de 

Santos e Campos, a Serra do Mar, domínio morfotectônico ao qual parte do 

Cinturão pertence, tem sua evolução pontuada por Zalán & Oliveira (2005) em 

cinco fases principais, sendo estas: (i) soerguimento no Neocretáceo (entre 89 e 

65 Ma) e geração da Serra do Mar Cretácea e Linha de Charneira (Figura 2.4); (ii) 

geração da superfície de aplainamento Japi a partir de 65 Ma que nivelou a Serra 

do Mar em aproximadamente 2000 m de altitude no Creatáceo/Paleógeno; (iii) 

instabilidade entre um grande volume soerguido (Serra do Mar) margeado por 
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áreas de subsidência (bacias marginais) e aumento na taxa de erosão e aporte de 

sedimentos; (iv) formação de fendas e grábens paralelos à costa 

aproximadamente 7 Ma depois da geração da Superfície da Aplainamento Japi e 

(v) remanescentes topográficos dos grábens denominados Sistema de Riftes do 

Cenozóico do Sudeste Brasileiro, ativos até hoje, compostos pelos riftes (ou 

corredores de grábens) Paraíba do Sul, Litorâneo, Ribeira e Marítimo.  

 

 

Figura 2.3: Mapa geológico da região da Bacia de Santos com enfoque nas principais estruturas 
associadas a bacia. Fonte dos dados: Zalán & Oliveira (2005), Assine et al. (2008), CPRM (2017), 
Caldas & Zalán (2009). 

 

Concomitantemente com a instabilidade entre a Serra do Mar e as áreas 

marginais adjacentes, Zalán & Oliveira (2005) indicam que um possível fator 

contribuinte para o colapso da Serra do Mar Cretácea seria um movimento 

rotacional sofrido pela Placa Sul-Americana há 45 Ma decorrente da interrupção 

do movimento de cavalgamento da Placa do Caribe sobre a Placa Norte-

Americana.  

Zalán & Oliveira (2005), a partir da interpretação tectono-sedimentar das 

bacias de Santos, Campos e Espírito Santo, indicam que o preenchimento destas 
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bacias está fortemente ligado à erosão que gerou a superfície de aplainamento 

Japi no Cretáceo. Os autores discorrem também sobre fluxos anômalos de 

sedimentos adentrando nas bacias, relacionados a pulsos esporádicos de 

soerguimentos da Serra do Mar Cretácea. Na Bacia de Santos, por exemplo, os 

turbiditos arenosos do Turoniano - Santoniano (Membro Ilhabela) e miocênicos 

que atuam como reservatórios petrolíferos são indicativos do rejuvenescimento da 

área fonte, ou seja, de um pulso de soerguimento ou rolamento de blocos devido 

à instabilidade fornecida pelos desníveis topográficos (Zalán & Oliveira, 2005). 

 

 

Figura 2.4: Seção sísmica dip na área central da Bacia de Santos, com destaque para Linha de 
Charneira. Fonte: Assine et al. (2008). 

 

 2.2 EVOLUÇÃO TECTÔNICA DA BACIA DE SANTOS 
  

A evolução da Bacia de Santos está relacionada com a abertura do 

Supercontinente Gondwana no Mesozoico e pode ser separada em duas fases: (i) 

fase rifte, do Hauteriviano ao Albiano e (ii) fase drifte ou de margem passiva, do 

Albiano até o recente (Berton & Vesely, 2016) (Figura 2.5). Segundo Macedo 

(1989), o desenvolvimento da costa brasileira e da geração do sistema de riftes 

ocorreu de forma síncrona descrevendo um movimento rotacional com polo de 

rotação localizado no nordeste brasileiro. Tal movimento resultou em taxas de 

subsidências diferenciadas ao longo de sua extensão (Macedo, 1989). Mais ao 

sul da borda leste da ruptura, nas bacias de Pelotas, Santos e Campos, por 

exemplo, o estiramento da crosta era muito mais rápido, resultando em taxas de 

subsidência mais altas. A coluna estratigráfica da bacia com os eventos tectônicos 

está apresentada na Figura 2.5. 
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Figura 2.5: Coluna estratigráfica da Bacia de Santos relacionada com os principais eventos 
tectônicos. Baseado em: Assine et al. (2008), Macedo (1989), Zalán & Oliveira (2005). 



19 

 

 
 

Segundo Ebinger & Scholz (2012), a formação do espaço de acomodação 

em bacias do tipo rifte inicia-se a partir de extensões na crosta que culminam na 

compartimentação continental e na geração de litosfera oceânica. A quebra 

continental propriamente dita ocorre caso os movimentos tectônicos e 

astenosféricos, pressão, tensões e deformações sejam suficientemente 

penetrativos a fim de reduzir uma crosta continental de aproximadamente 

centenas de quilômetros em apenas algumas dezenas. O preenchimento dos 

baixos estruturais nos quais as bacias se desenvolvem inicia-se com a instalação 

de sistemas aluviais e lacustres que ocorrem nas bordas e em regiões rebaixadas 

das calhas (Macedo, 1989).  

Bacias localizadas nos grábens ou hemigrábens de riftes têm sua 

dinâmica controlada, inicialmente, por subsidência mecânica, porém, conforme há 

o afinamento crustal recorrente de um foco térmico, no caso de riftes ativos, a 

subsidência torna-se termal. A contínua inserção de calor no sistema faz com que 

haja um afinamento crustal e alterações reológicas em porções da crosta que as 

tornam mais dúcteis. Segundo Macedo (1989), este afinamento em conjunto com 

o aumento da ductilidade da crosta e com os movimentos distensivos decorrentes 

do rifteamento, nos locais com maior afinamento crustal, formaram depressões 

que originaram bacias limitadas por zonas de transferência que 

compartimentaram porções do rifte com reologias diferentes.   

Altos estruturais correspondentes a estas zonas de transferência, altos de 

Cabo Frio e Florianópolis, no caso da Bacia de Santos, são responsáveis pelo 

preenchimento descontínuo entre as bacias. 

Bacias relacionadas a riftes são normalmente assimétricas e 

denominadas de hemigrábens por serem limitadas por apenas um falhamento e 

uma superfície plana monoclínica. Em oposição, bacias do tipo gráben, são 

limitadas em ambas as margens por falhamentos (Sengör & Burke, 1978). A partir 

da ruptura da crosta continental, há o desenvolvimento das margens passivas e 

inicia-se a fase drifte. Na Figura 2.6 estão evidenciadas as estruturas Platô de 

São Paulo, Zona de Fratura do Rio Grande e Elevação do Rio Grande. 
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Figura 2.6: Mapa gravimétrico com as principais feições estruturais do assoalho marinho na Bacia 
de Santos reconhecíveis e demarcadas de acordo com Silveira e Machado, 2004. Fonte: Sandwell 
et al. (2014) Google Earth (2018). 

 

 2.3 PREENCHIMENTO E HORIZONTES ESTRATIGRÁFICOS DA BACIA DE 
SANTOS 

 

A partir do mapeamento de horizontes representativos de discordâncias 

que limitam sequências deposicionais, a interpretação da evolução tectono-

sedimentar da Bacia de Santos é fortemente fundamentada nos trabalhos e 

colunas estratigráficas de Pereira et al. (1986) e Assine et al. (2008) (Figura 2). Os 

horizontes nomeados por Assine et al. (2008), suas respectivas idades e 

litoestratigrafia correspondentes estão compilados na Tabela 1. As sequências 

deposicionais, nomeadas de acordo com os horizontes que as limitam, serão 

descritas nos itens a seguir. 
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Tabela 1: Horizontes, idades e litoestratigrafia que definem os intervalos estratigráficos de Assine 
et al. (2008) na Bacia de Santos 
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2.1 H0 - H0.1 (Barremiano Inferior e o Aptiano Inferior) 
 

A discordância H0 descreve o contato erosivo entre as rochas do 

embasamento do Cinturão Ribeira (Assine et al., 2008) e rochas vulcânicas 

(Pereira et al., 1986) e as rochas sedimentares da Bacia de Santos. Assine et al. 

(2008) posiciona o horizonte H0.1 baseado no contato entre rochas pelíticas e 

carbonáticas, ambas da Formação Guaratiba. O intervalo deposicional localizado 

entre os dois horizontes (porção da Formação Guaratiba), entre o Barremiano 

Inferior e o Aptiano Inferior (entre 132 e 123 Ma, aproximadamente), pode ser 

considerada uma sequência essencialmente pelítica depositada em ambiente 

lacustre. A partir da discordância H0.1, o ambiente tectônico da Bacia de Santos, 

passa a ser denominado por Assine et al. (2008) como evaporitic sag.   

 

2.2 H0.1 - H1 (Aptiano Inferior e o Aptiano Médio) 
 

Assine et al. (2008) posicionam o horizonte H.1 entre os depósitos 

carbonáticos da Formação Guaratiba e os evaporitos da Formação Ariri. Os 

depósitos carbonáticos lacustres da Formação Guaratiba ocorrem em contato 

gradacional com arenitos fluviais entre o Aptiano Inferior e o Aptiano Médio (123 a 

118 Ma, aproximadamente). 

 

2.3 H1 - H2 (Aptiano Médio e o Albiano Infeiror) 
 

O horizonte H1 demarca o contato entre as formações Guaratiba e Ariri e 

é um importante indicador da mudança de ambientes deposicional e tectônico, 

passando de ambientes fluviais e lacustres para ambiente marinho restrito devido 

ao afogamento das depressões deposicionais decorrente da entrada do mar no 

continente (Assine et al. (2008). A Formação Ariri é uma sequência evaporítica.  
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2.4 H2 - H3 (Albiano) 
 

Posicionado por Assine et al. (2008) no Albiano (112 a 115 Ma), o intervalo 

estratigráfico está em contato basal erosivo com o embasamento nas 

proximidades da Linha de Charneira. O ambiente deposicional interpretado para o 

intervalo é nerítico, demarcando o fim da fase de sag evaporítico (Assine et al., 

2008). Depósitos de calcretes associados aos carbonatos da Formação Guarujá e 

leques deltaicos (Formação Florianópolis) indicam exposição subaérea. 

 

2.5 H3 - H4 (Albiano) 
 

Os folhelhos da Formação Itanhaém atuam como rochas armazenadoras 

para os hidrocarbonetos gerados a partir da deposição de matéria orgânica da 

Formação Guaratiba, na fase rifte. A Formação Itanhaném, correspondente ao 

intervalo H3-H4, tem seus limites inferior e superior no Albiano, aproximadamente 

em 105 e 99 Ma, respectivamente. 

 

2.6 H4 - H5 (Cenomaniano - Turoniano Superior) 
 

O horizonte H4 demarca uma discordância formada durante um evento de 

queda eustática global no Eo-Cenomaniano (Pereira et al., 1986), sobre a qual 

depositam-se arenitos turbidíticos de trato de mar baixo da Formação Itajaí-Açu. 

O intervalo deposicional H4-H5 estende-se do Cenomaniano ao Turoniano 

Superior (99-90 Ma). 

 

2.7 H5 - H6 (Turoniano Superior - Santoniano Inferior) 
 

A superfície turoniana H5 demarca a superfície de inundação máxima da 

transgressão, a partir da qual são desenvolvidas superfícies de erosão subaérea 

e truncamentos regionalizados (Assine et al., 2008). A sequência H5-H6 

(Turoniano Superior ao Santoniano Inferior) pode ser reconhecida principalmente 
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na Calha Central, uma depressão localizada na retaguarda das muralhas e domos 

de sal gerada devido aos movimentos halocinéticos. Nos arenitos turbidíticos do 

Membro Ilhabela localiza-se o reservatório de Merluza. Os arenitos turbiditicos da 

Formação Ilhabela são desenvolvidos apenas nas partes mais distais da bacia 

durante a queda do nível do mar. 

 

2.8 H6 - H7 (Santoniano Superior - Campaniano Inferior) 
 

As formações Santos, Juréia e Itajaí-Açu são compostas por depósitos 

conglomeráticos, arenosos e siltosos, respectivamente, gradativamente mais 

distais. Nos mesmos locais nos quais os arenitos Ilhabela no Santoniano 

depositaram-se, instalaram-se leques deltaicos de sistemas de mar baixo 

identificados a partir do padrão de granodecrescência ascendente nos perfis 

gama de poços. O horizonte H6 representa uma desconformidade santoniana 

regional gerada por exposição subaérea dos depósitos da Bacia de Santos e a 

sequência H6-H7 estende-se do Santoniano Superior ao Campaniano Inferior (85-

80 Ma). Em sua porção mais antiga, a discordância é mais expressiva e, em 

direção ao topo, compreende uma superfície de transgressiva regional que 

recobre os folhelhos expostos da Formação Itajaí-Açu (Assine et al., 2008). 

