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Resumo 

Este trabalho foi realizado na Bacia Potiguar, onde a mesma está localizada na costa do 

estado do Rio Grande do Norte e na porção leste do Ceará. Essa bacia é alvo de diversos 

estudos para fins de recursos energéticos, sendo predominante os hidrocarbonetos 

(petróleo e gás), produzidos em áreas continentais e áreas marinhas rasas. 

Geologicamente, a Bacia Potiguar está no contexto das Bacias da Margem Equatorial 

Brasileira (MEB). A evolução tectônica da Bacia de Potiguar é separada por três grandes 

eventos: Rifte, Pós Rifte e Drift, com ocorrências magmáticas esparsas ao longo do seu 

preenchimento sedimentar. Para a realização da monografia, foi solicitado dados de 

sísmica de reflexão a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), onde se realizou uma caracterização geomorfológica de um volume sísmico de 

uma área à frente do Rio Açu, no contexto da plataforma continental e talude da Bacia 

Potiguar Offshore. O trabalho mostra um viés de geomorfologia da área, assim como 

geotecnia frente ao Canyon (área de relevo com incisão profunda e íngreme) e talude 

continental a partir do realce dos refletores de interesse. Em relação a plataforma, o 

horizonte sísmico gerado revela bioconstrutores expressivos na região, o que indica 

apreciações sobre a área, além de estruturas morfológicas como ravinas, movimentos de 

massa e formatos distintos do canyon submarino. A interpretação dos dados sísmicos de 

reflexão permitiu identificar características geológicas da região, inclusive do 

comportamento estrutural e morfológico-sedimentar de uma área, podendo alimentar 

bancos de dados públicos e estudos em ambientes análogos. 

 

Palavras-chave: Geofísica, Sísmica, Geomorfologia, Bacia de Potiguar. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

O grande investimento em pesquisa nas últimas décadas na área de exploração das bacias 

sedimentares brasileiras somados ao acúmulo de conhecimento, propiciaram uma melhor 

compreensão do arcabouço estrutural e estratigráfico de diversas regiões. Apoiados por 

disciplinas como a sedimentologia, estratigrafia e geofísica, há a possibilidade de caracterizar 

diversas províncias geológicas. 

A Margem Equatorial Brasileira (MEB) é um setor de interesse petrolífero, pois apresenta 

semelhanças com as descobertas na Guiana/Suriname e no Golfo da Guiné, África (Pellegrini 

2018). Entretanto, por mais que tenha capitalizado diversos investimentos no setor de pesquisa, 

existe uma carência de estudos integradores entre as bacias, onde nem todos envolvem uma 

abordagem à luz da estratigrafia de sequências.  

Durante muito tempo, a Bacia Potiguar (inserida na MEB) assumiu liderança na atividade 

de exploração e produção de petróleo, tendo seu início nos anos 70 em áreas offshore (Tribuna 

2014) e hoje, com a instalação de diversas empresas na mesma região.  

Ao longo do tempo, houve uma evolução tecnológica na geofísica no setor de 

processamento de dados que permitiu métodos de propagações de ondas mecânicas em 

subsuperfície e estudo de tempos de retorno que levasse a imagens sísmicas (sismograma), onde 

se observa uma complexidade dos refletores e uma revolução na forma de entendimento da 

estratigrafia sísmica.  

O presente trabalho visa interpretar dados de sísmica de reflexão cedida pela ANP 

(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), utilizando conceitos de 

geomorfologia e estratigrafia de sequências de forma a correlacionar mudanças de nível de base 

do mar assim como a evolução geomorfológica da área.  
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1.2 LOCALIZAÇÃO 

A Bacia de Potiguar (Figura 1.1), situada em sua maior parte no estado do Rio Grande do 

Norte e uma porção a leste do estado do Ceará, compreende posições geográficas onshore (em 

terra) e offshore (no mar). Segundo Pessoa Neto et al. (2007), a bacia apresenta dimensões de 

48.000km². 

 

 

Figura 1.1: Localização da Bacia Potiguar. Fonte: Costa 2020. 

 

A partir de imagens de Satélite (Landsat 7 ETM+ com filtro direcional), observa-se um 

dos principais vale-incisos da região (Figura 1.2). A partir disto, requereu-se um cubo sísmico 3D 

no perfil público pós-stack da ANP denominado 0232_SE_PESCADA_6ª (Figura 1.3).  
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Figura 1.2: (A) Vale inciso do Rio Açu com imagens LandSat 7 ETM+ com filtro direcional (Vital et al. 

2010). 



Souza, V.B., 2022. Caracterização Morfológica na Adjacência do Vale Inciso do Rio Açu. ... 

4 

 

 

 

Visando as coordenadas geográficas do horizonte sísmico e as informações de 

profundidade, o presente estudo se enquadra na seguinte relação (Quadro 1.1):  

 

Quadro 1.1. Dados descritivos do dado sísmico. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é realizar a caracterização geomorfológica de uma área 

à frente do Rio Açu, na Bacia de Potiguar Offshore.  

Os objetivos específicos são: 

B 

Figura 1.3: (B) Demarcação dos dados de sísmica de reflexão 3D disponibilizados pela ANP, através da 

visualização no GEOANP. Disponível em: http://geo.anp.gov.br/ 
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I. Identificação dos ambientes morfológicos-sedimentares; 

II. Caracterização dos ambientes morfológicos-sedimentares; 

Com alvo nos objetivos, metodologia e resultados os processos podem ser destrinchados 

como: 

I. Identificação dos ambientes morfológicos-sedimentares a partir dos dados de software 

Petrel. 

II. Caracterização dos ambientes morfológicos-sedimentares derivados do mapeamento 

3D dos refletores marinhos utilizando o software Petrel e mapas temáticos empregando 

o software ArcGis. Assim como auxílio do OpendTect a fim de avaliar a qualidade dos 

dados sísmicos.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Os resultados esperados do mapeamento do fundo marinho por sísmica de reflexão, podem 

alimentar o banco de dados de estudos de reservatórios análogos de Petróleo e Gás, assim como 

contribuições para navegações marinhas, pesca, exploração de recursos minerais marinhos e 

estudo de rotas de rio antigas que hoje não apresentam comportamento hidrológico. 

Atribuições em locais denominados de Geohazards, cujo risco sob o viés da geotecnia e 

hidrogeologia se apresente de forma elevada, contribuindo assim para as operações em ambientes 

offshore em meio as operações submarinas e instalações de estruturas submersas a partir da 

caracterização fisiográfica dos taludes, plataforma continental e canyon. 

Abaixo, segue em tópicos outras justificativas que contemplam a elaboração desta 

monografia: 

 

● Ampliação da formação de recursos humanos e expertise na interpretação de dados de 

sísmica de reflexão em ambiente marinho; 

● Possibilidade de correlação de estudos de modelos análogos de reservatórios de 

hidrocarbonetos com modelos de reservatórios em depósitos de preenchimento do vale 

inciso. 

 

1.5 MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado conforme a Figura 1.4.  
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Figura 1.4: Workflow dos métodos empregados. 

 

1.5.1 Revisão bibliográfica e cartográfica 

Foi realizado um levantamento bibliográfico, sendo a principal base de consulta a tese de 

doutorado intitulada como caracterização morfológica-sedimentar do vale inciso apodi-mossoro 

e plataforma continental adjacente – bacia potiguar offshore (Nogueira 2014), o qual abrangeu 

imagens de satélite, dados batimétricos, sísmica rasa, sedimentologia e identificação de 

foraminíferos. 

Além de reunir diversos outros assuntos como modelos e interpretação de plataforma 

continental, sísmica rasa, bioconstrutores, canyons análogos e técnicas de realce dos atributos 

sísmicos para geração de horizontes sísmicos.  

 

1.5.2 Levantamento de dados sísmicos 

Foram observadas diversas opções dentro do acervo público de sísmica 3D (ANP), com 

o objetivo de enquadramento do canyon Açu. disponível em: http://geo.anp.gov.br/mapview. A 

http://geo.anp.gov.br/mapview
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partir desta análise, foi solicitada em conjunto com a professora orientadora e o departamento do 

DEGEO-UFOP a obtenção deste dado. 

 

1.5.3 Solicitação das linhas sísmicas de reflexão pós stack 3D 

Solicitação do dado 0232_SE_PESCADA_6A.3D.MIG_FIN pós stack (processado) 

para a ANP em conjunto com o departamento de geologia-UFOP, em um ambiente gratuito e de 

livre acesso para o meio acadêmico desde que atendesse os pré-requisitos de pesquisa (quantidade 

de solicitações sísmicas, professor orientador, coorientador, cronograma e resumo da pesquisa). 

Disponível em: www.sei.anp.gov.br. 

A solicitação do cadastro foi realizada por um peticionamento intercorrente no portal, 

aguardando os prazos e o parecer do download. Após a disponibilidade de download, foi 

informado o tempo de 10 dias para o download e 30 dias para avaliações dos dados. 

 

1.5.4 Inserção e avaliação da qualidade das linhas sísmicas no programa 3D 

Inserções em programas de softwares sísmicos como o OpendTect e Petrel a fim de 

avaliar a qualidade das linhas sísmicas (Figuras 1.5 a 1.7).  

 

Figura 1.5: Cabeçalho SEGy avaliando a qualidade do metadado. Software: OpenTect 

 

 

http://www.sei.anp.gov.br/
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Figura 1.6: Cabeçalho SEGy avaliando a qualidade dos traços. Software: OpenTect. 
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Figura 1.7: Identificação dos refletores de interesse. Software: OpenTect 

A fim de destacar a primeira interceptação de onda acústica, com o intuito de atingir o 

objetivo de caracterização geomorfológica da área, foi aplicado um atributo de RMS (Root Mean 

Square) realçando a amplitude das linhas sísmicas com o cálculo da média da raiz quadrada, 

apresentando como produto, seções mais diagnósticas.   

