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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários
para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)
UMA NOVA PROPOSTA PARA O MÉTODO DO BACKSTRIPPING FLEXURAL 3D
COM APLICAÇÃO NA BACIA DE CAMAMU- ALMADA
Alessandro Ferraz Palmeira
Julho/2013
Orientador: Luiz Landau, D.Sc.
Programa: Engenharia Civil
Este trabalho apresenta uma nova proposta para o desenvolvimento da técnica
do backstripping flexural 3D, com base nos trabalhos de Sclater & Christie (1980),
Stewart et al. (2000) e Li et al. (2004).
Para atingir este objetivo, foram utilizados modelos numéricos iterativos
associados a técnicas computacionais, tais como a discretização de ordem elevada e
o método Multigrid, com o intuito de reduzir o custo computacional das ferramentas
desenvolvidas.
Este procedimento possibilitou realizar a restauração do embasamento e obter a
subsidência

tectônica

da

Bacia

de

Camamu-Almada.

O

modelo

numérico

implementado prevê ainda, a variação espacial e temporal da espessura elástica
efetiva (Te).
Associado à técnica do backstripping flexural 3D, foi utilizado o modelo
termomecânico de Royden & Keen (1980), para que se pudesse estimar os fatores de
estiramento da crosta superior (δ) e inferior (β), as subsidências térmicas e totais, bem
como o fluxo térmico, presentes na bacia.
A técnica desenvolvida permitiu ainda, realizar a estimativa da paleobatimetria a
cada tempo de deposição, de acordo com a metodologia sugerida por Stewart et al.
(2000).
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)
A NEW PROPOSAL FOR 3D FLEXURAL BACKSTRIPPING METHOD WITH
APPLICATION IN THE CAMAMU-ALMADA BASIN
Alessandro Ferraz Palmeira
July/2013
Advisor: Luiz Landau, D.Sc.
Department: Civil Engineering
This work presents a new proposal for the development of the 3D flexural
backstripping technique, based on the work of Sclater and Christie (1980), Stewart et
al. (2000) and Li et al. (2004).
To reach this purpose, it was used numerical models associated with iterative
computational techniques, such as high-order discretization and Multigrid method, in
order to reduce the computational cost of the developed tools.
This procedure allowed the restoration of the basement and obtain, calculate the
tectonic subsidence of the Camamu-Almada Basin. The numerical model implemented
also provides the spatial and temporal variation of the effective elastic thickness (Te).
Associated to the 3D flexural backstripping technique model it was used the
thermo-mechanical model of Royden and Keen (1980), in order to estimate the
stretching factors of the upper crust (δ) and lower crust (β), the total and thermal
subsidences and heat flow, present in the basin.
The developed technique also allowed, the estimation of paleobathymetry for
each deposition time according to the method suggested by Stewart et al. (2000).
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NOMENCLATURA

Parâmetro

Descrição

Valor

a

Espessura da litosfera

125 km

tc

Espessura continental da crosta

35 km

ρm

Massa específica do manto a 0ºC

3,33g/cm

ρc

Massa específica da crosta a 0ºC

2,8 g/cm

ρw

Massa específica da água

1,0 g/cm

α

Coeficiente de expansão térmica

3,28e ºC

Tm

Temperatura na base da litosfera

1333ºC

k

Difusão térmica

8,0x10 m s

τ

Decaimento térmico = a /π k

62,8ma

K

Condutividade térmica

3,2x10 mWm °C

KTm

Fluxo de calor inicial (equilíbrio)

0,8µcal/cm s

Te

Espessura elástica efetiva

v

Coeficiente de Poisson

δ (x)

Fator de extensão da placa superior

β (x)