 

2.9 H7 - H7.1 (Campaniano Superior) 
 
 

A sequência ocorre durante o Campaniano Superior, entre 80 e 74 Ma, 

aproximadamente, e pode ser descrita como uma sequência progradante de 

sistemas costeiros com nível relativo do mar ascendente. O horizonte H7 é uma 

discordância regional com exposição subaérea (Assine et al., 2008). 

 

2.10 H7.1 - H7.2 (Campaniano Superior) 
 
 

Segundo Assine et al. (2008), o horizonte H7.1 é definido a partir de um 

refletor sísmico importante sem truncamentos erosivos, sendo que a sequência 
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H7.1-H7.2 possui muitas similaridades com a sequência do Campaniano Superior.  

 

2.11 H7.2 - H8 (Paleoceno - Eoceno) 
 

O horizonte H7.2 aparece na sísmica como uma superfície de menor grau 

de compactação e coincide com um evento de queda global do nível do mar 

(regressão forçada). Os depósitos da Formação Marambaia são formados por 

leques de assoalho e de talude gerados por fluxos gravitacionais, depositados em 

sistemas de queda e de mar baixo. Na parte central da bacia, o intervalo não é 

representativo, estendendo-se entre o Paleoceno e Eoceno (67-45 Ma, 

aproximadamente) (Assine et al., 2008). 

 

2.12 H8 - H8.2 (Eoceno - Oligoceno)  
 

A Formação Iguape representa depósitos carbonáticos plataformais 

enquanto que a Marambaia é composta por depósitos siliciclásticos plataformais. 

O intervalo estratigráfico ocorre entre 46 e 30 Ma. A superfície H.8 representa o 

limite do Paleoceno/Eoceno, correspondente a um importante evento global de 

queda do nível do mar, enquanto que o horizonte H8.1, posicionada entre H8 e 

H8.2 descreve a superfície de inicio de transgressão (Assine et al., 2008). 

 

2.13 H8.2 - H.9 (Oligoceno Supoerior - Mioceno Inferior) 
 

A sequência ocorre entre o Oligoceno Superior e o Mioceno Inferior (30 a 

12 Ma) representa depósitos de tratos de sistemas de queda ou mar baixo. A 

superfície H8.2 pode ser relacionada ao Marco Azul da Bacia de Campos, que é 

uma camada de calcário formado apenas por carapaças de um biofóssil 

foraminífero de uma única espécie (Assine et al., 2008). 
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2.14 H9 - H10 (Mioceno Superior - Recente) 
 

Segundo Assine et al. (2008), a discordância H9 é demarcada por 

exposições subaéreas e geração de vales incisos relacionadas a movimentação 

da linha de costa em direção ao oceano. O intervalo H9-H10 ocorre do Mioceno 

Superior (12 Ma) até o recente e apresenta maior espessura na parte sul da Bacia 

de Santos. 

 

2.4 HALOCINESE  
 

O termo halocinese faz referência à movimentação do sal em 

subsuperfície (Fossen, 2010). Os primeiros trabalhos acerca da tectônica do sal 

datam do século XIX e as primeiras propostas acerca do comportamento fluido do 

sal só começaram a ser estabelecidas a partir de 1930 (Mohriak & Szatmari, 

2008).  

O sal apresenta comportamento anômalo consequente de propriedades 

reológicas específicas que resultam em altas taxas de deformação e 

deslocamentos multidirecionais (Talbot, 1995). A movimentação e deformação do 

sal ocorrem devido a alterações gravitacionais (Fossen, 2010; Garcia et al. 2012) 

por meio de seis mecanismos deformacionais (Jackson & Talbot, 1986): 

espalhamento gravitacional, flutuabilidade, sobrecarga diferencial, convecção 

térmica, compressão e distensão.  

Mohriak & Szatmari (2008) afirmam que a halocinese em bacias 

sedimentares só é possível devido à baixa densidade relativa de rochas 

evaporíticas que, quando soterradas por longos períodos a profundidades 

maiores que 1000 m, movimentam-se de forma fluida. Esta movimentação por 

flutuabilidade ocorre como consequência da aplicação de cargas diferenciais 

provindas de pressões heterogêneas exercidas pelas camadas acima do sal 

(Fossen, 2010), a exemplo do maior espessamento e consequentemente maior 

carga das camadas proximais em relação às distais (Ge et al., 1997).  

No caso de bacias sedimentares com esforços distensivos, nas quais σ1 
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posiciona-se verticalmente, a movimentação ocorre lateralmente de locais de alta 

pressão para locais de baixa pressão (Mohriak & Szatmari, 2008). Apesar da 

movimentação lateral do sal, os sedimentos sobrepostos descrevem movimentos 

principalmente verticais, comumente similares a compressões de cinturões de 

cavalgamento (Ge et al., 1997).  

Em bacias de margem passiva, o fluxo do sal gradiente abaixo resulta em 

compressão (domínio compressivo) nas porções distais e distensão (domínio 

distensivo) nas porções proximais (Brun & Fort, 2004; Garcia et al., 2012). Brun & 

Fort (2004) ao estudarem a Bacia Angolana, análoga africana à Bacia de Santos, 

identificam o domínio compressional da bacia pelo enforcamento de diápiros e 

pela presença de dobras com comprimento de onda duplicado, além de dobras 

com empurrões. O domínio distensivo é marcado por blocos falhados, grábens e 

estruturas de rollover. Segundo Jackson & Hudec (2005), o domínio translacional, 

pouco abordado em análises estruturais de bacias marginais, demarca a transição 

entre os domínios compressivo e distensivo.  

Segundo Ge et al. (1997), com base na modelagem física, o domínio 

distensivo é acomodado primeiramente por grábens seguido da geração de falhas 

normais e diápiros, caso haja ocorrência de grandes volumes de sal. Os autores 

relacionam também os padrões de empilhamento retro e progradacionais com 

alterações estruturais e geométricas nos domos de sal, fazendo com que os 

limites entre os domínios deformacionais compressivo e distensivo variem de 

acordo a tectônica e/ou nível eustático. 

Nas bacias marginais brasileiras, as deformações por halocinese são 

responsáveis pela ocorrência de trapas estruturais, estratigráficas e mistas e pela 

geração de mini-bacias as quais, na Bacia de Santos, contêm importantes plays 

exploratórios como os arenitos turbidíticos da seção pós-rifte (Membro Ilhabela) 

(ANP, 2018a; Januário, 2010, Assine et al., 2008; Chang et al., 2008), além de 

produzir janelas de sal e atuar como rocha selante em alguns casos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Os materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento do trabalho 

estão sintetizados na Figura 3.1. Foram selecionadas 11 linhas sísmicas de 

acesso público dos levantamentos 0248 e 0247 para mapeamento dos horizontes 

(Anexo 1). Nove das linhas são dip (Anexo 2) e duas são strike (Anexo 3). Duas 

delas estão deslocadas no eixo Z (048 e 053), portanto, foram utilizadas apenas 

para o reconhecimento dos estilos estruturais e não foram contempladas nos 

mapas de contorno dos horizontes.  

A obtenção das linhas sísmicas para descrição foi realizada pelo 

Laboratório de Análise de Bacias (LABAP) da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) através de solicitação à ANP (Agência Nacional do Petróleo). Os 

softwares ArcGis® e RMS® foram acessados pelas licenças do Laboratório de 

Informática da Geologia da UFPR (LIG) e o software Surfer® pela licença do 

LABAP. O Opendtect® 6.2, software livre utilizado para interpretação sísmica foi 

usado em computador pessoal e em computador do LIG com usuário pessoal 

restrito. E o CorelDraw ® foi utilizado na versão trial em computador pessoal. A 

interface final do software com todas os horizontes e falhas mapeadas pode ser 

observada no Anexo 4. As seções sísmicas têm escala vertical em tempo. 

 

 
Figura 3.1: Materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento do trabalho. 
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A partir do mapeamento dos horizontes, os mapas de contorno foram 

gerados com auxílio do software RMS® com o algoritmo de interpolação 

“converge of spline”. É importante ressaltar os erros associados à interpolação de 

áreas com lacunas de informação. No caso de estudo, alerta-se para a 

interpolação gerada ao redor da única seção strike (0105) para sul da interseção 

com 0052.  

 

3.1 MÉTODOS DE GEOLOGIA DE SUBSUPERFÍCIE 
 

3.1.1 Sismoestratigrafia  

 

A sismoestratigrafia surgiu na década de 60 e se desenvolveu 

rapidamente na primeira metade da década seguinte como um importante método 

de obtenção de dados de subsuperfície (Ribeiro, 2001). O método sísmico baseia-

se no tempo de percurso de uma onda mecânica originada na superfície até uma 

superfície refletora. O fenômeno de propagação de uma onda mecânica nas 

rochas gera respostas na forma de deformações das constantes elásticas que 

variam de acordo com o litotipo, porosidade, conteúdo de fluidos, composição da 

rocha, entre outros. Para aplicação do método sísmico na análise de 

subsuperfície, assume-se que as rochas são meios isotrópicos (Martins, 2001). 

A partir de um ponto de tiro direcionado para dentro de um volume de 

rocha com ângulos pré-estabelecidos, ondas sísmicas se propagam para a 

subsuperfície e, quando refletidas, retornam para a superfície e são captadas por 

geofones ou hidrofones. O tempo de percurso (ida e volta à superfície) das ondas 

corresponde à escala do eixo Z das seções sísmicas. A Figura 3.2 indica o 

processo de obtenção de seções sísmicas em ambientes marinhos. 

As ondas sísmicas podem ser divididas em quatro tipos, sendo as 

principais as ondas primárias e secundárias. Ondas primárias (ou compressionais, 

ou dilatacionais, ou acústicas ou P) são ondas de alta velocidade capazes de se 

propagarem nos fluidos e as ondas secundárias (ou cisalhantes ou transversais) 

são ondas de menor velocidade que não se propagam em meios fluidos.  
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Figura 3.2: Figura sistemática do processo de obtenção de seções sísmicas em unidades 
posicionadas abaixo do nível do mar. Modificado de Nichols, 2009. 
 

A geração de seções sísmicas ocupa-se do processamento das ondas 

primárias e é baseada nos fenômenos físicos da reflexão, difração e refração das 

ondas. A ocorrência destes fenômenos físicos implica na presença de obstáculos 

no caminho de propagação das ondas. Estes obstáculos, denominados de pontos 

difratores, podem ser falhas em subsuperfície ou descontinuidades, superfícies 

que limitam duas rochas com propriedades elásticas distintas.  

Em pontos difratores, grande parte da energia das ondas é perdida por 

efeitos de espalhamento e parte da energia é refletida para o meio sobrejacente e 

outra parte é refratada para o meio subjacente à superfície. Dependendo de qual 

dos dois efeitos será estudado, a superfície em questão pode ser chamada de 

refletor ou refrator. Para estudos sismoestratigráficos utiliza-se o mapeamento dos 

refletores (Martins, 2001). A propriedade que determina se uma onda sísmica vai 

ser refletida ou refratada em uma superfície é o contraste de impedância acústica. 

A variável “impedância acústica” é definida pela multiplicação entre a velocidade e 

densidade do meio (Martins, 2001). 

Na obtenção de dados, os maiores problemas consistem na filtragem de 

sinais indesejáveis (ruídos) que podem ser atenuados dependendo da geometria 

dos receptores e identificados digitalmente no processamento dos dados. O 

processamento possui diversas etapas que consistem na aplicação de correções 
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estatísticas e fórmulas matemáticas a fim de fornecer uma seção sísmica com 

significado geológico coerente. Após a obtenção dos dados sísmicos 

processados, inicia-se a fase de interpretação sísmica.  

Na sismoestratigrafia, presume-se que os refletores representam 

superfícies com significado cronoestratigráfico (Ribeiro, 2001). Segundo Vail et al. 

(1977), as superfícies refletoras determinam linhas de tempo que representam 

principalmente superfícies estratais (acamamento/paleogeografia) e discordâncias 

(superfícies de erosão ou hiatos deposicionais). 

 

3.1.2 Interpretação Sismoestratigráfica  
 

Segundo Ribeiro (2001) a interpretação de uma seção sísmica consiste 

da análise de três parâmetros: (i) sequências sedimentares, (ii) fácies sísmicas e 

(iii) variações relativas do nível do mar.  