 

1.5.5 Integração geofísica-geológica  

Integração dos dados obtidos para a realização de interpretações das estruturas 

fundamentadas a partir do conhecimento de geomorfologia marinha integrado ao vale inciso, 

talude e plataforma do primeiro refletor com o auxílio da ferramenta Seismic Interpretation e 3D 

Track, de forma a interpolar os dados analisados e mapeados nas diversas seções sísmicas. Quanto 

a clareza de informação, foi mapeada todas as seções em áreas específicas alvos (crossline e 

inline), como as laterais do cubo sísmico e específicas regiões do talude, uma vez que que se 

tratava de uma fragilidade e riqueza de detalhes, respectivamente. Para a conversão de tempo para 

metros, foi utilizado dentro do próprio software (Petrel), a mudança do template thickness time 

para thickness depth nas configurações do horizonte sísmico, não solicitando a velocidade do som 

na conversão. 
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CAPÍTULO 2 

2 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

2.1 CONTEXTO GEOTECTÔNICO 

A margem equatorial brasileira apresenta uma evolução tectônica a partir da 

fragmentação do Gondwana, onde houve a separação da placa africana e sul-americana. Este 

evento, compreendeu o estágio de subsidência mecânica e termal que foram responsáveis pela 

formação de diversas bacias, que por sua vez, foram separadas por segmentos: transformante, 

transversal e divergente. Entretanto, por se tratar de bacias de margem equatorial brasileira, o 

segmento de estudo é o transformante (Azevedo 1991, Mohriak 2013).  

O regime das bacias de margem equatorial brasileira foi marcado por rifteamento oblíquo 

e movimentos transcorrentes dextrais, que culminaram em divergências estruturais e 

deposicionais que seccionaram a margem equatorial brasileira nas seguintes bacias: Foz do 

Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar, sendo a última, a bacia do presente 

estudo (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1: Mapa das bacias da margem equatorial brasileira. Fonte: ANP adaptado. 
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2.2 EVOLUÇÃO TECTÔNICA DA MARGEM EQUATORIAL BRASILEIRA  

A relação evolutiva da Margem Equatorial Brasileira (MEB) está relacionada com a partição 

entre a América do Sul e África (Szatmari et al. 1987), sendo hoje situada na porção norte do 

continente sul-americano. A classificação destes ambientes se dá por cinco regiões distintas: Foz 

do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar, as quais fazem parte do cenário 

das Bacias Meso-Cenozoicas. 

Mohriak (2003) cita que na Margem Equatorial Brasileira ocorrem diversas falhas de borda 

subparalela as transformantes com direção E-W, além de que compartimenta em três segmentos 

principais: 

● Segmento Transformante: Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Piauí, Ceará 

e Potiguar. 

● Segmento Transversal: Pernambuco-Paraíba, Sergipe-Alagoas e Jacuípe. 

● Segmento Divergente: Camamu, Almada, Jequitinhonha, Cumuruxatiba, Mucuri, Bacia 

do Espírito Santo, Campos, Santos e Pelotas.  

 Há diversos autores que descreveram e contribuíram para um entendimento da região 

propondo modelos de evolução, tais como: Vital et al. (2005), Moulin et al. (2010), Gomes 

(2009), Almeida (2014), Matos (1987, 1992), Azevedo (1991), Bertani et al. (1990) e Araripe & 

Feijó (1994). 

Moulin et al. (2010) descrevem a margem equatorial brasileira como margem passiva, 

apresentando segmentos como margem transformante (Figura 2.2).  

 

Figura 2.2: Reconstrução cinemática do oceano atlântico equatorial (Fonte: adaptado de Moulin et al. 

2010). 
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Azevedo (1991) fez uma análise das falhas e deslocamentos dos eixos de dobras nos 

processos tectônicos ao longo da margem equatorial, considerando um exemplo de movimento 

transtensional rômbico. Matos (1987) descreve a relação como uma reativação de fraturamentos 

durante o mesozoico na ruptura do Gondwana devido ao afinamento crustal, originando a 

formação do Oceano Atlântico e diversas bacias interioranas, assim como o rifteamento e a 

instalação de bacias marginais, como a de Potiguar. Matos (1992) define como um sistema de 

Grabens e altos internos com orientação NE-SW, com feições estruturais de um regime 

extensional.  

Bertani (1990) analisou o arcabouço estrutural da bacia, delineando grabens e falhas. A 

Figura 2.3 ilustra os grabens na porção onshore de direções NE e NW e, na porção imersa, 

controle por falhas de direção NW-W paralela a costa. Admite-se que a fase rifte foi originado 

durante o Neocomiano, por esforços E-W levando ao afinamento crustal e o estiramento por 

movimentos distensivos (Bertani 1985, Mello 1989). 

 

Figura 2.3:Arcabouço estrutural da Bacia Potiguar (Fonte: modificado de Bertani et al. 1990 apud 

Nogueira 2014). 

Françolin & Szatmari (1987) entendem que a bacia Potiguar passou por um processo de 

movimentos divergentes E-W iniciada no jurássico superior e que, no final do neocomiano, houve 

uma rotação no sentido horário entre o continente Africano e Sul Americano a partir de um polo 

na região de Fortaleza (CE). Com isso, na região a oeste do polo, esforços compressionais 

dominaram o sistema e a leste, movimentos distensionais (Figura 2.4). Após essa etapa, iniciou-

se um movimento na direção NNE-SSW na Figura 2.4c. com a migração do polo para noroeste 

no final do Aptiano, seguida pelo rompimento da crosta por movimentos divergentes E-W e 
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movimentos transcorrentes dextrais, finalizando por esforços de direções N-S a partir do 

Coniciano até o Maestrichtiano a oeste da Bacia de Potiguar, onde houve a reativação de falhas.  

 

Figura 2.4: Evolução da bacia Potiguar em diferentes idades (Fonte: Françolin & Szatnari 1987, 

modificado de Barros 1998). 

O aporte sedimentar da bacia está relacionado às fases de evolução tectônica, onde 

contém registros estratigráficos em sequências rifte e pós rifte, que por fim, se encerra com a fase 

termal por sequências marinhas transgressivas e regressivas, trazendo consigo um vínculo 

genético ao processo de evolução da bacia. 

 

2.3 ESTRATIGRAFIA 

Diversos autores contribuíram para o entendimento litoestratigráfico da bacia Potiguar, 

como o Araripe & Feijó (1994) e Souza (1982). Estudos recentes foram realizados por Pessoa 

Neto et al. (2007), de forma a classificar a bacia de acordo com a Figura 2.5. 

Pessoa Neto et al. (2007) classificam a bacia por três supersequências: Rifte (Rifte I e II), 

Pós Rifte e Drifte, sendo cada uma responsável por um tipo de sedimentação (Figura 2.6).  

 

2.3.1 Supersequência Rifte 

A supersequência rifte foi depositada durante o Cretáceo Inferior, contendo arenitos, 

conglomerados e folhelhos das formações Pendências e Pescada, apresentando os depósitos 

lacustres e flúvio-deltaicos.  Sendo dividida em Rifte I e II, compreendendo as sequências de K10 

a K40.   
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2.3.1.1 Rifte I  

 A fase do Rifte I ocorreu durante o Neoberriasiano até o Eobarremiano (Cretáceo 

inferior), sendo responsável pelo estiramento crustal apresentando subsidência mecânica do 

embasamento (afinamento da crosta por estiramento crustal). Durante este período, há o 

desenvolvimento de falhas normais formando meio-grabens e altos internos de orientação NE-

SW (Pessoa Neto et al. 2007).   

 Há quatro sequências continentais divididas nessa fase: K10, K20, K34 e K36, sendo o 

K10 a porção mais antiga. Na sequência K10 e K20, há o predomínio de processos gravitacionais 

com presença de sedimentação lacustre, originado pelos leques aluviais associados a feições 

progradacionais retrabalhadas por energia marinha. Nesta fase, o sistema é conhecido como 

margem flexural. Nas sequências acima (K34 e K36), o regime é alimentado por sedimentação 

flúvio-deltaica com o avanço da praia em direção ao mar. 

 

2.3.1.2 Rifte II  

 A fase do rifte II se estende desde o Neobarremiano até o Eo-Aptiano, pelas sequências 

K38 e K40. Este período foi marcado pelo regime transcorrente, levando uma mudança na direção 

vetorial dos continentes em resposta à deriva continental. Nesta fase, há mudança de direção de 

NNW para E-W, com movimentos destrais transtensionais. Apresentam arenitos, pelitos e bancos 

carbonáticos restritos.  

 

2.3.2 Supersequência Pós-Rifte  

A supersequência pós-rifte é marcada pela subsidência térmica no período Aptiano - 

Albiano inferior, marcando uma transição do sistema continental para marinho. A porção superior 

da seção rifte marca uma discordância angular, com sedimentação definida por ambientes flúvio-

lacustres. O registro dessa época é encontrado na formação alagamar, sendo notado um ambiente 

com baixo fluxo energético. Interpreta-se a primeira incursão marinha na bacia a partir do 

Albiano, representada por folhelhos e calcilutitos ostracoidais (crustáceos de concha bivalve) nas 

Camadas Ponta do Tubarão (CPT).  

 

2.3.3 Supersequência Drifte  

Compreende-se aqui, todo o segmento ocorrido após o Albiano, onde se divide entre 

sequências marinhas transgressivas e sequências marinhas regressivas. 
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2.3.3.1 Sequências Marinhas Transgressivas   

 Esse período compreende o Eoalbiano até o Eocampaniano, com as sequências variando 

de K60 a K90. A orientação desse sistema é marcada como NE-SW, onde a bacia apresentou 

subsidência moderada e uma direção progressiva para o mar, de plataforma rasa siliciclástica a 

mista. Essa transição converge em um ambiente de deposição carbonática na borda da plataforma 

assim como o talude e a formação dos cânions submarinos, iniciando-se aqui, o processo de erosão 

através da corrente turbidítica associada. 

 Esse sistema apresentou grande transgressão marinha, de forma a instaurar uma 

plataforma/rampa carbonática durante o Eoturoniano. Da base para o topo, há a sequência de: 

Sistemas entrelaçados, meandrantes grossos, meandrantes finos e estuarinos. A formação Açu 

registra nesse período a deposição da seção fluvial e marinha pelos sedimentos siliciclásticos 

proximais, formado por arenitos médios a muito grossos, com porções de folhelho, argilito e 

siltito. Os marinhos distais são formados pela formação Quebradas, constituída por arenito fino, 

folhelho e siltito, que se encerra pelos depósitos marinhos rasos (Formação Ponta do Mel).  