Fator de extensão da placa inferior

E

Módulo de Young

3
3

-05

-7

2

xix

3

2

-1

2

3

-1

-1
2

0,25

10

6,5 x 10

Pa

-1

1

INTRODUÇÃO

Tendo em vista a complexidade da dinâmica dos processos formadores de bacias
sedimentares, diversas ferramentas e tecnologias, com aplicações variadas, tem
surgido para melhor entendimento destes processos.
Com a evolução da informática nas últimas décadas, muitas técnicas de análise de
bacias sedimentares têm sido aperfeiçoadas, a partir de simulações e modelagens
computacionais, em busca de melhores resultados para a Indústria do Petróleo.
A técnica de backstripping é um método que estuda a história da subsidência de
bacias sedimentares, através da remoção das camadas sedimentares presentes na
bacia de forma progressiva, calculando, após o descarregamento, a descompactação
das camadas subjacentes e a resposta isostática a esta nova distribuição espacial das
cargas sedimentares (Watts & Ryan, 1976; Steckler & Watts, 1978; Watts, 1988; Wee
et al., 1996; Roberts et al., 1998; Watts, 2001a).
O backstripping também tem sido amplamente aplicado a bacias extensionais,
sobretudo em escala 1D, como ferramenta para estimar a magnitude do estiramento
litosférico e as perturbações tectônicas relacionadas ao embasamento. Outras
funcionalidades dessa técnica são as previsões dos fatores de estiramento e da
espessura elástica efetiva (Te), a partir da associação destes, com dados da
paleobatimetria e da paleotopografia (Kusznir et al., 1995; Nadin & Kusznir, 1995;
Roberts et al., 1997, Walker et al., 1997, Roberts et al. 1998).
Dentre as variações da técnica backstripping, as mais utilizadas atualmente são os
modelos unidimensionais, com isostasia local (Airy), e os modelos bidimensionais, que
empregam a isostasia flexural. Neste último caso, a compensação das cargas é
distribuída regionalmente. Em algumas situações, é também aplicada a técnica
denominada multi-1D (ou pseudo-3D), na qual o processo inicial é desenvolvido em
1D ou 2D, sendo realizada posteriormente a extrapolação para gerar uma superfície
tridimensional.
A análise da isostasia flexural associada à técnica de backstripping ainda é
relativamente nova, tendo sido aplicada principalmente para determinar padrões
estratigráficos e estruturas térmicas em modelos termomecânicos, considerando que a
litosfera apresenta resposta regional às cargas aplicadas (Guigon, 2008).
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A análise do backstripping flexural 2D tem proporcionado grandes avanços na
observação do comportamento flexural da litosfera e nas reconstituições evolutivas
das bacias, fornecendo informações mais detalhadas e precisas do que os modelos
1D, uma vez que a análise do comportamento da litosfera não fica restrita apenas às
interações locais. Entretanto, a técnica bidimensional não considera os efeitos dos
planos de tensões (in-plane stresses), levando em muitos casos, a uma
superestimação dos valores obtidos, problema este minimizado pelas abordagens
tridimensionais, por serem capazes de estimar os efeitos flexurais causados pelos
volumes das cargas.
Assim, a técnica de backstripping flexural 3D surge como uma proposta para resolver
esse problema, através do desenvolvimento de ferramentas computacionais que
sejam capazes de calcular e analisar o comportamento geológico em escala
tridimensional. O desafio consiste, portanto, no desenvolvimento de algoritmos
numéricos capazes de processar um grande volume de dados com redução do custo
computacional, além do estabelecimento de uma metodologia, tanto para a integração
dos dados, quanto para o processamento, análise e calibração dos resultados.
Dessa forma, o presente trabalho propõe uma nova metodologia, a fim de auxiliar no
entendimento dos processos atuantes na formação e evolução de bacias extensionais
ou distensivas (do tipo rifte e margem passiva), através do desenvolvimento da técnica
do backstripping flexural com abordagem tridimensional.
Para tanto, foram usados modelos numéricos iterativos e técnicas computacionais, tais
como a discretização de ordem elevada e o método Multigrid, com o intuito de reduzir
o custo computacional.
Além disso, a metodologia desenvolvida propõe estimar os fatores de estiramento, as
subsidências, o fluxo térmico, bem como estimar a paleobatimetria ao longo da
evolução de bacias extensionais, utilizando como base o método sugerido por Stewart
et al. (2000).
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2.1

OBJETIVO
OBJETIVO GERAL

O objetivo principal deste trabalho é propor uma nova metodologia para o
backstripping flexural 3D com o intuito de auxiliar no entendimento dos processos
atuantes na formação e evolução de bacias distensivas.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos:
•