A interpretação e categorização de sequências sedimentares dependem 

da identificação das terminações sísmicas, que podem representar limites entre 

sequências. No caso de limites superiores, as terminações podem ser divididas 

entre truncamento erosivo, toplap e limite concordante e no caso de limites 

inferiores, entre baselap (onlap e downlap) e limite concordante.  

Fácies sísmicas podem ser definidas como uma unidade de reflexões 

cujos padrões sísmicos se diferem das unidades adjacentes (Mitchum Jr. et al., 

1977; Brown Jr. & Fisher, 1980). As fácies sísmicas variam de acordo com 

propriedades geológicas como litotipo, estratificação, estilos deposicionais, entre 

outros. Para cada fácies sísmica devem ser descritos alguns parâmetros que a 

diferencie de outras fácies sísmicas 

.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 4.1 Empilhamento Estratigráfico 
 

Interpretações acerca da tectono-estratigrafia da área de estudo são 

baseadas no mapeamento dos refletores sísmicos mais expressivos nas seções 

sísmicas e suas relações com os estilos estruturais observados. O significado 

estratigráfico de cada horizonte foi determinado pelas terminações de refletores e 

geometria deposicional das sequências. As idades e relações com o nível 

eustático e eventos tectônicos globais das sequências foram estabelecidas com 

base na comparação dos horizontes e refletores mapeados com a literatura.  

Durante o mapeamento sísmico, foram identificados 13 refletores 

principais na seção pós-rifte na área de estudo. Horizontes anteriores à deposição 

do sal foram observados incipientemente. A idade dos horizontes foi estabelecida 

a partir da correlação dos horizontes mapeados com os descritos por Assine et al. 

(2008). Portanto, os horizontes e sequências foram também nomeados seguindo 

a nomenclatura proposta pelos autores.  

Seguindo os princípios da Estratigrafia de Sequências, foram 

denominadas de sequências apenas as seções entre discordâncias ou superfícies 

correlatas. Seções cujos limites não são correspondentes a discordâncias foram 

denominados de intervalos estratigráficos e dde horizonte para as camadas que 

os limitam. 

Os intervalos estratigráficos identificados podem ser observados na 

Figura 4.1, na qual são identificadas as principais feições estruturais utilizadas na 

descrição dos horizontes, e estão listados com suas respectivas idades na Tabela 

2. A Calha Proximal, denominada informalmente por sua localização, está inserida 

dentro da Calha Central, calha delimitada a leste pela Falha de Cabo Frio (Assine 

et al., 2008). O limite leste da Calha Proximal é definido pela Falha de Lagosta, 

denominada também informalmente por corresponder ao falhamento que limita os 

depósitos dos arenitos reservatórios explorados pelo Campo de Lagosta.  
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Figura 4.1: Seção esquemática com os intervalos estratigráficos mapeados e as principais 
estruturas observadas. 
 

 
Tabela 2: Intervalos estratigráficos observados e suas respectivas idades determinadas a partir da 
comparação com a literatura. 

 

 

4.1.1 Sequências Pré-Sal 
 

De importante interesse econômico, as seções da fase rifte são pouco 

constatadas na área em decorrência do espesso volume de sal característico da 

Bacia de Santos que, por refratar o sinal sísmico, dificulta a observação de 

camadas mais profundas. Os horizontes pré-sal foram identificados localmente 

em estruturas do embasamento, principalmente na porção proximal das seções 

sísmicas. 

 

4.1.2 Embasamento (H0) 
 

O embasamento, assim como as rochas do pré-sal, é de difícil 

identificação devido a refrações causadas pela passagem do sinal sísmico pelos 
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domos de sal. Portanto, o topo do embasamento é mais bem observado nas 

porções proximais do talude, em locais de altos estratigráficos os quais 

condicionaram a movimentação do sal para o sopé do talude cretáceo.  

Importante feição do embasamento, a Linha de Charneira da Bacia de 

Santos foi observada nas seções sísmicas 047, 041, 038, 035 e 068. A Linha de 

Charneira pode ser identificada nas seções pela mudança no mergulho do 

embasamento, representando a mudança entre a plataforma e a rampa do talude 

cretáceos. É possível identificar ainda um hemigráben de direção 

aproximadamente NE-SW com deposições de idades pré e pós-rifte.  

 

 4.1.3 H0 - H2 (Aptiano) 
 

O horizonte de topo do sal é demarcado por refletor de forte contraste de 

impedância acústica positivo entre dois negativos. O refletor é descontínuo e 

muito bem demarcado na porção distal das seções sísmicas. Nas laterais de 

domos o sinal é dissipado. O sal ocorre recobrindo as sequências pré-sal na 

forma de domos e muralhas de sal, nas porções proximal e distal, 

respectivamente. 

Os maiores volumes de sal estão acumulados na área distal da bacia, 

onde são observadas sequências estratigráficas do Paleógeno que ocorrem 

preenchendo mini-bacias formadas nos vales entre os domos salinos. Na porção 

distal há ocorrência de sal estratificado.  

 

4.1.4 H2 - H3 (Albiano Inferior - Albiano Superior) 
 

O horizonte pós-sal mais antigo da bacia corresponde a um refletor pouco 

marcado restrito à porção proximal da bacia principalmente nas linhas sísmicas a 

norte da área de estudo (0041, 0038, 0068), a oeste da Falha de Lagosta. 

Apresenta terminações onlap no embasamento e também faz contato com o 

embasamento por dobras de rollover e falhas sintéticas decorrentes da 

movimentação do sal. 
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No domínio dos domos de sal, o horizonte H3 é deformado pelas falhas 

laterais de domos e almofadas de sal formando estruturas de arrasto e localmente 

anticlinal de rollover. Ocorre também preenchendo hemigráben do embasamento 

com terminações onlap. O contexto tectônico de incursão marinha sobre os riftes 

no momento de deposição do intervalo estratigráfico indica o aumento regional do 

nível do mar relativo. 

A partir da correlação com a literatura (Assine et al., 2008), interpreta-se 

que o intervalo H2-H3 é correspondente à Formação Guarujá. A presença de 

refletores de contraste negativo de impedância acústica na Calha Proximal pode 

ser indicativa dos carbonatos de idade albiana. Nas seções que preenchem o 

embasamento, a ausência destes refletores e contexto ambiental relativamente 

mais proximal pode indicar que o hemigráben do embasamento tem 

preenchimento terrígeno, possivelmente de rochas areníticas e conglomeráticas 

da Formação Florianópolis. 

 

4.1.5 H3 - H4 (Albiano Superior - Cenomaniano) 
 

Restrita a oeste da Falha de Cabo Frio, a sequência cretácea ocorre 

principalmente na Calha Proximal e também preenchendo o hemigráben do 

embasamento. É limitada na base pela superfície de erosão H4, interpretada a 

partir da identificação de terminações do tipo onlap das camadas de H3-H4. Os 

horizontes H3 e H4 ocorrem com terminações do tipo onlap no embasamento. Na 

porção sul, H3 é base das clinoformas rotacionadas pela tectônica do sal. A 

sequência apresenta espessura máxima na seção sísmica 041 (Anexo 2). 

Na porção proximal, a sequência ocorre falhada por almofadas de sal e 

por falhas do tipo antitéticas e sintéticas nas laterais do domo sal, localmente 

ocorrendo com dobras de arrasto e anticlinal de rollover. A deposição da 

sequência corresponde à deposição dos carbonatos albianos da Formação 

Itanhaém, e, assim como no intervalo H2-H3, é possível identificar os refletores 

descontínuos com contrastes de impedância negativos. 
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4.1.6 H4 - H5 (Cenomaniano - Turoniano Superior) 
 

Restrito a oeste da Falha de Cabo Frio, o intervalo estratigráfico é 

delimitado no topo pelo horizonte H5 com terminações do tipo onlap no 

embasamento e localmente na seção 0038 (Anexo 2) na discordância H4. O 

intervalo é deformado por estruturas do tipo rollover a leste da Calha Proximal, 

com espessamento de seção associado, e por dobras de arrasto nas 

proximidades da Falha de Cabo Frio, além de apresentar localmente inversão 

tectônica. H4-H5 tem espessamento lateral de norte para sul e é demarcado pela 

presença de clinoformas rotacionadas pela Falha de Lagosta, que delimita a 

Calha Proximal. As clinoformas apresentam terminações do tipo donwlap no 

horizonte H5 e toplap no horizonte H6. As clinoformas são progradantes e 

agradacionais, possivelmente relacionadas a um momento regressivo com 

acomodação positiva. O intervalo é o último a ocorrer preenchendo o hemigráben 

do embasamento.  

Segundo Assine et al. (2008), o intervalo seria correspondente a um 

momento transgressivo que teria proporcionado a instalação de condições 

anóxicas e favorecido a deposição de folhelhos ricos em matéria orgânica. A 

presença das clinoformas regressivas pode indicar um momento de aumento do 

aporte de sedimentos em um dos três episódios progradantes descritos por 

Macedo (1989), associados a pulsos de ascensão da Serra do Mar Cretácea.  

Assine et al. (2008) indicam que H4-H5 é quase que totalmente formado 

por folhelhos marinhos, descrevendo-os inclusive como monótonos, e que é 

pouco observado na porção central da Bacia de Santos. Na área de estudo, o 

intervalo estratigráfico é bastante expressivo desde o contato oeste com o 

embasamento até nas proximidades da Falha de Cabo Frio. É possível ainda 

identificar picos negativos muito contrastantes que podem ser indicativos da 

presença de camadas e corpos areníticos e/ou folhelhos orgânicos.  

 

4.1.7 H5 - H6 (Turoniano Superior - Santoniano Inferior) 
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Correspondente à desconformidade do Turoniano, o horizonte H5 limita a 

base de importante sequência estratigráfica do momento deposicional dos 

arenitos turbidíticos do Membro Ilhabela da Formação Itajaí-Açu (Assine et al., 

2008).  

Na área de estudo, a sequência é a de maior espessura e é restrita à 

Calha Central da bacia, delimitada a oeste pela Falha de Cabo Frio. Entre as 

falhas de Lagosta e Cabo Frio ocorre intensamente deformada devido a 

estruturas relacionadas ao tectonismo do sal, sendo deformadas por estruturas do 

tipo rollover com anticlinais, espessamento de seção em direção aos falhamentos, 

dobras de arrasto e por grábens nos ápices dos domos de sal (Anexo 2). 

 Localmente, ocorrem crescimentos de seção nos vales entre os domos 

de sal e adelgaçamento lateral com contato em onlap das camadas nas laterais 

dos domos, além de inversão tectônica. Neste caso, as camadas da sequência 

apresentam terminações do tipo toplap em refletores próximos de H6. Para todas 

as sequências a partir de H5-H6, primeira a recobrir a Linha de Charneira, não 

foram observados os tipos de terminações a oeste na bacia. Localmente as 

camadas de H5-H6 apresentam terminações do tipo onlap no embasamento. 

Na porção central das seções, nas proximidades da Falha de Cabo Frio, 

são identificadas clinoformas com dobras de arrasto terminais e refletores 

negativos muito contrastantes que podem ser indicativos dos corpos turbidíticos 

do Membro Ilhabela (Figura 4.2). Segundo Assine et al. (2008), estes turbiditos 

estariam associados a depósitos de leques submarinos de trato de sistema de 

mar baixo ou de trato de sistemas de queda.  

Apesar do aumento eustático global no momento da deposição de H5-H6 

(Macedo, 1989), o alto volume de suprimento sedimentar associado ao 

soerguimento da Serra do Mar Cretácea é possivelmente responsável pela alta 

taxa de sedimentação relativa à criação de espaço e instalação de um regime 

regressivo. 
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Figura 4.2: Clinoformas de H5-H6 na linha sísmica 0052 (A) sem interpretação, (B) com as 
interpretações estratigráficas e estruturas principais e (C) identificação das principais estruturas 
evidenciadas na imagem. Escala vertical está em tempo.  
 

4.1.8 H6 - H6.1 (Santoniano Inferior- Campaniano Inferior) 
 

O intervalo H6-H6.1 não corresponde a nenhuma das sequências 

descritas por Assine et al. (2008). Porém, H6.1 pode corresponder a uma 
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superfície transgressiva regional que, segundo os autores, na porção central da 

Bacia de Santos, recobre deltas de trato de mar baixo. A idade aproximada foi 

estabelecida no intermédio das idades das sequências sob e sobrepostas e o 

intervalo seria correspondente às rochas da Formação Itajaí-Açu. A sequência é 

restrita para oeste da Falha de Cabo Frio, na Calha Central, localmente 

avançando para leste da falha, e ocorre deformada por dobras de rollover, dobras 

de arrasto e falhas normais, localmente com espessamento de camadas em 

direção às falhas (falhas de crescimento). 