A deposição dos folhelhos na porção offshore e a submersão dos sistemas fluviais e 

estuarinos, marca a máxima transgressão durante o Cenomaniano até o Turoniano, constituindo a 

Formação Jandaíra como um ambiente carbonático acima dos arenitos da formação Açu, 

composto por calcarenito bioclástico e foraminíferos bentônicos.  

 

2.3.3.2 Sequências Marinhas Regressivas 

 

 Nesse momento, observa-se uma grande capacidade de erosão na área durante o 

Neocampaniano. A sequência marinha regressiva se estende até o Holoceno (dias atuais), 

marcando as ordens de sequência de K100-E10 a N60 e compreendendo as formações Barreiras, 

Tibau, Guamaré e Ubarana.  

 Formação Barreiras apresenta em sua formação arenitos fluviais grossos a médios, 

depositados em sistema fluvial entrelaçado associado a leques aluviais (Morais et al. 2006), 

apresentando interferência de marés nas posições mais distais (Arai 2006) 

A Formação Tibau é composta por arenitos grossos acima dos carbonatos Guamaré, 

sendo o ambiente deposicional de leques costeiros.  

A Formação Guamaré, depositada em plataforma e talude carbonático, apresenta 

calcarenitos bioclásticos e calcilutito.  

Formação Ubarana apresenta folhelhos e argilitos, contendo camadas de arenito grosso a 

fino. Ocorre em maior escala no cretáceo superior, embora seja formado até os dias atuais.  
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2.3.4 Magmatismo 

Na bacia Potiguar, há três eventos magmáticos que foram divididos segundo uma ordem 

temporal/espacial de preenchimento. Sendo eles: 

 

2.3.4.1 Magmatismo Rio Ceará-Mirim 

 A região nordeste do Brasil, durante o Mesozoico (Jurássico inferior ao Cretáceo 

inferior), foi afetado por enxames de diques máficos diabásicos toleíticos. Essa fase antecede o 

rifteamento responsável pela abertura do oceano atlântico, sendo o magmatismo marcante em 

todo o entorno. As orientações se fazem presentes E-W na borda e NE-SW na região centro-

oriental no Estado do Ceará.  

 

2.3.4.2 Magmatismo Serra do Cuó 

 

 A Serra do Cuó não se relaciona com a porção continental da África, sendo ele marcado 

por um caráter intraplaca. Seu início se relacionou com a deposição da formação Jandaíra que, 

com um pulso ígneo alcalino, soergueu a Formação Açu. Apresenta idades em torno de 93,1 ± 

0,8 Ma segundo dados radiométricos (Ar-Ar) (Souza et al. 2004).  

 

2.3.4.3 Magmatismo Macau 

 

 Apresenta idades entre 65 a 70 Ma, com picos de geração entre 31,4 ± 1,5 a 48,9 ± 2,9 

Ma, com caráter alcalino contendo xenólitos peridotíticos. Apresenta geometria de soleiras, 

diques, necks e plugs, contendo na sua composição olivina-basalto. A ocorrência desse 

magmatismo é marcada nas formações Guamaré, Ubarana e Tibau, assim como no embasamento 

cristalino no Pico do Cabugi, próximo ao município de Lages.  

 

2.3.5 Embasamento  

 

O embasamento está situado na Província Borborema, onde ela apresenta rochas de 

genética variada separadas por zonas de cisalhamento e porções estruturais. Segundo Almeida et 

al. (1977), a Província Borborema é limitada pela província do São Francisco, Paraíba, bacias 

costeiras e a margem continental, ocupando uma zona de 380.000 km², onde revela os registros 

estruturais da evolução da bacia.   
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Figura 2.5: Coluna estratigráfica da Bacia Potiguar (Pessoa Neto et al. 2007). 

 



Trabalho de Conclusão de Curso, n. 459, p.72, 2022 

19 

 

 

Figura 2.6: Evolução estratigráfica da Bacia Potiguar (Pessoa Neto et al. 2007). 

 

2.4 BACIA HIDROGRÁFICA PIRANHAS AÇU  

A Bacia hidrográfica Piranhas Açu (Figura 2.7) contempla dois estados, se estendendo 

desde a nascente na serra de Piancó no estado da Paraíba até a foz no município de Macau-RN, 

situada no nordeste do Brasil. Ela atravessa o estado do Rio Grande do Norte e atinge 
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profundidades de até 32m em plataforma (Almeida, 2014). A bacia se insere num contexto 

semiárido nordestino com o principal rio sendo o Piranhas-Açu, de domínio federal, uma vez que 

nasce na paraíba e deságua no Oceano Atlântico, na costa potiguar. Segundo a Associação das 

empresas do sistema de transporte de Santo André (AESA), a bacia possui uma área total de 

drenagem de 43.681,50 km², sendo que 26.183,00 km² na área do estado da Paraíba e 17.498,50 

km² na área do Estado do Rio Grande do Norte, abrangendo 147 municípios com uma população 

superior de 1 milhões de habitantes.  

 

Figura 2.7: Bacia hidrográfica Piranhas-Açu (Fonte: AESA). 

 

Em relação aos benefícios econômicos/sociais que a bacia oferece para os estados, há a 

presença do maior reservatório de água do RN, com capacidade hídrica de até 2.373.066.510m³ 

(Figura 2.8). A barragem Armando Ribeiro Gonçalves e o sistema de reservatórios Curema-Mãe 

D’Água, estratégicos para o desenvolvimento, abastece diversas sedes urbanas e demandas 

privadas de irrigações, sendo a de menor escala a industrial. Além disso, o uso para indústria 

petrolífera e carcinicultura, os quais contribuem para o desenvolvimento do estado. A Figura 2.8 

indica a oscilação volumétrica da barragem durante cinco anos, revelando o período de maior 

chuva nos meses de abril até julho.  
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Figura 2.8: Leitura da variação hídrica da barragem Armando Ribeiro, onde podemos observar um aumento 

histórico entre abril e junho. Fonte: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). 

 

Além de que segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), o território apresenta um 

grande desafio devido à baixa disponibilidade de recursos hídricos e uma alta carga de esgotos 

domésticos, apresentando sazonalidade na distribuição de água devido a fortes concentrações 

chuvosas em poucos meses do ano e uma prolongada escassez.  

De acordo com art. 8º, III, da Resolução 357/05 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), onde afirma-se: “A qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada por 

indicadores biológicos, quando apropriado, utilizando-se organismos e/ou comunidades 

ecológicas”, Ottoni (2009) descreveu a relação biótica com a qualidade do Rio Piranhas Açu 

utilizando macro invertebrados bentônicos (organismos que vivem no fundo de ambientes 

aquáticos) na porção norte-rio grandense, onde a coleta no ponto do município de Pendências 

(Figura 2.9) - mais próximo da área de estudo) revelou uma biota aquática e um ecossistema 

comprometido pela poluição antrópica, logo, com menor presença de organismos vivos no 

percurso do rio. 
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Figura 2.9: Cidade de Pendências, coleta de Ottoni (2009). (Fonte: Imagem do Google Earth Pro 2021). 

 

O Rio Piranhas-Açu devido a sua extensão compõe uma variedade de formações rochosas 

que refletem em diversas composições químicas e litológicas (Figura 2.10), contendo gnaisses, 

migmatitos e metavulcanossedimentares do pré-cambriano no complexo Caicó e Faixa Seridó 

controlando estruturalmente as drenagens. Rochas sedimentares siliciclásticas (rochas 

provenientes do processo intempérico e de erosão) da formação Açu e carbonáticas (rochas 

sedimentares constituída por carbonato de cálcio ou dolomita) da Formação Jandaíra datadas do 

mesozoico, conglomerados e arenitos terciários da formação Barreiras e coberturas aluvionares 

recentes até a foz, no município de Macau-RN (Silva 1999).  
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Figura 2.10: Arcabouço estrutural do estado do RN (Fonte: Pfaltzgraff 2010). 

 

2.5 PLATAFORMA CONTINENTAL 

A porção submersa da Bacia Potiguar (Figura 2.11) é marcada por uma plataforma mista 

composta por uma cobertura de sedimentos siliciclásticos, carbonato-siliciclásticos e carbonáticos 

(Vital et al. 2005), onde apresenta compartimentos de relevo como dunas submersas, bancos de 

recifes de corais, rochas praianas (beachrocks), vales incisos e outras configurações da atual 

exposição (Costa Neto 1997, Testa & Bosence 1998, 1999, Gomes et al. 2008a, 2008b).  
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Figura 2.11:  Modelo digital do terreno (MDT), com as delimitações de plataforma interna, média e 

externa (Fonte: Vital 2010). 

 

O modelo digital de terreno da Figura 2.11 apresenta as demarcações entre as plataformas 

internas (verde), média (azul) e externa (verde escuro), dividida de acordo com as caracterizações 

geomorfológicas e sedimentológicas. A plataforma interna integra em sua grande maioria, 

sedimentos siliciclásticos, topografia suave com isóbatas até 15m e áreas de dunas longitudinais; 

A plataforma média conta com isóbatas de 15 a 25m com a ocorrência de dunas transversais e 

sedimentos; A plataforma externa apresenta isóbatas de 25 a 40m, sendo ela a mais distal da 

plataforma continental contendo sedimentos bioclásticos. A diferença topográfica entre a 

plataforma externa até a planície abissal, apresenta um desnível superior a 2000m (Vital 2010). 

O arcabouço tectônico da bacia é marcado por dois principais sistemas de falhas, 

orientados NE-SW onde há a formação de grabens na área onshore e NW-SE offshore. Segundo 

Bertani et al. (1990), há um controle estrutural na distribuição de sedimentos e acumulações de 

óleo na bacia que, pela evolução tectônica, foram preenchidos por sedimentos de rifte e cobertos 

por materiais pós-rifte. 