 Na linha sísmica 0052 é possível identificar as camadas da sequência 

com contato tipo toplap com mergulho muito baixo no horizonte H6.1, o que pode 

estar relacionado com o afogamento dos deltas proximais e fácies costeiras 

descritas por Assine et al. (2008).  

 

4.1.9 H6.1 - H7 (Campaniano Inferior - Campaniano Superior) 
 

H6.1-H7 é o primeiro dos intervalos estratigráficos com ocorrência para 

leste da Falha de Cabo Frio em todas as seções sísmicas e ocorre preenchendo 

mini-bacias localizadas nos vales formados nas muralhas de sal nos quais 

apresenta crescimento de seção e terminações do tipo toplap com padrão sísmico 

divergente do máximo do eixo de crescimento em direção aos falhamentos 

laterais do sal. O intervalo é deformado por dobras de rollover, falhamentos 

normais e dobras de arrasto e por falhas de cavalgamento associadas aos ápices 

dos domos de sal. Localmente, apresenta adelgaçamento considerável para leste. 

H7 é um refletor positivo entre dois negativos, todos muito contrastantes, sendo 

mais evidente na porção proximal da bacia.  

Em algumas seções (0052 e 0031) é possível identificar terminação do 

tipo toplap dos refletores sob H7, importante desconformidade regional com 

erosão subaérea e deslocamento do onlap costeiro (Assine et al., 2008) (Anexo 

2). Segundo os autores, a parte superior de H6-H7, que seria correspondente à 

H6.1-H7, é o registro de uma profunda alteração no preenchimento da bacia 

devido à progradação de sistemas aluviais e costeiros em direção à bacia. A 

sequência seria correspondente à parte superior da Formação Itajaí-Açu. 
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4.1.10 H7 - H7.1 (Campaniano Superior - Maastrichtiano) 
 

Segundo Assine et al. (2008), as rochas da sequência são pertencentes 

às formações Santos, Juréia e Itajaí-Açu, gradacionais entre si posicionadas na 

porção proximal, intermediária e distal da bacia, respectivamente. A sequência 

apresenta espessamento de seção tanto entre os vales dos domos de sal, a oeste 

da Falha de Cabo Frio, como também – principalmente – em depressões entre 

domos salinos (mini-bacias) localizados na província das muralhas de sal, a leste 

da Falha de Cabo Frio. Nas muralhas de sal ocorre também sem crescimento de 

seção. É intensamente afetada por dobras de rollover, grábens apicais dos domos 

sal e dobras de arrasto, principalmente entre as falhas de Lagosta e Cabo Frio.  

Nas proximidades de um domo de sal com formato “em chamas” na 

seção sísmica 0031 (Anexo 2), é possível identificar distintivo padrão divergente 

dos refletores, o que indica, em conjunto com outras feições, o impacto da 

tectônica do sal na deposição de H7-H7.1. É possível identificar os refletores da 

sequência com terminações do tipo toplap sob H7.1, localmente com a ocorrência 

de clinoformas com o topo erodido.  

 

4.1.11 H7.1 - H7.2 (Maastrichtiano - Paleoceno) 
 

 A sequência é limitada na base pela discordância H7.1 a qual ocorre por 

vezes erodida e com truncamentos sob a superfície de erosão 7.2, identificada 

como um refletor negativo muito bem demarcado por toda extensão das seções 

sísmicas. H7.1 ocorre na base de cunhas clásticas subaquáticas com padrão 

progradante (Figura 4.3) que teriam desencadeado o rafting do sal (Mohriak et al., 

1995; Assine et al., 2008).  

H7.1-H7.2 apresenta espessamento lateral de norte para sul e as maiores 

espessuras ocorrem nas proximidades da Falha de Cabo Frio, em locais 

comumente associados com a erosão de 7.1 pela discordância 7.2, nas camadas 

intermediárias da sequência.  
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Figura 4.3: Seção sísmica dip com indicação dos truncamentos e camadas com geometria 
progradante do intervalo H7.1-H7.2 (A) sem interpretação, (B) com identificação dos intervalos 
estratigráficos e (C) com interpretação dos truncamentos e progradação. A escala vertical está em 
tempo. 

 

Intensamente modificada e condicionada pela tectônica do sal, a 

sequência ocorre com estruturas rollover, falhas normais e dobras de arrasto, 

sendo o intervalo mais deformado pelos grábens apicais dos domos de sal. Nas 
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muralhas de sal, preenche as mini-bacias e apresenta crescimento de seção. 

H7.2 é a base dos depósitos de contornitos e de escorregamentos de massa, 

estando intensamente erodida por vales associadas à atividade de correntes de 

contorno.  

H7.2 marca o limite entre o Cretáceo e o Paleógeno, o qual é identificado 

por uma importante discordância regional que precede a instalação da Superfície 

de Aplainamento Japi (SAJ) (Macedo, 1989). Segundo Assine et al. (2008), a 

discordância corresponde  um evento eustático negativo de queda do nível do 

mar demarcado por uma regressão forçada.  

 

4.1.12 H7.2 - H8 (Paleoceno - Eoceno) 
 

A principal característica da sequência é a presença dos depósitos de 

contornitos muito evidentes nas proximidades da Falha de Cabo Frio. São 

delimitados na base por H7.2 e no topo por H8 (Figura 4.4). O último, segundo 

Assine et al. (2008), seria correspondente ao evento de queda do nível do mar 

que delimita o Paleoceno e o Eoceno, coincidindo também com a alteração do 

curso do Rio Paraíba do Sul devido a ajustes da Serra do Mar (Berton & Vesely, 

2016; Macedo, 1989) que passou a desaguar na Bacia de Campos (Karner & 

Driscoll, 1999). 

A mudança no curso do Rio Paraíba do Sul seria responsável pela 

diminuição do aporte de sedimentos concomitantemente com aumento do nível do 

mar e retrabalhamento do assoalho marinho por correntes de fundo (Berton & 

Vesely, 2016; Duarte & Viana, 2007). O empilhamento no caso seria transgressivo 

(Assine et al., 2008). Na porção central da bacia, segundo os autores, a 

sequência é pouco espessa devido à alta frequência de domos salinos, que 

teriam barrado a deposição nas porções mais profundas. 

H7.2-H8 ocorre preenchendo depressões entre domos das muralhas de 

sal, apresentando os maiores eixos de crescimento de seção principalmente nas 

camadas basal, tornando-se gradativamente menos condicionado pelas mini-

bacias em direção a H8. Nas mini-bacias apresenta truncamentos internos. 
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Ocorre deformado por falhas dos grábens apicais dos domos de sal, além de 

apresentar localmente dobras de arrasto nas laterais dos domos.  

 

 

Figura 4.4: Seção sísmica dip com enfoque nos contornitos (A) sem interpretação com indicação 
dos depósitos dos intervalos H7.2-H7.2 e H7.2-H8, (B) com identificação dos intervalos 
contemplados na imagem e (C) com interpretação das geometrias atribuídas aos depósitos. A 
escala vertical está em tempo. 

 

4.1.13 H8 - H8.2 (Eoceno - Oligoceno Superior)   
 

Durante o intervalo de deposição de H8-H8.2 é possível identificar ainda 

os depósitos de contornitos, muito mais incipientes e sutis (Figura 4.4). O intervalo 

estratigráfico ocorre falhado pelos domos apicais, mas no geral não apresenta 

estruturas associadas às laterais dos domos das muralhas de sal. Localmente, 

apresenta dobra de arrasto pela Falha de Lagosta. O intervalo ocorre recobrindo 
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as mini-bacias da província das muralhas de sal com crescimentos de seção 

pouco expressivos.  

Assine et al. (2008) indicam que o intervalo é demarcado pela presença 

de fluxos de massa, turbiditos de leques de assoalho e clinoformas. H8-H8.2 seria 

correspondente a um empilhamento transgressivo. O período deposicional é 

correspondente à instalação do Sistema de Riftes do Cenozóico (Macedo, 1989) 

e, segundo Assine et al. (2008), é correlacionável com o Marco Azul da Bacia de 

Campos (Gamboa et al., 1986). 

 

4.1.14 H8.2 - H9 - H10 (Oligoceno Superior - Plioceno)   
 

Intervalo mais recente da Bacia de Santos, H8.2-H10 apresenta 

localmente terminações dos refletores do tipo onlap sobre H8.2. Uma das 

superfícies de onlap aparenta ser coincidente com o horizonte H9 descrito por 

Assine et al. (2008), de idade intermediária entre H8.2 e H10. H10 corresponde a 

um refletor de alto contraste positivo acompanhado de um refletor de alto 

contraste negativo.  

Nas seções sísmicas, é possível identificar o avanço do talude em direção 

à bacia, em padrão geométrico progradacional (Figura 4.5). O intervalo 

estratigráfico é intensamente erodido por cânion de aproximadamente 15 km de 

largura máxima. Em direção a SE, H10 é completamente erodido. Segundo 

Assine et al. (2008), a sequência apresenta preenchimento carbonático 

(Formação Iguape) e siliciclástico (Formação Marambaia), os quais estariam 

relacionados com variações do nível do mar associadas a períodos glaciais e 

consequentes flutuações eustáticas. 
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Figura 4.5: Seção sísmica com enfoque na progradação do talude atual da bacia (A) com 
indicação do avanço da quebra do talude e (B) com interpretação dos intervalos. A escala vertical 
está em tempo. 

 

4.1.15 Mapas de Contorno dos Horizontes Estratigráficos 
 

O primeiro mapa de contorno (Figura 4.6 A) representa o mapa do topo do 

sal (horizonte H2). Na porção correspondente ao embasamento, estão localizados 

pequenos domos e cicatrizes de sal as quais são representadas muito sutilmente 

no mapa. De NW para SE, a primeira depressão (em vermelho) é coincidente com 

a Calha Proximal da bacia, a qual é limitada pela Falha de Lagosta localizada a 

leste dos primeiros domos de sal da Bacia de Santos. Em azul, com formatos 

arredondados, os primeiros domos estão alinhados na direção aproximada N45E 

e representam as menores profundidades do horizonte. A partir dos domos de sal 

para SE, é possível identificar as depressões entre domos. As muralhas de sal 

são identificadas pelas maiores profundidades. Ocorrem no depocentro da bacia e 

estão comumente associadas às mini-bacias.   

Devido à falta de representatividade dos horizontes H3 e H4 na área de 

estudo, o primeiro mapa da seção pós-rifte é do horizonte H5 (Figura 4.6 B), 

correspondente à desconformidade do Turoniano. A porção arredondada 

avermelhada corresponde a um baixo do horizonte associado aos domos de sal. 
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O horizonte é restrito a oeste da Falha de Cabo Frio, localizada no mapa nas 

proximidades da linha amarela na interface entre os tons esverdeados e 

avermelhados. Devido à interpolação, o mapa estende-se até as muralhas de sal, 

mesmo que não haja ocorrência do horizonte.   

Nos mapas de H6 e H6.1 (Figura 4.6 C e D) é possível identificar alguns 

pontos circulares azulados de valores relativamente altos em meio à porção 

esverdeada. Estes pontos são associados às dobras de arrasto dos primeiros 

domos de sal as quais deslocam as camadas dos intervalos. Em ambos os mapas 

é possível identificar na porção avermelhada dois “avanços” de valores mais 

positivos (esverdeados) com formatos abaulados. Estas entradas representam os 

locais nos quais as camadas de H6-H6.1 foram depositadas a leste da Falha de 

Cabo Frio. O mesmo ocorre na proximidade da linha de 2500 ms de profundidade 

com o avanço da porção sobre a porção verde. O paralelismo entre estes 

avanços pode ser indicativo de um preenchimento diferenciado no local.  

O intervalo deposicional de H6-H6.1 corresponde a um momento de 

expressivo aumento no aporte de sedimentos na bacia devido ao soerguimento 

da Serra do Mar Cretácea. A presença destes abaulamentos pode ser 

correspondente à localização de paleovales ou paleocanais subaquáticos os 

quais poderiam ter conduzido todo este volume de sedimento para as porções 

mais distais da bacia, depositando H6-H6.1 para além da Falha de Cabo Frio. 

A partir do mapa de contorno de H7 (Figura 4.7 A), é perceptível o 

aumento da interferência dos domos de sal na estratigrafia das camadas. Tanto 

na porção distal como na proximal, em H7, é possível identificar a presença de 

mini-bacias e contrastes positivos de profundidades associados às dobras de 

arrasto. A porção avermelhada no extremo SE dos mapas de H7 e H7.1 (Figura 

4.7 B) é marcadamente diferente da porção avermelhada dos mapas de H5, H6 e 

H6.1. Enquanto que nos mapas dos horizontes anteriores à H7 não havia 

deposição em volumes significativos para além da Falha de Cabo Frio, a partir de 

H7 evidencia-se a concentração das maiores profundidades na porção circular 

avermelhada. Esta mudança demarca a geração do espaço de acomodação da 

maior depressão evidenciada pelos mapas de contorno. A depressão foi definida 

como mini-bacia a partir de observações nas sísmicas.  
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A depressão, em H7 e H7.1 concentra-se mais ao sul dos mapas, o que 

pode indicar maior taxa de subsidência das mini-bacias a sul da área de estudo, 

mais próximo do depocentro regional da bacia. A partir do mapa de H7.2 (Figura 

4.7 C) a depressão é sutilmente observada até extinguir-se completamente em H8 

(Figura 4.7 D), indicando que a idade de maior taxa de subsidência seria entre o 

Campaniano Superior e o Eoceno. 

 

 

Figura 4.6: Mapas de contorno dos horizontes (A) H2, (B) H5, (C) H6 e (D) H6.1. A escala 
horizontal está representada em quilômetros e a profundidade está representada em 
milissegundos, sendo o datum o fundo do mar. 
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Nas seções sísmicas, é possível identificar os maiores crescimentos de 

seções nas mini-bacias nas camadas de H7.2-H8 e consequentemente várias 

oscilações de profundidade de H7.2. A ausência de evidências destes 

crescimentos de seção nos mapas de H7.2 e H8 relaciona-se possivelmente com 

a falta de resolução da escala de cor selecionada para os mapas. 

 

 
Figura 4.7: Mapas de contorno dos horizontes (A) H7, (B) H7.1, (C) H7.2 e (D) H8. A escala 
horizontal está representada em quilômetros e a profundidade está representada em 
milissegundos, sendo o datum o fundo do mar. 
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4.2 ESTILOS ESTRUTURAIS 
 

A partir da interpretação de estruturas observadas nas seções sísmicas, 

foi possível determinar diferentes estilos estruturais relacionados a processos 

deposicionais e deformacionais diversos. A descrição dos resultados da análise 

estrutural será organizada de acordo com a definição e origem de cada estrutura. 

 

4.2.1 Grábens e Hemigrábens do Embasamento 
 

Nas porções do embasamento contempladas na área, é possível 

identificar grábens e hemigrábens com preenchimentos da fase sin e pós-sal. Os 

riftes preenchidos por seções do pré-sal são comumente grábens e são de difícil 

visualização. A principal feição observada consiste em um hemigráben de 

aproximadamente 1000 km² na porção proximal das linhas sísmicas. A estrutura 

pode ser identificada nas linhas sísmicas 068, 035, 038 e 041 e é preenchido nas 

duas últimas por seções pré-sal (Figura 4.8 A e B) e nas primeiras por intervalos 

estratigráficos do Neocretáceo, da seção pós-rifte (H3-H4, H4-H5 e H5-H6) 

(Figura 4.8 C e D). A distinção é feita principalmente pela correlação dos refletores 

e pela ocorrência de sal sobre a estrutura. O limite oeste deste hemigráben, 

representado pela superfície monoclínica de deslocamento, é localmente 

coincidente com a Linha de Charneira mapeada nas seções sísmicas, indicando 

que a feição pode ter idade similar ou correlata a geração da Serra do Mar 

Cretácea e Linha de Charneira no Neocretáceo (entre 89 e 65 Ma), porém, o 

preenchimento por seções sin-rifte indica uma ativação anterior ao Neocretáceo, 

possivelmente do Barremiano-Aptiano.  

De direção aproximada N45E, o hemigráben está orientado 

subparalelamente às estruturas do Cinturação Ribeira e, consequentemente, à 

costa brasileira, o que pode indicar que o espaço de acomodação pode ter sido 

gerado inicialmente devido a reativações de descontinuidades do embasamento. 

Esta direção também é coincidente com as orientações dos riftes do Cenozóico 

(Figura 4.9), gerados a partir de colapsos gravitacionais com direção ao 

depocentro da bacia no Paleógeno (Macedo, 1989). Apesar do gráben, em escala 
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sísmica, aparentemente não deformar os intervalos paleógenos, sua ocorrência 

como baixo estrutural visível atualmente no assoalho da Bacia de Santos indica 

que as descontinuidades associadas ao hemigráben podem estar ativas. Neste 

caso, seria possível relacionar a subsidência atual da estrutura ao colapso 

gravitacional do talude para o offshore da bacia.  

A partir das observações e interpretações acerca da estrutura é possível 

afirmar que o hemigráben teria sido nucleado inicialmente no Eocretáceo 

aproveitando descontinuidades do embasamento e preenchido por rochas da 

seção pré-sal da Bacia de Santos, incluindo os sais aptianos da Formação Ariri.  

Novas reativações teriam ocorrido no Neocretáceo, possivelmente 

associadas aos pulsos tectônicos de geração da Linha de Charneira e Serra do 

Mar Cretácea, e o hemigráben representaria um paleobaixo ou rifte do 

embasamento. Devido à dissipação do sinal sísmico, não foi possível inferir se o 

hemigráben com preenchimento pós-rifte teria também preenchimento da seção 

pré-sal, porém, a ausência de sal nestes casos pode ser indicativa de que a 

própria nucleação da estrutura na área das linhas sísmicas 068, 035 e 068 tenha 

ocorrido posteriormente com o prolongamento lateral da estrutura. A identificação 

desta estrutura na plataforma atual da Bacia de Santos indica que ela pode ainda 

estar ativa. 

 

 
Figura 4.8: Hemigráben do embasamento nas linhas sísmicas 0041 com preenchimento de idade 
provavelmente do pré-Aptiano (A) com indicação da falha antitética e superfície monoclinal que o 
limitam e (B) com interpretação dos intervalos estratigráficos contemplados e 0068 com (C) 
indicação dos limites da estrutura e (D) com delimitação dos intervalos. As rochas do 
embasamento estão apresentadas em cinza claro e as rochas do pré-sal em cinza escuro. A 
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escala vertical está em tempo. 

 
Figura 4.9: Mapa de localização do hemigráben do embasamento e dos riftes do Cenozoico 
evidenciando o paralelismo entre estas estruturas. Fonte dos dados: Zalán & Oliveira (2005), Esri, 
(2018). 

 

4.2.2 Domos e Muralhas de Sal  
 

Gerados a partir de movimento halocinéticos, os domos de sal ocorrem 

em todas as sísmicas descritas e variam em forma, tamanho e direção. Na porção 

proximal das seções, o sal apresenta-se na forma de almofadas de sal de 

aproximadamente 15 km de largura e domos de sal arredondados de no máximo 

20 km de largura, aproximadamente. Nesta porção, os domos ocorrem 

frequentemente rompidos. Cicatrizes de sal são muito comuns nas proximidades 

da Linha de Charneira, além de domos muito pequenos de idades de crescimento 

do Eocretáceo, principalmente na linha 0047. 

Ainda na porção proximal são identificadas falhas lístricas nos flancos dos 

domos, localmente com anticlinal de rollover ou inversão tectônica associadas. As 
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falhas lístricas das cicatrizes de sal são sintéticas e as dos domos de sal são 

antitéticas. O predomínio de estruturas distensivas como as dobras de rollover, de 

arrasto e falhamentos normais com heaves quilométricos, como as falhas de 

Cabo Frio e Lagosta, definem o domínio de ocorrências destas estruturas como 

domínio distensivo (Figura 4.10), que se estende desde o limite oeste das seções 

sísmicas até a Falha de Cabo Frio.  

O domínio compressivo, limitado a oeste pela Falha de Cabo Frio, 

estende-se até o fim das linhas sísmicas a leste. É marcado principalmente por 

dobramentos simétricos e assimétricos dos domos e preenchimento por camadas 

sin a pós-tectônicas. Localmente são identificados domos com ápices duplicados 

e cavalgamentos apicais que indicam cinemática aproximada de NW para SE 

(Figura 4.11). 

Estruturas com componente compressional em domínio distensional, 

como a falha com inversão tectônica e estruturas resultantes de deflações dos 

domos de sal, como os grábens apicais, são indicativas da não linearidade dos 

domínios, os quais sobrepõem-se e alternam-se a depender de tensões 

halocinéticas locais diferenciadas.   

 

 

Figura 4.10: Figura esquemática dos domínios deformacionais identificados das bacias e as 
estruturas utilizadas para os definir. São identificadas também as falhas de Lagosta (FL) e Cabo 
Frio (FCF). 
 



53 

 

 
 

 

Figura 4.11: Seção sísmica 0030 com ocorrência de domos de sal com cavalgamentos no ápice 
(A) sem interpretação e (B) com interpretação dos intervalos estratigráficos e indicação da 
cinemática do movimento de NW para SE. A escala vertical está em tempo. 

 

4.2.3 Mini-Bacias e Calha Proximal  
 

A halocinese, além de deformar as camadas sobrepostas aos evaporitos 

aptianos, interfere também na deposição de camadas mais jovens com a geração 

de mini-bacias. Para o estudo em questão, foram consideradas mini-bacias as 
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depressões entre domos de sal dentro das quais foram identificados crescimentos 

de seção e adelgaçamento lateral das camadas em direção aos flancos dos 

domos com fácies sísmicas de padrão divergente comumente com refletores com 

terminações do tipo onlap inclinadas sobre o sal. Não foram identificados 

preenchimentos de depressões com padrão tabular das camadas em espaços de 

acomodação gerado pelo sal. A maior frequência de mini-bacias localiza-se sobre 

as depressões formadas entre os domos localizados nas muralhas de sal (Figura 

4.12). Neste caso, ocorrem com geometria simétrica e assimétrica. Os 

crescimentos de seção que são identificados entre os domos de sal são oriundos 

de deposições sin-tectônicas à subsidência das mini-bacias.  

Nas seções sísmicas, foram identificadas 21 depressões com crescimento 

de seção. Ao projetar as mini-bacias no mapa de contorno (Figura 4.13) do topo 

do sal gerado a partir do mapeamento do horizonte H2, é possível identificar que 

algumas destas mini-bacias estão localizadas dentro de depressões maiores.  

A catalogação destas bacias em sísmica auxilia na identificação de quais 

das depressões identificadas no mapa de contorno são indubitavelmente mini-

bacias. A presença de diversos pontos com eixos de crescimento internos à maior 

depressão delimitada em mapa confirma a presença de uma grande mini-bacia 

com 3.500 km² na área de estudo que aparenta ter continuidade para SE. Porém, 

a expressividade da depressão pode ter relação direta com o tipo de interpolação 

utilizado no software ou até mesmo com o aumento da declividade associado a 

mudanças no embasamento da bacia.  

Ainda no mapa de contorno do topo do sal, foi identificada outra grande 

depressão a NW da maior mini-bacia. Neste caso, a ausência de pontos com 

crescimento de seção indica que não são todas as depressões da bacia que 

interferem na deposição das camadas pós-rifte, sendo muitas vezes causadas por 

falhamentos gerados pelos movimentos de ascensão deflação dos domos.  

Com idade e tectônicas formadora e deformadora diferenciadas daquelas 

das mini-bacias localizadas a leste da Falha de Lagosta, a Calha Proximal tem 

aproximadamente 20.000 km². A Falha de Lagosta que delimita a calha é definida 

como uma falha antitética de arrasto na lateral oeste do domo de sal mais 

proximal. A deposição na Calha Proximal tem idade cretácea e pode ter sido 
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condicionada por paleoaltos desenvolvidos no início da halocinese os quais 

restringiram a deposição da sequência H2-H3. A presença de camadas com 

geometria progradacional que terminam na Falha de Lagosta pode indicar o 

preenchimento de um baixo estrutural desenvolvido na retaguarda do domo de 

sal.  

 

 

Figura 4.12: Seção sísmica 0041 com enfoque nas mini-bacias localizadas nas muralhas de sal 
(A) sem interpretação e (B) com intervalos estratigráficos interpretados. As setas pretas indicam os 
eixos de crescimento de cada um dos intervalos. A escala vertical está em tempo. 
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Figura 4.13: Mapa de contorno do horizonte H2 (topo do sal) com indicação das mini-bacias 
definidas em mapa, da Calha Proximal e dos pontos com eixos de crescimento mapeados em 
sísmica. A escala horizontal está representada em quilômetros e a profundidade está representada 
em milissegundos, sendo o datum o fundo do mar. 