As beachrocks, um dos compartimentos de relevo, contêm alta importância pois elas 

possibilitam a correlação da variação do nível do mar e a incisão do paleovale, representando as 
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antigas linhas de costa. A evidência se obtém pelo processo de cimentação destas rochas, gerada 

pelo carbonato de cálcio num período geológico recente, entre 10 a 15 anos (Vital 2010).  

 

Figura 2.12: Imagem processada por Gomes (2007b) pelo satélite LandSat7, onde ressalta as feições 

geomorfológicas (Fonte: modificada por Vital et al. 2008). 

 

Nestas separações, há 6 divisões: “A) Campos de Dunas longitudinais simétricas e 

assimétricas; B) Dunas subaquáticas longitudinais paralelas à costa; C) Paleocanais do Rio Açu 

(leste) e Rio Mossoró (oeste); D) Campos de Dunas transversais; E) Linhas de rochas praias 

(beachrocks); F) Corpos arenosos marinho raso isolado.” 

As dunas podem ser definidas segundo Suguio (1998) como uma unidade geomorfológica 

com concentração de areia pela ação eólica com aspecto de colina. Além de que a forma está 

diretamente ligada ao tamanho dos grãos, abundância de sedimento, força e regime do vento, 

vegetação, energia e obstrução topográfica (Malta 2012). Assim sendo, há subdivisões a fim de 

interpretar melhor o ambiente, tais como algumas formações apresentadas na plataforma 

continental da imagem acima: A) Linha de crista orientada paralelamente à direção do transporte; 

B) Linha de crista definida paralelamente ao vetor de transporte com passagem de água e possível 

cobertura vegetal, orientadas na direção NE-SW; D) Linha de crista definida perpendicularmente 

ao vetor.  

 

 

 



Souza, V.B., 2022. Caracterização Morfológica na Adjacência do Vale Inciso do Rio Açu. ... 

26 

 

2.5.1 Vale Inciso Açu 

 

 Um vale inciso pode ser formado a partir de uma erosão fluvial, que no caso da área de 

estudo, é formada a partir da bacia hidrográfica Piranhas Açu. Dessa forma, o vale é erodido e 

depositado por sedimentos do próprio vale e por materiais carreados do rio. Galloway (1998) 

explica que os processos de ressedimentação estão comumente associados a fluxos de detritos 

principalmente em áreas de maior inclinação, que acabam desestabilizando a estrutura por ação 

da gravidade. Além de que, processos de escavação/erosão também podem ser associados a 

correntes de turbidez que, por sedimentos do continente como areia e lama em suspensão em 

transporte, erode e acumula materiais fragmentados à medida que avançam.  

  Segundo Dalrymple et al. (2006), o foco nos estudos de vales incisos pode ser dividido 

em três categorias: 

- Ambiente com possibilidade de reservatórios de hidrocarbonetos; 

- Uso de conceitos de estratigrafia de sequência; 

- Devido às oscilações climáticas, áreas de inundação podem se tornar imprevisíveis, provocando 

grandes problemas sociais para áreas povoadas. Diante disso, uma correlação com as mudanças 

do nível do mar nos sistemas de vales incisos, pode se tornar uma tarefa de maior previsibilidade 

quando amparada no registro geológico e correlação de estudos recentes e antigos de outros 

sistemas. 

 Schwarzer et al. (2006), Vital et al. (2008) e Gomes & Vital (2010) interpretam a 

formação do vale pela queda do nível do mar e, preenchido por sedimentos do Pleistocenos 

(2,6Ma a 11,7 mil anos) e holocênicos, sendo a porção mais proximal contendo lama terrígena e 

conforme se caminha em direção ao mar, composições de lama carbonática (Vital et al. 2010).  

Peltier (1999) revela que na era glacial de aproximadamente 20.000 anos atrás, o nível do mar se 

encontrava 107 m abaixo do nível atual. Dessa forma, tanto a borda quanto o vale da plataforma 

ficaram expostos aos processos naturais de drenagem e intemperismo.   

 Abaixo, há alguns modelos da área que compreende o vale inciso, onde se observa a ação 

do rio Açu-Piranhas influenciando na morfologia, através de imagens orbitais, análise de dados 

batimétricos e da construção de Modelos Digitais de Terreno.  
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Figura 2.13: Na imagem (A), uso de batimetria em curvas de nível e (B) modelo digital de terreno da 

região do paleovale do Rio Açu, onde há a separação das plataformas (Fonte: Vital et al. 2010). 

 

De acordo com Vital (2010), a morfologia do vale segue em direção N-S, situado 

perpendicularmente à costa, de baixo gradiente em direção a plataforma externa. Almeida (2014), 

por modelo digital do terreno, revela a continuação do vale inciso evoluindo para um canyon e 

diversas feições geomorfológicas do vale inciso, quantificando e qualificando cada uma destas, 

apresentando ravinamento, sulcos, terraços, escarpas, borda de falha e algumas extensões na 

adjacência como incisão de outros canyons e falha de declive. Interessante notar que o canyon, 

próximo a borda de falha, muda de direção de N-S para SW-NE.  

 

 

Figura 2.14: Ressaltando as características geomorfológicas do vale inciso (Fonte: Almeida 2014). 

Os sulcos apresentam na imagem direção paralela à direção de fluxo encontrados na 

plataforma interna com espaçamento regular entre elas que, segundo Almeida (2014), podem ter 
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até 3,5km de comprimento. As ravinas, situadas ao redor da cabeceira do vale, apresentam um 

somatório de 12.593m com inclinação de 5º, indicando processos erosivos e gravidade de alta 

energia, fornecendo evidências de instabilidade geotécnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3 

3 MÉTODO GEOFÍSICO 

3.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, será apresentada a fundamentação teórica do método sísmico de reflexão 

e da técnica de interpretação sísmica e sismoestratigrafia, que são as bases para o desenvolvimento 

da monografia.  Entretanto, vale salientar que os métodos geofísicos são passíveis de incertezas, 

sendo necessária a utilização de determinadas medidas complementares que possam diminuir 

estes comportamentos (Kearey et al. 2009). 

 

3.2 SISMICA DE REFLEXÃO 

A sísmica de forma em geral utiliza uma espécie de tomografia do substrato produzida a 

partir do levantamento geofísico. Com a emissão de ondas de propagação em profundidade a 

partir da fonte, há a refração (transmissão de uma parcela da onda para o meio sobrejacente, com 

mudança de direção ao eixo normal) e reflexão (parcela de energia devolvida à superfície) quando 

há o limite entre dois materiais de impedância acústica¹ distintas, onde são captadas por sensores 

na superfície. Em offshore, são utilizados hidrofones para a captação de ondas a partir das “armas 

de ar” (Figura 3.1) e, em terra, os receptores são os geofones comumente captados a partir da 

fonte de dinamites ou caminhões vibroseis (Figura 3.2), que emitem vibrações, frequência e 

energia de forma controlada. Vale ressaltar que os diferentes ambientes para estudos sísmicos 

possuem diferenças e que devem ser considerados para a elaboração do processamento e 

interpretação dos dados. No escopo do trabalho, apenas as ondas de reflexão no modelo marinho 

serão utilizadas.  
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Figura 3.1: Aquisição sísmica marinha esquemática. 1: Emissão controlada de energia sísmica. 2: Energia 

sísmica transmitida para diferentes direções e refletidas nas camadas rochosas. 3: Energia refletida 

detectada nos hidrofones. 4: Aquisição e processamento dos dados. Fonte: Página virtual 

www.sercel.com/about/what-is-geophysics.aspx. Acessado em 18/11/22 às 19:40.  

 

O primeiro emprego desse método de reflexão foi na indústria de petróleo e gás, que com 

o avanço de novas fronteiras e o alto valor agregado, a técnica foi aprimorada para determinações 

de diferentes litologias, porosidade, fluidos e saturação de poros (Wang 2001), além de análises 

estruturais, estratigráficas, ambientes e história deposicional. 

 

 

Figura 3.2: Levantamento terrestre esquemático por caminhão vibroseis. 1: Emissão controlada de energia 

sísmica. 2: Energia sísmica transmitida para diferentes direções e refletidas nas camadas rochosas. 3: 

Energia refletida detectada nos hidrofones. 4: Aquisição. Fonte: Página virtual 

www.sercel.com/about/what-is-geophysics.aspx. Acessado em 18/11/22 às 19:50.  

 

 

http://www.sercel.com/about/what-is-geophysics.aspx
http://www.sercel.com/about/what-is-geophysics.aspx
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3.2.1 Método sísmico de reflexão  

Na física, há três tipos principais de ondas: mecânicas, eletromagnéticas e de matéria, 

onde as ondas mecânicas compõem o estudo da sísmica de reflexão pois ela se propaga no meio 

rochoso e na água, permitindo o imageamento em subsuperfície.  

Uma vez que as ondas de refração são geralmente geradas artificialmente a partir de uma 

emissão da fonte do canhão de ar, do inglês airgun (Figura 3.3), a deformação que ocorre no meio 

é elástica devido à constante elástica (Módulo de Young, onde o maior valor retrata um material 

mais rígido) onde o material volta à forma inicial após a remoção do esforço, causando 

perturbações em camadas inconsolidadas de sedimentação e partículas rochosas. Em geral, as 

ondas elásticas são conduzidas pelas mesmas normas de ótica geométrica: Princípio de Fermat, 

Princípio de Huygens, leis da reflexão e refração. 

 

 

Figura 3.3: Método de sísmica marinha airgun (Fonte: Página virtual da G-SOURCE II. Acessado em 

08/11/2021 às 18:30).  

 

O gráfico abaixo mostra a relação entre frequência e amplitude pelo tempo, denotando 

que altas frequências, assim como amplitude, são atenuadas logo nas camadas superficiais e que 

frequências menores, são propagadas em maiores distâncias.  
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Figura 3.4: Gráfico esquemático ilustrando a perda de energia durante a propagação de onda. (a) Mostra 

uma redução de amplitude com o tempo (b) diminuição da frequência com tempo. (Fonte: Modificado por 

Anstey 1977). 