 
 

4.2.4 Grábens Apicais 
 

A ascensão de um domo sal pode deformar as camadas sobrejacentes de 

forma a gerar dobramentos apicais. O processo de formação destes dobramentos 

ocorre com estiramento no nariz da dobra e formação de planos de fraqueza 

subperpendiculares ao eixo que acompanham a charneira dos dobramentos. O 

próprio enfraquecimento da charneira poderia ser o suficiente para gerar os 

grábens apicais identificados na área. As estruturas, portanto, seriam resultantes 

do colapso gravitacional dos domos. O motivo dos colapsos pode estar 

relacionado com uma movimentação secundária do sal associada a mudanças no 

regime deformacional de compressivo para distensivo, por exemplo.   

Segundo Ge et al. (1997), dobras associadas a domos de sal 

pertencentes ao domínio compressivo da bacia podem ser reativadas em 

momentos distensivos posteriores, gerando falhamentos normais nos 

fechamentos das dobras. No caso da área de estudo, os grábens apicais de 
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domos com geometria “em chama” (seções sísmicas 0030 e 0031 - Anexo 2) no 

domínio distensivo podem ser indicativos da removimentação do sal, causando 

deflação e consequente nucleação das falhas normais apicais e/ou o 

aproveitamento de planos de fraqueza oriundos do processo de formação dos 

dobramentos (Figura 4.14). O colapso e removimentação do sal podem estar 

associados com alteraçôes da intensidade de σ1 durante a abertura da bacia. 

Foram identificados espessamentos de seção sutis da sequência H9-H10 

em direção aos falhamentos, indicando que a falha estaria ativa no momento da 

deposição destas camadas.  

 

 

Figura 4.14: Esquema de nucleação de planos de fraqueza na charneira das dobras dos domos de 
sal durante a ascensão do domo no momento 1 e deflação do domo do sal com consequente 
geração das falhas normais nos ápices. 

 

4.2.5 Inversão Tectônica 
 

Nas linhas sísmicas 0047 e 0048 foi identificada uma falha com inversão 

tectônica durante o intervalo estratigráfico H4-H5 (Figura 4.15). O termo inversão 

tectônica determina a inversão da cinemática ao longo de um plano de falha 

ladeado por domo ou almofada de sal e é identificada por espessamentos de 

camadas deslocados por falhas inversas. A inversão neste caso ocorre pela 

alteração entre um regime deformacional distensivo, responsável pela nucleação 

da falha normal sin-tectônica à deposição da sequência H4-H5 e estrutura de 

rollover da sequência H3-H4, para um regime compressivo que deslocou a capa 

para cima da lapa devido a um pulso de ascensão do sal. O heave da falha é de 

aproximadamente 11,5 km. 
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A compressão na Bacia de Santos está associada com a halocinese. A 

inversão tectônica nas seções ocorre entre dois domos de sal. Desta forma, é 

possível que a compressão tenha se desenvolvido pela ascensão correlata de 

ambos entre o Cenomaniano e Turoniano Inferior, comprimindo a sequência. 

Deslocamentos normais das sequências mais recentes indicam uma nova 

reativação da falha entre H6, H6.1 e H7 identificados por espessamento de 

camadas da sequência em direção à falha. Falhas normais que deformam o 

intervalo entre H7 e H8 (H7-H7.1, H7.1-H7.2 e H7.2-H8) indicam outro 

deslocamento posterior à deposição destes intervalos mais recentes. 

 

 

Figura 4.15: Sísmica 0048 (A) sem interpretação e (B) com indicação das falhas com inversão 
tectônica e rollover com indicação dos sentidos dos deslocamentos. A escala vertical está em 
tempo. 



59 

 

 
 

4.2.6 Escarpas de Falha e Contornitos  
 

Contornitos são gerados pela deposição e/ou retrabalhamento de 

sedimentos por correntes de fundo (Lima, 2013). Correntes de fundo são 

formadas por águas de alta densidade que, ao interagirem com o fundo do mar, 

retrabalham o sedimento mais fino depositado no fundo, depositando-o em locais 

nos quais a corrente perde energia.  

Correntes de fundo interagem fortemente com depósitos turbidíticos, 

retrabalhando-os de forma contínua, ao invés de episodicamente, como no 

processo de formação de correntes de turbidez. Segundo Lima (2013), depósitos 

de contornitos caracterizam-se pela intercalação de camadas formadas por 

processos trativos e de suspensão, por superfícies erosivas entre as camadas e 

granodecrescência ascendente interna às das camadas.  

Nas linhas sísmicas, a ação das correntes de fundo é identificada em dois 

contextos diferentes. De idade mais antiga, a ocorrência de depósitos de 

contornitos no intervalo H7.2-H8 é comum a todas as seções sísmicas. Segundo 

Faugéres et al. (1999), os depósitos são identificáveis devido a presença de 

fácies sísmicas caóticas, sigmoidas, paralelas e semi-paralelas e com refletores 

interrompidos e com pouca continuidade lateral quando restritos a paleovales 

(Figura 4.16). O mapeamento destas fácies sísmicas em todas as linhas resultou 

em um polígono com 2.275 km² de área, representado na Figura 4.17 com uma 

cor alaranjada.  

O intervalo deposicional de H7.2-H8  corresponde à mudança no curso do 

Rio Paraíba do Sul. O aumento do mar relacionado à diminuição do aporte de 

sedimentos e ao nível eustático seria responsável pela instalação das correntes 

de fundo que podem estar associadas aos depósitos de contornitos (Duarte & 

Viana, 2007; Berton & Vesely, 2016). A projeção do polígono com ocorrência dos 

contornitos é paralela à direção da Paleocorrente do Atlântico Sul, de sul para 

norte.  

Os impactos recentes das correntes de fundo são identificados por um 

cânion de aproximadamente 300 km² no fundo do mar, representado em verde no 

mapa da Figura 4.17. O cânion é muito perceptível tanto em imagens de satélite 
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atuais do Google Earth® (Figura 4.18) como nas linhas sísmicas (Figura 4.19 A e 

B). A partir do mapeamento da estrutura em imagem de satélite e comparação 

desta com as correntes ativas da Bacia de Santos, segundo Duarte & Viana 

(2007), observa-se o posicionamento compatível do cânion catalogado na área de 

estudo com o Cânion Submarino Cananéia. A erosão lateral do cânion, de direção 

NE-SW, pode estar relacionada com a passagem da Corrente Profunda do Brasil. 

 

 

Figura 4.16: (A e B) Fácies sísmicas de características de contornitos segundo Faugères et al. 
(1999) e sísmica com enfoque nos depósitos de contornito do Paleoceno-Eoceno identificadas na 
área de estudo (A) sem interpretação e (B) com indicação das correspondentes das fácies de 
Faugères et al. (!9990 reconhecidas. 1 - paralela ou contínua, 2 – caótica, 3 – hummocky, 4 – 
sigmoidal, 5 – semi-contínua, 6 – preenchimento de canal turbidítico. Modificado de Faugères et 
al. (1999). 

 

Localmente, a presença de deslocamentos recentes de falhas muito 

profundas coincide com a ocorrência de escarpas no fundo mar. Desta forma, 

estas feições são denominadas de escarpas de falha, uma vez que as correntes 

de fundo podem ter sido canalizadas por planos de fraqueza e os erodido 

preferencialmente por erosão diferencial (Figura 4.19C e D). 
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Figura 4.17: Mapa com as correntes atuantes na Bacia de Santos e os respectivos sentidos das 
trajetórias. Em laranja estão representados os depósitos de contornitos localizados no intervalo 
H7.2-H8 coincidente em direção com a Paleocorrente do Atlântico Sul e em verde está 
representado um cânion atual identificado em sísmica coincidente com o Cânion Submarino de 
Cananéia. Fonte: Duarte & Viana (2007). 
 

 

Figura 4.18: Linhas sísmicas utilizadas para o trabalho e cânion submarino observado em imagem 
de satélite (A) sem interpretação e (B) com o polígono demarcado. Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Canyon de 
Cananéia 

Canyon de 
São Sebastião 



62 

 

 
 

 
Figura 4.19: Cânion submarino observado na seção sísmica 0052 (A) sem interpretação e (B) com 
interpretação dos intervalos estratigráficos. Escarpa de falha da seção sísmica 0047 (C) sem 
interpretação e (D) com os horizontes estratigráficos interpretados. Em (D), a quebra do talude 
coincide com um falhamento muito profundo da bacia. É possível observar também o horizonte 
estratigráfico H9.  

 

4.2.7 Mapas Estruturais 

 

O mapa estrutural da Figura 4.20 foi gerado a partir do mapeamento das 

estruturas nas linhas sísmicas e projeção em mapa das coordenadas UTM 

pontuais (Anexo 5).  

Para realçar os domos de sal da área de estudo, foi gerado um mapa de 

contorno do topo do sal (H2) com escala de cor diferenciada (Figura 4.21 A). 

Foram projetadas também as falhas de Lagosta e Cabo Frio. No mapa, a partir da 

identificação dos padrões, tamanhos e geometrias dos domos de sal combinada 

com a análise dos mesmos parâmetros nas linhas sísmicas, foi possível identificar 

várias províncias diferentes do sal (Figura 4.21 B), sendo estas, de NW para SE: 

(i) embasamento com ausência de sal, (ii) província das cicatrizes de sal, as quais 

ocorrem deformando principalmente os intervalos mais antigos da seção pós-sal, 

(iii) província das almofadas de sal, dentro da Calha Proximal da bacia até a Falha 

de Lagosta (iv) província dos domos de sal,  da Falha de Lagosta até a Falha de 

Cabo Frio e (v) província das muralhas de sal, da Falha de Cabo Frio até o fim 

das seções sísmicas. A última província é coincidente com o domínio compressivo 

da Bacia de Santos.  
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Figura 4.20: Mapa estrutural da área de estudo. Fonte dos dados: CPRM & ANP (2013). 
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Figura 4.21: (A) Mapa de contorno do horizonte H2 com posicionamento dos tensores σ1 e σ3, da 
Falha de Lagosta (FL) e Falha de Cabo Frio (FCF) e dos polígonos dos domos de sal e (B) mapa 
de localização das províncias do sal. 
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É possível perceber certa discrepância do limite do polígono traçado entre 

a província de almofadas de sal e a província de domos de sal e a projeção da 

Falha de Lagosta. Isto se deve ao fato de que falha foi traçada nos ápices dos 

domos de sal enquanto que, no mapa, o limite entre as províncias foi traçado 

levando em consideração o início dos primeiros domos de sal. 

A partir das cinemáticas identificadas pelos cavalgamentos apicais dos 

domos de sal na província das muralhas de sal foi possível posicionar os tensores 

de σ1 e σ3 no mapa e no modelo 3D da Figura 4.22. Segundo Portella (2018), 

além da movimentação da plataforma em direção ao depocentro, o sal descreve 

também um movimento de NNE e SSW a partir dos altos estruturais que limitam a 

bacia em direção ao depocentro. A composição das duas cinemáticas de 

movimentação do sal resulta em um padrão estrutural de caixa de ovos no 

domínio estrutural de domos do sal, a oeste da Falha de Cabo Frio (Portella, 

2018). Segundo o autor, desníveis resultantes do alto topográfico do Arco de 

Ponta Grossa estão incluídos na deformação composta do sal. 

 

 

 

Figura 4.22: Modelo 3D do horizonte H2 (topo do sal) com posicionamento do tensor σ1 e das 
cinemáticas principais. A Falha de Cabo Frio (FCF) é projetada aproximadamente no contato entre 
os domínios distensivo e compressivo que separa a província dos domos de sal da província das 
muralhas de sal.  
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O modelo 3D foi gerado com escala de cor igual ao do mapa de contorno 

do horizonte H2 da Figura 4.21. É possível identificar a concentração dos domos 

mais altos nas proximidades da Falha de Lagosta e a presença das muralhas de 

sal com pequenos domos internos os quais aparecem bem representados na 

porção SE do modelo. A cinemática de movimentação do sal e dos altos 

estruturais de Cabo Frio e Florianópolis são identificadas pelas setas de cor azul-

marinho. Apesar de ambas as movimentações estarem incorporadas na 

deformação do sal, é possível inferir que a o stress gerado de NE para SW tem 

maior impacto na deformação devido à presença dos cavalgamentos na província 

das muralhas. 