O estilo de propagação é definido pela frente de onda, onde ao tocar obstáculos tal como 

camadas ígneas e/ou falhas, retornam para os receptores como forma de energia versus tempo e 

amplitude, além de que segundo Huygens (Figura 3.5), cada ponto de encontro da frente de onda 

se comporta como um novo emissor secundário de produção de energia, assim como dentro de 

um meio homogêneo, a frente de onda se comporta com os mesmos comportamentos físicos, 

refletindo a mesma característica do material.  

 

 

Figura 3.5: Ilustração do Princípio de Huygens, onde a frente de onda t1 ao encontro de um outro ponto se 

comporta como uma emissão de fonte secundária (t2), se expandindo continuamente (Fonte: Página virtual 

da sofisica. Disponível em: 

https://www.sofisica.com.br/conteudos/Ondulatoria/Ondas/principiodehuygens.php). Acessado em: 

05/11/2021 às 18:50.  

Além de que, quando uma onda passa por meios elásticos diferentes, parte da energia é 

dissipada em forma de refletida e refratada para as camadas inferiores (Figura 3.6). A lei de Snell 

determina que, o raio refletido apresenta o mesmo ângulo de reflexão que o de incidência. 

 

https://www.sofisica.com.br/conteudos/Ondulatoria/Ondas/principiodehuygens.php
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Figura 3.6: Dissipação de energia envolvendo a onda incidente P e refletindo/transmitindo em P refletida 

e P refratada, respectivamente. Fonte: (Adaptada de Kearey et al. 2002). 

 

3.2.2 Propagação das ondas elásticas 

 

Há diversas variáveis nas propagações das ondas elásticas, sendo influenciada na 

profundidade que por sua vez, interfere na densidade e no rearranjo da estrutura mineralógica. 

Alguns outros fatores como fraturas e absorção também podem alterar a forma como se comporta 

a onda. 

  A velocidade de propagação das ondas sísmicas é em função da constante elástica, sendo 

definida como: 

 

 

𝑉𝑝 =  √
𝜆 + 2𝜇

𝜌
 (3.1) 

 

𝑉𝑠 =  √
𝜇

𝜌
 (3.2) 

 

 

Sendo: 

Vp = Velocidade das ondas primárias; 

Vs = Velocidade das ondas secundárias; 

µ = módulo de rigidez ou de cisalhamento; 

𝜆 𝑒 µ   = primeiro e segundo parâmetro de Lamé, respectivamente; 

𝜌 = Densidade; 
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Observa-se que, quanto maior a profundidade, maior será a velocidade da onda devido a 

diminuição da porosidade em consequência da força da coluna d’água e rocha exercida sobre o 

material. Além de que, para o cálculo da velocidade da onda em meio poroso, a equação de Wyllie 

(1956) é a que melhor representa em situações de arenitos em grande pressão diferencial e fluidos 

líquidos na ausência de gases: 

 

 1

𝑉𝑝
=

∅

𝑉𝑓
  +

1 −  ∅

𝑉𝑠
 (3.3) 

 

Vp = Velocidade das ondas primárias; 

Vs = Velocidade das ondas secundárias; 

Vf = Velocidade do fluido; 

∅ = Porosidade 

Seguindo o conceito de preservação de energia, deve haver a diminuição da intensidade 

energética proporcionalmente ao inverso do quadrado da distância percorrida, assim como a 

energia é proporcional ao quadrado da amplitude, permitindo inferir que a perda de amplitude do 

pulso sísmico converge ao inverso da distância movimentada. 

 

3.2.3 Modelo convolucional de geração de dados sísmicos  

 

O modelo convolucional presume que as camadas geológicas apresentam uma correlação 

lateral e que sejam compostas por estratificação plano-paralela além de apresentarem 

comportamento homogêneo, ou seja, nenhuma interferência no comportamento físico da onda. 

Dessa forma, a soma das funções de Heaviside é descrita como: 

 
𝐼(𝑧) = ∑ 𝑥

𝑛

𝑘=1

(𝛼𝑘ℎ (𝑧 − 𝑧𝑘)) (3.5) 

 

 

Sendo:  

I = impedância;  

zk = profundidade de ocorrência do contato; 

αk = contraste do valor de impedância, assumindo-se que cada superfície de contraste fornece uma 

onda de reflexão. 

 

3.2.3.1 Refletividade 
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A refletividade é a capacidade relativa de uma onda refletir sobre o meio incidente (ou 

seja, parte da energia incidente é refletida), e o coeficiente de reflexão normal expõem entre 

diferentes meios, e resultado quantitativo dessa relação é expressa na seguinte fórmula: 

 
𝑅 =  

𝐼2 − 𝐼1

𝐼2 + 𝐼1
 (3.6) 

 

Onde,  

R = refletividade 

I1 e I2 = Impedância acústica de diferentes materiais.  

 Com o resultado da fórmula, podemos considerar que: 

• Se a impedância acústica do meio 2 é maior que o meio 1, teremos um número 

próximo a 1, logo, a amplitude é positiva. 

• Se a impedância acústica do meio 2 é igual ao meio 1, logo, teremos um número 

próximo a 0, não ocasionando uma reflexão.  

• Se a impedância acústica do meio 2 é menor que o meio 1, logo, teremos um 

número negativo, o que ocasiona numa amplitude negativa.  

 

 

Figura 3.7: Imagem onde há a demonstração das linhas sísmicas "in-line", como o resultado do coeficiente 

de reflexão obtido pela ANP com o uso do software OpendTect. 

 

Na Figura 3.7, o caminhamento preto reflete nas amplitudes positivas e as brancas, 

negativas.  
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3.2.3.2 Transmissão  

 

A transmissibilidade é a capacidade da onda em se transmitir com certas características 

pelo material, definida pela equação: 

 
𝑇 =  

2𝐼1

𝐼2 + 𝐼1
 (3.7) 

Sendo,  

 I = impedância acústica dos meios.  

 

3.2.3.3 Ruido 

 

O ruído pode ser definido como qualquer energia indesejada captada pelos receptores, 

embora seja intrínseca ao processo sísmico, por vezes atrapalha no processo de identificação de 

estruturas e composições. Dessa forma, quanto menor for a razão entre sinal/ruído, melhor o 

reconhecimento da imagem em subsuperfície (isso somado a frequência do sinal emitido e efeitos 

de propagação), levando em conta que áreas com maior variabilidade litológica apresentam maior 

propensão a ruídos, assim como erro humano, equipamento defeituoso, condições climáticas e/ou 

vibrações de cabos. Algumas medidas como maior número de traços (parâmetro de qualidade) 

em uma faixa de deslocamento, pode fornecer melhor qualidade de imagem, embora o custo 

aumente consideravelmente.  

 

3.3 DADOS SÍSMICOS 

Após a etapa de aquisição dos dados, as interfaces geológicas que são obtidas através de 

impedâncias acústicas distintas aparecem como um registro sísmico, e são interpretados a fim de 

reconstruir a arquitetura geológica. Estes dados (brutos) devem ser processados, pois apresentam 

ruídos inerentes ao processo de aquisição da imagem. As medidas de tempo e distância a partir 

da fonte até os receptores são expressas pelos sismogramas, onde se observa a chegada de 

diferentes pulsos acústicos, como: ondas diretas, refletidas e refratadas. A onda direta não interage 

com interface geológica, sendo conduzida apenas pela água. A refletida se propaga com a 

velocidade do meio em questão e, finalmente, a onda refratada, se propagando com diferentes 

velocidades conforme profundidade.  

A sismofácies foi originalmente proposto por Brown Jr. & Fisher (1977), onde estabelece 

uma porção tridimensional que apresenta reflexões sísmicas que difere das fácies adjacentes, 

sendo um registro dos fatores geológicos que as conceberam, como: litologia, feições 

deposicionais, estratificação etc. Conforme se analisa a configuração, continuidade, amplitude, 
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velocidade e frequência dos refletores, é passível de realizar análises, interpretações e descrição 

dos parâmetros de reflexões (Mitchum Jr. et al. 1977).  

 

3.4 PROCESSAMENTO 

 

Há algumas etapas de processamento, sendo elas: 

• Correção NMO (Normal Moveout): Correção de todos os traços sísmicos gerado 

pela variação do tempo. Pela velocidade esperada e a distância entre dois 

receptores, horizontaliza-se os eventos de reflexão a fim ganhar nitidez (aumento 

na relação entre sinal e ruído). 

• Empilhamento: Soma de todos os traços sísmicos de uma seção na dimensão 

horizontal, sendo a resultante chamada de traço empilhado (Figura 3.8).  

 

Figura 3.8: Imagem ilustrando o empilhamento. Do lado esquerdo (h), o mesmo refletor apresentando 

diversos sinais. Do lado direito (j), alinhamento do refletor pelo método de empilhamento. Fonte: Misra et 

al. 2018 p8. 

 

• Migração: Correção de profundidades, a superfície do registro fica deslocada da 

superfície refletora. Normalmente ocorre em zonas de talude ou domos de sal, 

pois não há uma lateralidade do corpo.  

 

Após o processamento, há filtros que podem auxiliar na visualização a fim de eliminar 

frequências diferentes das refletidas, ressaltando áreas de interesse para o intérprete. 

 

3.5 SISMOESTRATIGRAFIA 

A sismoestratigrafia é uma técnica de interpretação de dados sísmicos para entender o 

arcabouço morfo-sedimentar de uma área. Consiste inicialmente na identificação de reflexões 

sísmicos que sobressaem na seção sísmica. Os refletores são identificados em interfaces 
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geológicas com impedância acústicas distintas, cujo objetivo é localizar alvos de reflexão abaixo 

da superfície e posicionar de modo bidimensional ou tridimensional as sismofacies responsáveis 

pela reflexão.  

As terminações dos refletores delimitam a morfologia das áreas adjacentes, sendo um dos 

principais critérios para a descrição de uma sequência deposicional, permitindo a visualização de 

unidades sedimentares e modelos estratigráficos.  

 

3.6 ANÁLISE DOS REFLETORES 

 A análise é realizada por uma inconformidade ou conformidade da sísmica de reflexão, 

onde a geometria reflete em diversas possibilidades diagenéticas, cronológicas, tectônicas e/ou 

morfológicas, tais como: 

 

● Onlap: Geralmente está associado ao aumento relativo do nível do mar, apresenta uma 

discordância basal e pode estar ligada a costa ou ambiente marinho (Figura 3.9). 