O aumento da subsidência devido à contínua abertura da bacia e do 

aumento do peso dos sedimentos resulta no soerguimento constante dos altos 

estruturais. É possível inferir, portanto, que a declividade e influência da 

movimentação do sal dos altos em direção ao centro da bacia foram e continuam 

sendo gradativamente acrescidas durante a evolução da bacia.  
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5.  EVOLUÇÃO TECTONO-ESTRATIGRÁFICA  

 

Bastante complexa, a evolução tectônica da área de estudo na porção 

central da Bacia de Santos foi condicionada diretamente pela movimentação do 

sal em direção às porções mais profundas da bacia, além de estar parcialmente 

associada a pulsos de soerguimento da Serra do Mar Cretácea. 

Recoberto durante o Paleozoico, o embasamento da bacia, 

correspondente em parte ao Cinturão Ribeira, foi intensamente deformado por 

falhas normais e lístricas gerando grábens e horsts durante a instalação do 

sistema de riftes resultante da abertura do Supercontinente Gondwana. Pouco 

observados nas seções sísmicas, estes grábens e hemigrábens – e seus 

correspondentes no registro africano da abertura, formam espaços de 

acomodação por subsidência mecânica.  

A estrutura denominada de hemigráben do embasamento, identificada na 

porção NW da área de estudo, apresenta preenchimento de sequência do sin-rifte 

e do pós-rifte. Nas sequências, as camadas são tabulares com terminações do 

tipo onlap no embasamento, indicando que nos dois momentos de preenchimento 

do hemigráben a falha antitética correspondente ao limite leste da estrutura não 

estava ativa.  A coincidência desta falha com a Linha de Charneira em uma das 

linhas sísmicas pode indicar que a criação do espaço de acomodação no pós-rifte 

esteja associada com pulsos da Serra do Mar Cretácea. 

O hemigráben tem idade inferida de subsidência inicial durante o 

Barremiano-Aptiano com reativação entre o Albiano até o Turoniano 

possivelmente por colapsos gravitacionais semelhantes aos da geração dos Riftes 

do Cenozóico. A orientação do hemigráben NE-SW é similar às estruturas do 

Cinturão Ribeira, o que pode ser indicativo do aproveitamento desta estrutura de 

um plano de fraqueza do embasamento.  

Os registros sedimentares mais antigos identificados em sísmica 

correspondem às seções do sin-rifte as quais foram recobertas por grandes 

volumes de sal no Aptiano. As camadas do sin-rifte apresentam geometria tabular 

com crescimento de seção sindeposicional em direção às falhas ativas. É 
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importante ressaltar novamente as dificuldades de observação destas seções 

devido ao sal que as sobrepõem. 

Estrutural e estratigraficamente, a tectônica da área tem forte influência 

da halocinese, sendo este o processo deformacional que impactou mais 

profundamente os intervalos estratigráficos da porção pós rifte. Foram definidos 

dois domínios deformacionais principais, distensivo e compressional, separados 

pela Falha de Cabo Frio. O domínio distensivo é demarcado pela presença de 

domos de sal associados a falhas lístricas, anticlinais de rollover, dobras de 

arrasto, grábens apicais e domos, cicatrizes e almofadas de sal. O domínio 

compressivo é demarcado pela presença das muralhas de sal, cavalgamentos 

apicais dos domos e sal estratificado e mini-bacias. 

No domínio distensivo, a deposição das sequências H2-H3, H3-H4 e H4-

H5 ocorre parcialmente condicionada pela tectônica do sal, a qual pode ter sido 

responsável pela geração de baixos e altos estruturais, principalmente durante a 

deposição de H4-H5. A restrição de H2-H3 até a Falha de Lagosta, que demarca 

o domo de sal mais proximal da bacia, confirma a deposição condicionada pelos 

domos. A ausência de crescimentos de seção enfraquece a possibilidade da 

geração deste paleorelevo concomitantemente à deposição de H2-H3 e H3-H4.  

 Além da tectônica do sal, a deposição destes intervalos foi condicionada 

pela Linha de Charneira e Serra do Mar cretáceas. Terminações onlap dos 

intervalos em questão sobre o embasamento no talude cretáceo da bacia indicam 

este condicionamento. H4-H5 apresenta espessamento de camadas em direção a 

falhamentos laterais dos domos do sal com inversão tectônica, indicando que H4-

H5 é um intervalo sin-tectônico à falha com inversão tectônica.  

Os intervalos estratigráficos H5-H6 e H6-H6.1 ocorrem rompidos pelos 

domos de sal com dobras de arrasto e estão depositados principalmente a oeste 

da Falha de Cabo Frio. Localmente preenchem mini-bacias do domínio 

compressivo. Nestes locais, os mapas de contorno apresentam leve abaulamento 

em direção a SE que podem estar relacionados a locais de maior entrada de 

sedimentos na bacia. Apenas neste caso são identificados crescimentos de seção 

das camadas das sequências. No domínio distensivo, os intervalos são pré-

tectônicos ao soerguimento dos domos de sal, enquanto que no compressivo eles 
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podem ser considerados sin-tectônicos às mini-bacias. 

Até a Falha de Cabo Frio, as sequências H6.1-H.7, H7.1-H7.2, H7.2-H8 e 

H8-H8.2 são deformadas por dobras de arrasto. Localmente apresentam 

crescimento de seção, principalmente do intervalo H7-H7.1, e H6.1-H7 é o único 

destes intervalos o qual não apresenta crescimento de seção no domínio 

distensivo, sendo depositado em um momento de pouco atividade halocinética na 

área de estudo. As sequências apresentam expressivo adelgaçamento em 

direção à plataforma da bacia. Os intervalos H8.2-H10 e H10 até o recente são 

pós-tectônicos em ambos os domínios compressivo e distensivo, uma vez que 

não apresentam impactos da halocinese na deposição. 

A compressão em uma bacia de margem passiva está associada 

principalmente com a acumulação do sal nas porções mais profundas devido aos 

movimentos halocinéticos da plataforma em direção ao depocentro. Desníveis 

topográficos que separam a Bacia de Santos das bacias de Pelotas e Campos, 

Alto de Florianópolis e Alto de Cabo Frio, respectivamente, são responsáveis 

secundários da movimentação do sal de NWN e SWS para o depocentro das 

bacias, indicando um padrão de deformação composto para o sal.  

Diretamente associadas a movimentos halocinéticos, mini-bacias são 

geradas pela deposição de sedimentos em depressões interbacinais 

correspondentes a depocentros secundários em bacias sedimentares com sal 

móvel (Castro & Holz, 2005). A descrição das relações geométricas entre as 

camadas pós-sal com os domos salinos corresponde a importante ferramenta na 

determinação do momento tectônico associado com a deposição de cada uma 

das sequências. Segundo Caldas & Zalán (2009), para determinar a relação 

temporal entre a deposição das sequências pós-sal e a halocinese deve-se levar 

em consideração os seguintes conceitos: (i) geometria e (ii) padrão sísmico das 

camadas sotopostas e (iii) eventuais eixos de crescimento. A relação das 

sequências descritas com os domos de sal foi crucial para determinar o momento 

tectônico da deposição das camadas pós-sal nas mini-bacias do domínio 

compressivo. 

De todos os principais intervalos estratigráficos sin-tectônicos à geração 

das mini-bacias que apresentam crescimento de seção e adelgaçamento, H7.1-
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H7.2 e H7.2-H8 são os que apresentam maiores amplitudes de crescimento nos 

pontos de taxa de subsidência máxima. Isto indica que o período de maior 

subsidência das depressões locais teria ocorrido entre o Maastrichtiano e o 

Eoceno, momento correspondente ao maior deslocamento da plataforma em 

direção à bacia associado aos pulsos de soerguimento da Serra do Mar Cretácea.  

Segundo Mohriak et al. (1995) e Assine et al. (2008), o padrão de progradação de 

H7.1 poderia ser responsável por rafting (deslocamento em jangada) do sal no 

momento da geração de cunhas progradantes. Ge et al. (1997) discorrem também 

sobre a relação da progradação no desencadeamento de driftes do sal e 

consequente colapso de diápiros associados com uma distensão contínua dos 

domos, o que pode estar relacionado também com a geração de planos de 

fraqueza nas charneiras dos domos de sal aproveitados pelos falhamentos dos 

grábens apicais. 

A deposição de H8-H8.2, intervalo também sin-tectônico às mini-bacias, 

indica que o período de maior subsidência das depressões locais das mini-bacias 

ocorreu durante o Paleoceno até o Eoceno e teria começado a cessar após a 

superfície de erosão H8, desenvolvida durante queda do nível do mar a qual 

marca o limite entre o Paleoceno e Eoceno. A partir de 8.2 até o recente, os 

intervalos não têm a deposição controlada por mini-bacias e são pouco 

deformados pela tectônica do sal, estando localmente falhados por reativações de 

falhas nucleadas nas laterais dos domos resultantes do próprio colapso 

gravitacional da abertura da bacia ou da halocinese ativa até o presente. 

A partir das interpretações acerca das relações dos intervalos 

estratigráficos com o sal, é possível definir que a halocinese teve início ainda no 

Albiano Inferior, no momento da deposição do primeiro intervalo pós-sal, H2-H3, e 

permanece ativa até hoje. O tectonismo aparenta ter ocorrido com taxas 

diferenciadas durante a evolução da bacia. A partir do Turoniano é possível 

identificar os primeiros espessamentos de camada em direção às falhas com 

inversão tectônica. Os crescimentos de seção do horizonte H6.1-H7 restritos 

apenas às mini-bacias do domínio compressivo e ausentes nas mini-bacias do 

domínio distensivo indica que as províncias de sal podem apresentar idades de 

máxima atividade diferenciadas entre si.  
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De acordo com a relação dos intervalos com o sal, é possível afirmar que 

a atividade halocinética, onde hoje se localiza o domínio distensivo, teria ocorrido 

já a partir da deposição de H2-H3. O limite entre os domínios, portanto, seria 

muito mais a leste da sua configuração atual, deslocando-se gradativamente para 

a região distal da bacia conforme há o aumento da carga sedimentar sobre o sal e 

subsidência tectônica, comprimindo-o nas porções mais profundas da bacia. A 

geração das muralhas de sal aparenta ter ocorrido posteriormente com o aumento 

da compressão e teria início possivelmente entre o Turoniano (a partir de H5) e o 

Campaniano (até H7).  

As falhas de Lagosta e Cabo Frio não apresentam espessamento de 

camadas dos intervalos, dificultando o estabelecimento do momento de maior 

atividade. A Falha de Lagosta desloca os intervalos até o horizonte H10, enquanto 

que a Falha de Cabo Frio desloca até o horizonte H8, indicando que as falhas 

permaneceram ativas até o Neoceno e Paleoceno, respectivamente.  
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6. IMPLICAÇÕES ECONÔMICAS 

 

Segundo Lucchesi (1998), a exploração de petróleo no Brasil pode ser 

subdividida em três períodos principais, de acordo com legislações vigentes: (i) 

Período Pré-Petrobras, de 1858 a 1953, (ii) Período de Exclusividade da 

Petrobras, entre 1954 e 1997 e (iii) Período pós-lei 9478/97, que se inicia com a 

criação da ANP (Agência Nacional do Petróleo) em 1997 e estende-se até o 

momento. A descoberta do Campo de Merluza, mais antigo da Bacia de Santos, 

está inserida na terceira fase do Período de Exclusividade da Petrobras, em 1979. 

Fase de amplos investimentos estatais e contratos de concessão por cláusulas de 

risco, a constatação das acumulações na área de Merluza é consequência de 

campanha exploratória nacional muito bem sucedida entre as décadas de 70 e 80 

(Milani & Araújo, 2003). As ocorrências de petróleo no Campo de Merluza 

relacionam-se aos níveis estratigráficos areníticos basais da Formação Juréia, do 

Campaniano e areníticos turbidíticos do Membro Ilhabela da Formação Itajaí-Açu, 

do Santoniano (Milani & Araújo, 2003). 

 Em março de 2014, a Bacia de Campos representava 74,9% da 

produção de petróleo do Brasil, enquanto que a Bacia de Santos contribuía com a 

parcela de 15,3% (ANP, 2014). No Boletim de Produção de Petróleo e Gás da 

ANP de 2018a, a Bacia de Santos já representa 50% da produção petrolífera do 

país, contra 44% da Bacia de Campos, e tem cinco de seus campos entre os 20 

maiores campos produtores de petróleo e gás natural do Brasil, sendo o Campo 

de Lula e Sapinhoá, ambos no pré-sal, os de maior produção (Figura 6.1).  

 

 
Figura 6.1: 20 maiores campos de produção de petróleo (em Mbbl/d) em junho de 2018 com 
destaque para os 5 campos da Bacia de Santos. Fonte: ANP (2018b). 
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Figura 6.2: Mapa de localização dos campos de petróleo da Bacia de Santos e os campos da 
porção sul da Bacia de Campos. Fonte dos Dados: ANP (2018b). 