 

 

Figura 3.9: Sísmica ilustrando onlap de dois ambientes: Costeiro (a), onde há acumulações de sedimento 

continental; e marinho (b) sedimentos depositados na encosta da plataforma. Fonte: Cortesia da ONGC, 

Índia. apud Nanda, 2016. 

 

● Downlap: Apresenta uma base discordante e representa uma extensão lateral do 

depósito, indicando a direção do transporte e a taxa de sedimentação. Geralmente, 

downlaps de baixa inclinação, são associados a sedimentação lenta (Figura 3.10).  
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Figura 3.10: Representação do downlap.  Fonte: Cortesia da ONGC, Índia. apud Nanda 2016. 

 

● Toplap: Refletor com o término de sequência discordante, se assemelhando como uma 

pequena erosão no topo da feição, onde se determina o início de unidades mais jovens 

(Figura 3.11).  

 

Figura 3.11: Seção sísmica com a representação do Toplap na parte superior à direita e Clinoform a 

esquerda. Fonte: Unkaracala 2018. 

 

● Clinoform: Comumente presente em talude ou em plataforma, apresenta forma inclinada 

e geralmente usada para delimitar as margens da bacia assim como o padrão de 

empilhamento. Esse refletor muitas vezes é estudado como um indicador de variação do 

nível do mar (Figura 3.12).  
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● Unconformity: Relação de deposição entre dois estratos em tempos distintos, 

apresentando como resposta uma diferença angular entre ambos (Figura 3.12) 

● Offlap: Esse refletor denota a queda do nível de base, tendo como diagnóstico momentos 

de regressões (Figura 3.12). 

● Erosional truncations: Momento em que o estrato termina de forma abrupta, marcando o 

início de outra unidade, apresentando uma resposta sísmica de erosão ou não (Figura 

3.12). 

● Continuous reflectors: Reflectores paralelos ou subparalelos, apresentando continuidade 

lateral (Figura 3.12). 

 

Figura 3.82: Representação esquemática de diferentes refletores. Freire (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS 

4.1 AMBIENTES MORFOLÓGICOS 

A caracterização e identificação dos ambientes morfológicos-sedimentares foi obtida por 

meio de auxílio de softwares e interpretação geológica, sendo tratada neste capítulo.   

 

4.1.1 Superfície do Fundo Marinho   

O horizonte sísmico de fundo marinho foi obtido através do primeiro refletor gerado por 

interpretação sísmica descritos na metodologia. Por sua vez, ele é o primeiro horizonte gerado 

para a área de estudo e possui cerca de 30km de extensão por 19km de largura. O contorno do 

horizonte do fundo marinho tem cerca de 75km de perímetro e área de aproximadamente 300km2 

conforme demonstrado na Figura 4.1.  

 

 

Figura 4.1: Horizonte sísmico de superfície (Fonte: próprio autor). 
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Em relação aos dados estatísticos, o presente estudo acumulou um total de 292896 nodes 

(pontos mapeados), sendo destes, 89,2% concentrados entre 0 a 100 m (região predominante de 

plataforma), conforme Quadro 4.1:  

 

Quadro 4.1: Acumulado de pontos por profundidade 

 

 

Os padrões morfológicos da plataforma continental semiárida apresentam três fatores 

principais para sua ocorrência: herança estrutural (Pré-cambriana, Cretácea e Cenozoica), 

variação do nível do mar e hidrodinâmica (Silva Filho 2004, Castro et al. 2012, Gomes et al. 

2014, Aquino da Silva et al. 2016, Ximenes Neto et al. 2018, Morais et al. 2019). As feições que 

estão submersas são de natureza deposicionais inconsolidadas, consolidadas ou erosionais. As 

feições deposicionais inconsolidadas são referentes as dunas submersas e ripples (silicoclásticos, 

bioclásticos e/ou misto) sand patch (bioclásticos e/ou misto) e bancos biogênicos (Morais 1998, 

Testa & Bosence 1999, Colares 2009, Monteiro 2011, Moura 2014, Ximenes Neto et al. 2018).  

As feições deposicionais consolidadas são referentes aos beachrocks afogados e/ou 

biconstrucoes recifais (Monteiro 2011, Soares et al. 2011, Nascimento Silva et al. 2018).  
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Gomes et al. (2020) destacaram a ocorrência de cinco classes morfológicas nos recifes 

submersos do Açu (Bacia Potiguar), como I- fundo muito plano, II-fundo plano, III- flancos 

recifais íngremes, IV- borda recifal e V- topo recifal rugoso.  

Diante disso, visando as diferentes classes morfológicas dos recifes submersos do Açu, 

foi analisado a partir do modelo digital (Figura 4.2) e mapa de declividade (Figura 4.3) a melhor 

forma de enquadrar dentro da classificação de Gomes et al. (2020).  

 

 

Figura 4.2:MDT do horizonte sísmico. Software: Petrel. 
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Figura 4.3: Mapa de declividade da plataforma continental. V (Cor amarela) representando o topo recifal 

rugoso; IV (Cor azul) marcando a borda recifal e II (cor preta) fundo plano.  Software: ArcGis 

 

O mapa acima apresenta um range de altura representado pelas cores quentes uma menor 

profundidade (mais próxima ao nível do mar) e enquanto as frias, porções mais profundas. 

Observa-se uma grande variedade de estruturas arredondadas esparsas na porção Sul do mapa de 

textura rugosa e, enquanto na região central, alta topografia de textura lisa (polígono amarelo). 

Assim como diversas regiões de depressão representado pelas cores azuladas e porções de 

contraste topográfico acentuado. 

De acordo com a superfície obtida neste estudo, pode-se inferir que a classificação 

morfológica desta área pode ser interpretada como topo II-fundo plano (Delimitação preta), IV- 

borda recifal (delimitação azul) e V- topo recifal rugoso (delimitação amarela), embora necessite 

de outros estudos complementares para afirmar essa suposição. 

 

4.1.2 Caracterização do fundo oceânico 

O talude em estudo possui aproximadamente 19km de comprimento, 5km de largura e 

declividade média de 13 º, tendo como valor mínimo de 0 e o máximo de 47,61º com mergulho 

para Nordeste (NE), conforme Figura 4.1 e Figura 4.10. A análise da sísmica de reflexão 

possibilitou observar uma variedade de estruturas de diferentes dimensões e que são 

V 
II 

II 

II 

IV 
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características de regiões de águas profundas, com destaque aos canyons submarinos. Em relação 

a dimensão mapeada, o horizonte sísmico gerado apresenta valores entre 6 a 1038m, apresentando 

um valor médio de 467m de profundidade. 

 

4.1.3 Canyons submarinos da porção leste da Bacia de Potiguar   

 

Segundo Harris & Whiteway (2011), canyons submarinos são feições geomorfológicas 

que estão presentes nas margens continentais de todo o mundo. Eles atuam como zonas 

alternativas de sedimentos da plataforma continental para o oceano profundo (Shepard 1972, 

Gardner 1989), e recentemente, tem sido destacado o seu papel como hot-spots de biodiversidade 

marinha (De Leo et al. 2010, Cunha et al. 2011).  

No talude estudado, foi identificado o canyon Açu conforme mapeado por Gomes & Maia 

(2015), com a forma de leito inclinada para NE na data de aquisição sísmica, o que sugere uma 

tendência regional do fluxo erosivo para esta direção. 

 

4.1.3.1 Caracterização quanto ao comprimento e largura 

O comprimento analisado foi de aproximadamente 4,7 km (Figura 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das variáveis mais importantes neste estudo, é a análise do comprimento. Visto que 

a determinação do comprimento juntamente com a morfologia do canyon, sugere em qual estágio 

evolutivo ele se encontra, porque de acordo com Puga-Bernabéu et al. (2011), os canyons mais 

cumpridos são considerados maduros e os mais curtos, incipientes.  

 Considerando a variável, o canyon possui uma largura aproximada 2,0km na 

cabeceira, sendo na desembocadura de aproximadamente 300m conforme ilustrado na Figura 4.5 

a Figura 4.8.  

 

Figura 4.4: Seção segmentado o vale. Software: ArcGis 



Souza, V.B., 2022. Caracterização Morfológica na Adjacência do Vale Inciso do Rio Açu. ... 

46 

 

4.1.3.2 Caracterização quanto a profundidade  

 O canyon apresentou por meio de linhas perpendiculares, uma profundidade de 

aproximadamente 800 m (de acordo com a Figura 4.8).  

De acordo com Almeida et al. (2015) em uma pesquisa desenvolvida na margem 

continental da Bacia Potiguar, nas proximidades da área do presente estudo, encontrou-se canyons 

com profundidades médias inferiores, cujo canyon mais profundo apresentou 373 m de 

profundidade e o mais raso 142 m. 

No presente estudo, é possível afirmar que o canyon identificado está conectado a 

plataforma e apresentam valores altos de profundidade, como visto no item 4.1.2. Abaixo, segue 

um mapa com as linhas topográficas da região do talude: 

 

Figura 4.5: Linhas topográficas da região do talude e Canyon Açu. Variando de 6 a 1038m. 

 

4.1.4 Caracterização quanto ao tipo de perfil do canyon  

 A análise do perfil do canyon também pode contribuir na identificação dos 

estágios de evolução do Talude Continental. Uma das formas de classificação desses estágios, é 

por meio dos perfis sísmicos dos canyons (Garone 2018).  

Como observado nas figuras abaixo (A a F), foram aplicadas 3 seções distintas ao longo 

do canyon, de forma a analisar a cabeceira e o desenvolvimento até a desembocadura.  
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B 

A 

Figura 4.6: MDT ilustrando o corte da seção sísmica próxima a cabeceira do canyon (A). Seção sísmica do corte 

A refletindo o vale em U (B). 
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C 

D 

Figura 4.7: Seção C - D interceptando o momento de inflexão da estrutura coincidindo com o meio do canyon. 
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Figura 4.8: MDT ilustrando o corte da seção sísmica próxima a desembocadura do canyon (E). Seção 

sísmica do corte A refletindo o vale em V (F). 

 

A diferença entre as duas seções sísmicas, além de localização, profundidade, largura e 

geometria, a seção B apresenta o perfil em U, refletindo uma maior carga erosiva ao longo dos 

anos e, enquanto a seção F, uma região em processo evolutivo de deterioração da região vigente.  

A direção do canyon conforme se observa na Figura 4.9, há uma inflexão na direção de 

fluxo (N-S para NNE-SW). Almeida et al. (2015) citam que a falha de borda da bacia está 

relacionada também a mudança do direcionamento (N-S para NE-SW), embora a falha esteja 

localizada em uma região mais a norte do talude (Figura 2.13).  

 

E 

F 
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4.1.5 Demais feições de águas profundas 

Além do canyon submarino, também foram encontradas e avaliadas outras estruturas do 

Talude Continental, como ravina e movimentos de massa. Essas estruturas encontram-se na 

extensão do talude, o qual é caracterizado por vários tamanhos de montes e ondulação em forma 

de sulcos (Lawrence & Aaron 2020).  

 

4.1.5.1 Ravinas 

As ravinas se iniciam como sulcos rasos que evoluem para a escala centimétrica abrindo 

“buracos” na superfície facilitando a erosão e a possível evolução para outras modificações do 

terreno (Albuquerque 2012). Comumente as ravinas não possuem tributários e localizam-se no 

Talude Continental, escarpas de falhas e frentes deltaicas (Corrêa 2021). 

 Dependendo das condições hidrogeológicas e estratigráficas da área, o aumento do 

escoamento superficial por esses canais pode desencadear o surgimento de voçorocas (Suguio 

2003).  

O mapa abaixo apresenta a declividade geral da área, com foco na região do talude. 

 

Figura 4.9:  Figura ilustrando a região de inflexão de estruturação, sendo a imagem no canto superior 

direito o zoom na área. 
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Figura 4.10: Mapa de declividade ressaltando a área de talude. 

 

O mapa da Figura 4.10 apresenta alguns pontos de atenção quanto a declividade da área, 

que mesmo em região distal do talude, apresentam declividades em torno de 40º. Diante de 

análises cruzadas, foram identificadas as seguintes feições erosivas:  

Na região extremo oeste da aquisição, apresentam duas ravinas onde provavelmente se 

conectavam a áreas de aporte tributário, visto que mesmo em regiões de subsuperfície rasa, 

apresentam as mesmas características morfológicas (Figura 4.11). No modelo atual, apresenta 

estruturação N-S. 
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Figura 4.11: MDT e seção sísmica representando a ravina. 

 

 

Figura 4.12: Crossline 1164, ilustrando a ravina em subsuperfície representada pela cor verde. 

 

Em adicional, foi observado outra ravina na região central da aquisição com estruturação 

NE-SW. 

 

c c

/ 



Trabalho de Conclusão de Curso, n. 459, p.72, 2022 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Terceira ravina encontrada no modelo. 
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A Figura 4.14 ilustra a última ravina identificada, localizada na região leste da aquisição 

com cerca de 80m de profundidade. Estruturação N-S.  

 

4.1.5.2 Movimentos de massa  

 

Os deslizamentos de terra submarinos são o resultado de uma complexa interação de 

vários fatores que atuam em simultaneidade com intensidade e escala de tempo diferente, de 

acordo com o comportamento geológico em que a área está inserida. Com esse mecanismo, há 

grande movimentação de sedimentos pelas encostas continentais nas margens passivas e ativas 

(Costa et al. 2004).  

Figura 4.14: Seção sísmica Crossline 1164. 
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Dentre os mecanismos responsáveis pela geração de acidentes topográficos, encontram-

se a deposição de sedimentos e erosão decorrentes dos fluxos de gravidade no talude que 

interagem com um fundo marinho acidentado (Garone 2018).  

Na área do estudo, foram encontradas duas regiões com movimentos de massa dentro da 

superfície sísmica. Uma no contato entre a plataforma e talude na porção oeste e outra na região 

do canyon, na porção central.  

Como não há deposito de massa na base do talude (área de aquisição) ou em regiões 

próximas a ele, ambos movimentos de massa descritos podem ser classificados como 

deslizamentos desintegrativos, de acordo com McAdoo et al. (2000). 

Nas áreas de deslizamento de massa, observou-se uma similaridade de padrao semi-

circular. Essas regiões de deslizamento possuem largura de aproximadamente de 989 m e 791 m.  

Essa área pode ter sido ocasionada pelo ravinamento seguido por deslizamento (MDT indica 

sulcos anteriores a massa deslocada).  

 

 

Figura 4.15: MDT de terreno indicando a área com possível movimento de massa 



Souza, V.B., 2022. Caracterização Morfológica na Adjacência do Vale Inciso do Rio Açu. ... 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16: Seção sísmica indicando a área com possível movimento de massa. 



 

CAPÍTULO 5 

5 DISCUSSÕES 

5.1 ASPECTOS OCEANOGRÁFICOS  

A área de estudo em questão está localizada em ambiente de plataforma externa/talude e, 

o entendimento dos processos hidrodinâmicos do sistema marinho que é composto da ação 

conjunta de ondas, correntes e marés é de extrema importância (Perote 2019). 

Para compreender os processos morfogenéticos e definir as sequências de depósitos 

geológicos é de indispensável valor estudar as mudanças do nível do mar. 

A variação do nível do mar é um dos conceitos mais importantes para a evolução 

geomorfológica da costa continental e é de grande complexidade. O nível do mar não é constante 

e varia em função da ondulação, das marés, da pressão atmosférica, temperatura da água do mar, 

circunstâncias astronômicas, tectônicas, eustasia e/ou meteorológicas.  Além disso, os processos 

de erosão/fornecimento de sedimentos ao litoral controlam a evolução dos litorais (situação de 

avanço ou recuo da linha de costa), que consiste no processo de transgressão e regressão marinha.   

Regressão marinha ocorre geralmente quando o nível do mar está mais baixo (período 

glacial). A transgressão marinha ocorre quando o nível do mar aumenta por diversos fatores 

(período interglacial).  

O vento é um dos principais meios de transporte de materiais e um dos principais fatores 

que formam e modificam a paisagem. Com isso, é de grande importância para o controle de 

direção das ondas e correntes da região em questão (Barros 2014). Em relação a sazonalidade dos 

ventos, Moraes et al. (2006) pelo levantamento de dados no Aeroporto Pinto Martins, que 

registraram que a velocidade média mensal é de 3 a 8,5 m/s e que os maiores valores tendem a 

ocorrer entre agosto e novembro e os menores valores entre fevereiro e março.  

No primeiro semestre os ventos na direção NE dominam a região, ao passo que no 

segundo semestre do ano, os ventos passam a predominar na direção SE (Barros 2014). Essa 

variabilidade do vento é devido a presença da ZCIT (Zona de convergência Intertropical) e as 

variações da temperatura da superfície do mar, entre outros (Lira et al. 2011). Esta variação de 

temperatura entre o continente e o oceano é outro fator condicionante do sistema de brisas no 

litoral cearense. O continente absorverá mais calor ao longo do dia do que o oceano, fazendo-se 

mais quente. Com isso, produz-se áreas de baixa pressão sobre o continente, fazendo com que o 

vento se desloque para o continente. Durante o período noturno, a perda de calor é mais intensa 

no continente do que no próprio oceano, fazendo com que o deslocamento do vento seja forçado 

em direção ao oceano, em razão das áreas de baixa pressão sobre o oceano (Vital et al. 2021). 
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Com isso, infere-se que os ventos possuem bastante importância na morfodinâmica costeira e 

marinha, principalmente no transporte de sedimentos do continente ao oceano e na geração das 

ondas, tendo como produto algumas formas de relevo. 

O Petrel, software muito utilizado na indústria de óleo e gás de modo a desenvolver 

análises de dados sísmicos, poços e reservatórios modelos, permite a visualização, cálculo de 

volumes, distancias e produção de mapas temáticos. Para dados com maior exatidão, é necessário 

além da sísmica, os de poços, para que correlacione os meios físicos e entregue um produto 

relacionado entre ambos. 

 

5.2 ASPECTOS MORFOLÓGICOS  

5.2.1 Superfície do fundo marinho  

O parâmetro de rugosidade ou vigor do relevo, nos dá informações sobre o enrugamento 

da região analisada. É um parâmetro de relevância geomorfológico por poder estar relacionado a 

um caráter geológico particular tal como a natureza litológica do substrato (Hobson 1972).   

Um estudo realizado por Morais et al. (2019) apresentou que as principais feições 

geomorfológicas encontradas na plataforma continental do Ceará (PCCE), onde é constituída 

pelas Bacia Potiguar e do Ceará, são dunas subaquosas, vales incisos, escarpamentos, feições 

lineares, beachrocks, recifes e biohermas, consideradas como resultado das variações relativas do 

nível do mar e dos processos dinâmicos atuais, como correntes, ondas e marés.  

A figura abaixo ilustra um esboço de como foi a região anos atrás, elucidando a área de 

talude bem menos ingreme, região de plataforma menos expressiva e profundidades superiores, 

onde a estrutura do canyon é inexistente. O segundo horizonte sísmico (em profundidade) foi 

montado a partir de refletores de subsuperfície na mesma metodologia descrita, embora precise 

de mais estudos aprofundados na área. A Figura 5.1 ilustra a geologia mutável conforme o tempo. 

  



Trabalho de Conclusão de Curso, n. 459, p.72, 2022 

59 

 

 

 

Figura 5.1: Esboço do modelo evolutivo elucidando a dinâmica morfológica da área. 

 

Essa variação é estimada em 300m de diferença da plataforma interna (Axis Max) e 

2100m na região de talude profundo (Axis Min) conforme se observa no Quadro 5.1. 

 

Quadro 5.1: Dados da região analisada em subsuperfície. 

 

 

 

5.2.2 Canyons submarinos analisados na Bacia Potiguar   

Maia de Almeida et al. (2015) realizaram a caracterização morfológico-sedimentar do 

Talude Continental norte da Bacia Potiguar e sugerem que a formação e desenvolvimento dos 

canyons submarinos dessa bacia, em geral, seguiram o modelo proposto por Farre et al. (1983) e 

Puga-Bernabeu et al. (2011). Devido a área do presente estudo ser na mesma bacia, em uma região 

adjacente, optou-se por utilizar o mesmo modelo para a discussão do canyon identificados. 