 

6.1 POSSÍVEIS PLAYS EXPLORATÓRIOS NA ÁREA DE ESTUDO  
 

Com base nas interpretações estratigráficas e no entendimento das 

relações estruturais, são propostos possíveis plays exploratórios e unidades de 

rochas reservatórios levando em consideração o conhecimento acerca da 
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exploração na área de estudo. As propostas são levantadas apenas com base 

nas interpretações das seções sísmicas, reconhecendo a necessidade de estudos 

posteriores e ausência de dados imprescindíveis para caracterização precisa de 

possíveis reservatórios, como análise petrofísica, sísmica 3D, geoquímica, entre 

outros. 

Apesar de apresentarem estruturas em formato de cunha no contato com 

os domos de sal, as seções que ocorrem preenchendo as mini-bacias do domínio 

compressivo da bacia (província das muralhas de sal) são possivelmente 

desprovidas de acumulações de óleo das seções do pré-sal devido a ausência de 

janelas de sal, uma vez que os domos das muralhas são bastante contínuos entre 

si. 

O hemigráben do embasamento preenchido por seções do sin-rifte 

poderia apresentar também pequenas acumulações a depender do tipo de 

preenchimento sedimentar durante o Barremiano, uma vez que a presença de sal 

recobrindo o hemigráben poderia ter selado possíveis acumulações geradas em 

ambiente lacustre da Formação Guaratiba. Entretanto, devido a sua localização, é 

possível que o preenchimento do hemigráben seja de fácies mais proximais da 

formação, como os conglomerados e arenitos fluviais e aluvionares, desprovidas 

de rochas geradoras. Segundo Chang et al. (2008), espessuras muito reduzidas 

de sal (menos que 200 m), como no caso dos evaporitos que recobrem o 

hemigráben, podem ser o suficiente para gerar janelas de sal. Deve ser 

considerado também o menor soterramento, que pode ser insuficiente para 

colocar uma possível rocha geradora na cozinha de geração. 

 

6.1.1 Rochas Carbonáticas da Formação Guarujá (Intervalo H2-H3) 
 

A deposição das rochas de H2-H3 é restrita à Calha Proximal da bacia, 

muitas vezes ocorrendo apenas até a província das almofadas de sal. É possível 

que a deposição do intervalo tenha sido condicionada pela halocinese. O intervalo 

é correspondente à deposição das rochas carbonáticas da Formação Guarujá em 

uma extensa plataforma carbonática salina (Chang et al., 2008; Assine et al., 

2008). Segundo Chang et al. (2008), as rochas carbonáticas da Formação 
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Guarujá são as rochas-reservatório dos campos de Tubarão, Estrela do Mar, 

Caravela e Cavalo Marinho. O potencial reservatório destas rochas consiste na 

porosidade conservada de wackestones, packstones e grainstones (Chang et al., 

2008).  

No limite oeste da Calha Central, no domínio das cicatrizes de sal na linha 

sísmica 068, ocorre uma dobra de rollover sintética a qual gera uma anticlinal de 

rollover que deforma as rochas do intervalo H2-H3. A migração neste caso seria 

possível devido aos rompimentos dos pequenos domos de sal e consequente 

formação de janelas de sal e a acumulação poderia localizar-se em carbonatos na 

charneira da anticlinal (Figura 6.3). Porém, as profundidades associadas à 

anticlinal podem ter sido insuficientes para posicionar a estrutura dentro da 

cozinha de geração. 

 

 

Figura 6.3: Seção sísmica da Calha Proximal da bacia (A) sem interpretação e (B) com 
interpretação dos intervalos estratigráficos com enfoque no intervalo H2-H3 (em rosa) e na dobra 
de rollover e anticlinal de rollover. 

 

 

6.1.2 Arenitos Turbidíticos do Membro Ilhabela (Intervalo H5-H6) 
 

A deposição dos horizontes H5 e H6 do Turoniano Superior – Santoniano 

Inferior está restrita à Calha Central situada a oeste das muralhas de sal. As 

ocorrências de clinoformas falhadas e rotacionadas por estruturas de rollover 

concentram-se nas proximidades da Falha de Cabo Frio. Acumulações neste caso 
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poderiam ter sido geradas possivelmente por trapeamento misto, estratigráfico 

devido a geometria lenticular dos arenitos turbidíticos e estrutural ocasionado por 

falhas laterais dos domos, as quais posicionam os corpos areníticos em contato 

lateral com o sal, que atua como rocha selante.  

Demarcados por refletores com expressivo contraste negativo de 

impedância acústica dentro das clinoformas, os depósitos areníticos representam 

play exploratório similar ao dos Arenitos Ilhabela.  

Os campos de Merluza e Lagosta, inclusive, ocorrem na intersecção entre 

as linhas sísmicas 030 e 053, localizada na área de estudo. Na interseção é 

possível identificar o Campo de Merluza cujo reservatório localiza-se em um 

arenito turbidítico arqueado pela ascensão de um domo de sal e o Campo de 

Lagosta, também em arenito turbidítico, com trapeamento associado a arrastos da 

Falha de Lagosta. A rocha geradora para as acumulações de ambos os campos é 

da Formação Guaratiba, do andar Alagoas da seção pré-sal (Chang et al., 2008). 

Os rompimentos entre os domos de sal identificados majoritariamente no domínio 

distensivo nas províncias de almofadas e de domos de sal favoreceu a 

acumulação do petróleo em reservatório da seção pós rifte.  
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7.  CONCLUSÕES 

 

A porção central da Bacia de Santos, foco do trabalho, apresenta-se 

intensamente deformada pela tectônica do sal. O impacto desta tectônica na 

geologia estrutural e estratigrafia da área foram ilustrados separadamente e 

integrados no capítulo acerca da evolução tectono-estratigráfica da área. A partir 

das observações e interpretações levantadas, destacam-se as seguintes 

conclusões: 

1) A análise estrutural da área de estudo permitiu o estabelecimento dos 

domínios distensivo e compressivo do sal e das calhas Central e Proximal. O 

domínio distensivo ocorre restrito à Calha Central da bacia, a qual é delimitada a 

oeste pela Linha de Charneira e a leste pela Falha de Cabo Frio, e é definido pelo 

predomínio de estruturas como dobras de arrasto, dobras de rollover, anticlinais 

de rollover, grábens apicais e coincide com as províncias de almofadas, domos e 

cicatrizes de sal. A Calha Proximal está inserida na Calha Central e é delimitada a 

leste pela Falha de Lagosta. O domínio compressivo do sal é identificado pela 

presença de cavalgamentos nos ápices dos domos de sal e é coincidente com a 

província das muralhas de sal, limitada a oeste pela Falha de Cabo Frio. Nas 

muralhas de sal são identificadas diversas mini-bacias;  

2) Foram estabelecidos 13 horizontes estratigráficos principais a partir do 

mapeamento em 9 linhas sísmicas localizadas na porção central da Bacia de 

Santos. A definição das idades e significados tectônicos de cada intervalo 

estratigráfico definido a partir dos horizontes foi parcialmente baseada na 

literatura. As seções pré-sal da bacia são observadas localmente. Depositadas a 

oeste da Falha de Cabo Frio, principalmente na Calha Proximal, as sequências 

H2-H3, H3-H4 e H4-H5 são pré-tectônicas às mini-bacias e podem ter deposição 

localmente condicionada pela presença de paleoaltos resultantes da ascensão de 

domos e almofadas de sal ainda no Albiano; 

3) Os intervalos estratigráficos H5-H6 e H6-H6.1 ocorrem principalmente 

na Calha Central e localmente são identificadas ocorrências das seções para 

leste da Falha de Cabo Frio. H5-H6 é um importante intervalo correspondente à 
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deposição dos arenitos turbidíticos do Membro Ilhabela; 

4) Os horizontes a partir de H7 ocorrem também para leste da Falha de 

Cabo Frio e estão intensamente deformados pela halocinese, a qual condiciona 

também os estilos deposicionais dos intervalos. Até o horizonte H8.2, todas as 

sequências apresentam crescimento de seção definindo-as como sin-tectônicas 

da formação das mini-bacias das muralhas de sal. O período de maior 

subsidência das mini-bacias, identificado pela análise dos eixos de crescimentos, 

é durante a deposição de H7.2-H8. Após este intervalo a subsidência começa a 

diminuir até cessar a partir do horizonte H8.2; 

5) As idades de maior atividade da halocinese parecem ser diferenciadas 

entre os domínios compressivo e distensivo, porém, estudos mais aprofundados 

sobre a tectônica do sal são necessários para confirmar a hipótese; 

6) Devido a movimentações do sal da plataforma da bacia e dos altos 

estruturais de Cabo Frio e Florianópolis em direção ao distal bacia, a deformação 

que resulta na geração dos domos de sal segue um padrão de caixa de ovos e 

pode ser decomposta em duas direções principais. σ1 regional da deformação 

localiza-se na direção NW-SE enquanto que σ3 varia de acordo com a estrutura 

analisada. No caso dos domos de sal, o tensor posiciona-se verticalmente; 

7) Foram observados 6 estilos estruturais principais na bacia, sendo 

estes: (i) hemigráben do embasamento, o qual apresenta preenchimentos de 

duas idades distintas, (ii) domos e muralhas de sal, (iii) mini-bacias, (iv) inversão 

tectônica, de idade entre o Cenomaniano e Turoniano Superior (v) grábens 

apicais associados aos processos de ascensão e deflação dos domos de sal e (vi) 

cânions submarinos atuais e depósitos de contornitos e (vii) escarpas de falha; 

8) Depósitos dos arenitos do Membro Ilhabela da Formação Itajaí-Açu, 

rochas reservatórios para petróleo provindo da Formação Guaratiba exploradas 

pelos campos de Merluza e Lagosta, estão inseridos na área de estudo. 

Carbonatos plataformais da Formação Guarujá, também rochas reservatórios, 

também foram identificados. 
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ANEXO 1 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS LINHAS SÍSMICAS 
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ANEXO 2 – SEÇÕES SÍSMICAS DIP 
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ANEXO 3 – SEÇÕES SÍSMICAS STRIKE 
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ANEXO 4 – INTERFACE DO PROGRAMA OPENDTECT® COM OS HORIZONTES MAPEADOS 
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ANEXO 5 – TABELA DE COORDENADAS PONTUAIS DAS ESTRUTURAS 
MAPEADAS 

 

Cânion Embasamento Falha de Lagosta 
# X Y # X Y 

1 443640 7128635 1 431986 7143597 

2 442430 7130208 2 450343 7152931 

3 458426 7142693 3 459055 7157442 

4 459708 7141059 4 480679 7171288 

Contornitos 5 486746 7188089 

1 522778 7192273 6 490324 7203801 

2 530963 7181210 Grábens Apicais 
3 465658 7100118 1 531557 7180401 

4 476668 7085857 2 529311 7176943 

5 492942 7155418 3 495921 7060926 

6 505266 7139865 4 489571 7069163 

7 528619 7177869 5 446740 7124612 

8 521130 7187785 6 477622 7117920 

Falha Cabo Frio 7 489009 7103252 

1 471500 7092416 8 496040 7107709 

2 489702 7101905 9 493730 7154431 

3 495458 7108750 Crescimento de Seção 
4 507281 7137530 1 494473 7062794 

5 529216 7176888 2 491504 7066643 

6 531705 7180777 3 500318 7055217 

Falha Inversa 4 486291 7073389 

1 465861 7133076 5 497933 7105162 

2 471819 7125668 6 501370 7100572 

3 467954 7145316 7 502740 7098757 

4 477295 7133398 8 505049 7095662 

Qubra do Talude 9 506531 7093732 

1 448307 7122286 10 508367 7091249 

2 464733 7134526 11 514815 7082613 

3 468115 7145316 12 535091 7055554 

4 490340 7158683 13 523290 7071280 

5 511115 7200394 14 541559 7046894 

6 514014 7204098 15 545518 7041556 

Hemigráben do Embasamento 16 550794 7034537 

1 463623 7286408 17 527656 711506 

2 468992 7278820 18 529740 7108871 

3 451704 7254994 19 522613 7117912 

4 442319 7267406 20 563252 7137463 

5 432655 7254407 21 554376 7149503 

6 441384 7243638 22 549715 7155801 

7 423547 7243180 23 567065 7142045 

8 434948 7228789 24 551514 7159152 

Datum: SIRGAS 2000 / Zona 23S 

 