Segundo esses autores, o desenvolvimento dos canyons submarinos ocorrem em três 

estágios: inicial, de transição e maduro. Dentre os critérios utilizados para classificar o estágio de 
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desenvolvimento dos canyons como inicial, envolve fatores como baixa resistência a sedimentos, 

presença de um fluxo erosivo descendente, presença de estruturas tectônicas ou áreas de 

vulnerabilidade geológica, inferindo-se que o canyon em estudo não pode ser classificado como 

estágio inicial.   

No entanto, é possível classificar o canyon em estudo como estágio de transição, no qual 

é caracterizado por canyon incipiente que possui progressão para cima até perto da quebra da 

plataforma, com mecanismo de crescimento que se assemelha ao dos canyons com estágio 

evolutivo inicial. 

De acordo com Harris & Whiteway (2011) e Puga-Bernabeu et al. (2011), o canyon pode 

ser classificado em tipo I – indenta a plataforma continental e exibe uma clara relação com um 

sistema fluvial.   

Além da classificação do estágio de desenvolvimento do canyon, é necessário a 

caracterização do mesmo quanto as características morfométricas, como o cálculo das variáveis 

de: comprimento, largura, índice de declividade e analise do perfil do canyon.  

Os perfis analisados nos resultados apresentam características de estágio maduro uma vez 

que envolve uma alteração no estilo de erosão, refletindo em um alargamento na largura. O que 

corrobora com a dimensão e porte do rio açu. Com isso, pode-se inferir que canyon Açu pode ser 

classificado como um canyon maduro, erodindo em parte a região da plataforma. Outras estruturas 

de anomalias como ravinamentos e deslizamentos de massa, indicam um sistema erosional ativo, 

podendo evoluir para outras feições futuramente aliadas ao deslocamento do nível do mar. Em 

relação a inflexão da estrutura no Canyon, pode ser resultado de tectônica herdada da região.  

 

5.2.2.1 Caracterização quanto largura do canyon  

O grau de incisão dos canyons pode aumentar devido ao maior aporte de sedimentos de 

diferentes áreas que ocorrem como consequência dos fluxos de gravidade de sedimentos 

descendentes e esses fatores contribuem para a escavação e alargamento dos canyons, bem como 

para o colapso das suas paredes.  

Um mapeamento e caracterização regional dos sistemas de transporte canalizados da 

margem continental brasileira, caracterizou que dos 431 canyons identificados na margem, a 

profundidade média observada foi de 142m (Oliveira Júnior 2019). Tal achado, colabora com as 

evidências do presente estudo, visto que a área analisada está localizada entre a margem norte e 

leste, as quais possuem os canyons mais profundos. Portanto, a profundidade encontrada neste 

estudo supera consideravelmente os valores apontados na literatura citada.  

De acordo com Oliveira Junior (2019), foi observado que os canyons conectados a 

plataforma e com grande cabeceira possuem as maiores profundidades médias e que os canyons 

não conectados a plataforma possuem as menores profundidades médias. 
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Cânions do tipo I, são mais comuns em plataformas estreitas, apresentam os maiores 

comprimentos, porém são menos abundantes no mundo (Harris & Whiteway (2011). Por conta 

de sua relação com sedimentos continentais arenosos, eles são tidos como potenciais formadores 

de bons reservatórios de hidrocarbonetos (Jobe et al. 2011, Stow & Mayall 2000, Dailly et al. 

2002). O canyon do Açu apresenta o sistema de cabeceira que recorta a plataforma, consistindo 

em um sistema de amplos sistemas fluviais (Rio Açu) (Lima & Vital 2006).  
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSÕES 

Bibliograficamente, o Açu é a região de maior notoriedade em relação as dimensões 

quando se trata de canyon ligado a plataforma. E, a partir da obtenção do horizonte sísmico, foi 

possível observar e entender o ambiente de aquisição, estabelecendo domínios de plataforma 

externa e talude continental. A área da plataforma gerada pelo primeiro refletor, não indica 

processos de escavação gerado pelo rio Açu, levando a concluir que a área esta encoberta.  

O conhecimento da geomorfologia da área permite um avanço no conhecimento de uma 

das regiões continentais brasileiras, mostrando feições que podem alimentar o banco de dados do 

setor acadêmico e atividades exploratórias. 

A identificação dos processos de ravinamento e sulcos na morfologia assim como o 

comportamento no Talude Continental são fatores importantes que auxiliam na compreensão de 

outras estruturas do fundo oceânico. Desta premissa, foi observado diversas morfologias do fundo 

marinho 0232_SE_PESCADA_6A.3D.MIG_FIN, onde se ressalta ravinas, canyon, 

bioconstrutores (algas) e movimentos de massa. Neste contexto, foram obsevados: 4 pontos de 

ravinamento (Figura 4.12, 4.13 e 4.14), canyon Açu, 3 ambientes recifais e 2 ambientes de massa 

provavelmente ocorrido por fragilidade devido aos pontos de erosões.  

É de se esperar que na região de canyon, tenha-se uma área de maior fragilidade, dado ao 

ambiente pretérito e atual sob carga sedimentar e fluxo turbulento variável. Assim, espera-se que 

a morfologia da área com o tempo, se altere conforme sedimentação e erosão, não só do canyon, 

mas do talude como um todo visto que podem ocorrer mudanças no tempo geológico.  

Os estudos em áreas análogas mostram a evolução tectonosedimentar de regiões 

próximas, onde a morfologia é alterada coforme processos geológicos, visto na Figura 5.1.  

Os horizontes sísmicos gerados pelos software Petrel convertido em profundidade, foram 

produzidos pelo sistema interno de conversão tempo x metros conforme descrito no capítulo 1.5.5. 

Mas, para melhor assertividade em relação a exatidão dos dados, é preciso dado de poço para que 

correlacione de modo adequado, visto a heterogeneidade física do meio. 
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10, n. 2, mar. 2017. ISSN 1982-5528. 

 

Oliveira Junior, Esmeraldino Aleluia. "Mapeamento e caracterização regional dos 

sistemas de transporte canalizados da margem continental brasileira." (2019). 

 

Ottoni, B. M. D. P. (2009). Avaliação da qualidade da água do Rio Piranhas-Açu/RN 

utilizando a comunidade de macroinvertebrados bentônicos (Master's thesis, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte). 

 

Pellegrini, B. D. S., & Ribeiro, H. J. P. S. (2018). Exploratory plays of Pará-Maranhão 

and Barreirinhas basins in deep and ultra-deep waters, Brazilian Equatorial 

Margin. Brazilian Journal of Geology, 48, 485-502. 

 

Peltier, W. R. (1999). Global glacial isostatic adjustment and coastal 

tectonics. Geological Society, London, Special Publications, 146(1), 1-29. 

 

Pessoa Naeto, O.C.; Sares, U.M.; Silva, J.G.F.; Roesner, E.H.; Florencio, C.P.; Souza, 

C.A.V. 2007 Bacia Potiguar. Boletim de Geociências da Petrobras, 15, 357-369. 

 

Pfaltzgraff., Pedro A. S.; Torres., Fernanda S. M. 2010 Geodiversidade do estado do Rio 

Grande do Norte. 17-109 p.  

 

Puga-Bernabeu, A.; Webster, J.M.; Beaman, R.J.; Guillbaud. Morphology and controls 

on the evolution of a mixed carbonate-siliciclastic submarine canyon system, Great 

Barrier Reef margin, north-easthern Australia. Marine Geology. v. 289, p. 100-116, 2011. 

 



Trabalho de Conclusão de Curso, n. 459, p.72, 2022 

71 

 

Rodrigo S. P. 2012. Fundamentos matemáticos para geofísica I, funções de uma variável. 

Editor Edgar Blucher Ltda. 10-110.  

 

Schwarzer, K., Stattegger, K., Vital, H., & Becker, M. (2006). Holocene coastal evolution 

of the rio açu area (Rio Grande do Norte, Brazil). Journal of Coastal Research, 141-145. 

 

Sercel. 2021. Citação de referências e documentos eletrônicos. Disponível em: 

http://www.sercel.com/about/Pages/what-is-geophysics.aspx. Acessado em Nov. 2021 

 

Sercel. 2021. Citação de referências e documentos eletrônicos. Disponível em: 

https://www.directindustry.com/pt/prod/sercel-inc/product-137881-1920824.html 

Acessado em Nov. 2021. 

 

Shepard, F.P. Submarine canyons. Earth-Science Reviews, v. 8, n.1, p. 1-12, 1972.  

 

Silva Filho, W.F. 2004. Domínios Morfoestruturais da Plataforma Continental do Estado 

do Ceará. Porto Alegre. Tese de Doutorado em Geociências. Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. 288p.  

 

Silva, M.G. 1999. Caracterização dos Minerais Pesados ao Longo do Rio Piranhas-

Açu/RN: Distribuição e Proveniência. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós 

Graduação em Geodinâmica e Geofísica. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

71 pp. 

 

Soares, C.H.C., Gomes M.P., Vital H. 2012. Hydrodynamics and Morphodynamics 

analysis of estuarine complex Piranhas-Açu/RN River, Northeast of Brazil.Revista 

Brasileira de Geofísica (submitted).  

Souza, S.M. 1982. Atualização da Litoestratigrafia da Bacia Potiguar. In: SBG/BA-SE, 

Cong. Bras. Geo., 32, Salvador, Anais, 5:2392-2406.  

 

Stow, D. a V, Mayall, M., 2000. Deep-water sedimentary systems: New models for the 

21st century. Marine and Petroleum Geology 17, 125–135.  

 

Suguio, K. (1998). Dicionário de geologia sedimentar e áreas afins. Brasil. 

 

Suguio, K. Dicionário de geologia sedimentar e áreas afins. Editora Bertrand Brasil, Rio 

de Janeiro, 1998. 

 

Suguio, K. Tópicos De Geociências Para O Desenvolvimento Sustentável: As Regiões 
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