Aplicação da técnica do backstripping flexural tridimensional, a partir
do desenvolvimento de um método iterativo em diferenças finitas, com
refinamento Multigrid, para realizar a restauração do embasamento;

•

Como estudo de caso: a reconstituição da história da formação e
evolução da Bacia de Camamu-Almada (processos de estiramento
litosférico e deposição sedimentar) através da técnica backstripping e
isostasia flexural 3D; e

•

Estimar os valores de subsidência tectônica, fatores de estiramento,
fluxo térmico, subsidência térmica, subsidência total e paleobatimetria
para a Bacia de Camamu-Almada, utilizando a metodologia proposta.
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3.1

ÁREA DE PESQUISA
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A Bacia de Camamu-Almada abrange uma área de aproximadamente 23.000 km2,
localizada no Estado da Bahia, litoral nordeste do Brasil, entre os paralelos 13º e 15º
Sul. Está limitada ao norte, pelas falhas de Itapoã e Barra (Alto de Salvador), que a
separam da bacia do Jacuípe e Recôncavo; ao sul, pelo Alto de Olivença, que a
separa da Bacia do Jequitinhonha; a oeste, pelo embasamento Proterozoico na porção
onshore; a leste, sem um limite preciso, considerando-se apenas a cota batimétrica de
aproximadamente 3.000 metros. É dividida internamente pelo Alto de Taipus nas subbacias de Camamu e Almada (Figura 3.1).

Figura 3.1: Localização da área de Estudo (modificada ANP, 2010)

3.2

GEOLOGIA REGIONAL

A Bacia de Camamu-Almada é caracterizada por três fases geotectônicas distintas
(Chang et al., 1992):
1. A fase inicial, pré-rifte do Neojurássico ao Neocomiano Inferior, ocorreu no
supercontinente

Gondwana,

caracterizado

por

um

estilo

sinéclise

intracontinental, ou seja, na forma de uma ampla bacia com mergulhos muito
fracos de pacote, geralmente espesso, de camadas sedimentares. Foi
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produzida por um lento abaulamento negativo da crosta ao longo de vários
períodos geológicos;
2. A fase rifte, ocorreu do Neocomiano ao Aptiano, sobre um regime distensivo
intenso responsável pela quebra do supercontinente Gondwana. Esta fase rifte
está relacionada à formação de praticamente toda a margem; e
3. A fase pós-rifte, com início no Albiano, estende-se até o tempo presente sendo
caracterizada pela abertura do Oceano Atlântico, deriva continental e
instalação da margem passiva (Netto et al., 1994).
A bacia foi preenchida por sedimentos siliciclásticos, com depósitos evaporíticos e
carbonáticos, sendo a fase pré-rifte dominada por intercalações de pacotes areníticos
e folhelhos.
De acordo com Chang et al. (1992), a sedimentação da bacia encontra-se subdividida
em cinco Megassequências:
1. Megassequência Continental: composta por três sequências deposicionais
diferenciadas pela compartimentação estrutural e associação de fácies:
a. Sequência sin-rifte I: representada pelas formações Aliança, Sergi e
Itaípe, depositadas na grande depressão Afro-Brasiliana, pertencentes
ao Jurássico Superior;
b. Sequência sin-rifte II: representada pela Formação Morro do Barro
(considerada a principal rocha geradora), depositada em ambiente
lacustre de água doce durante a rápida subsidência tectônica
provocada pelo intenso estiramento crustal, de idade Neocomiana;
c. Sequência sin-rifte III: representada pela Formação Rio de Contas, de
idade Barremiana, depositada em ambiente lacustre de rifte na base,
sucedida por depósitos fluviais e aluviais com salinidade crescente.
2. Megassequência Transicional Evaporítica: sedimentação de sais, representada
pela Formação Taipus-Mirim, de idade Aptiana, sendo um importante marcador
entre os limites das megassequências rifte e pós-rifte;
3. Megassequência Carbonática Plataformal: representada pela Formação
Algodões, de idade Albiana. Esta formação é representativa da abertura
gradual do Golfo-Atlântico e a quebra da barreira São Paulo-Walvis Ridge.
4. Megassequência Marinha Transgressiva: representada pela deposição dos
carbonatos plataformais, depositados em ambiente de aumento gradual da
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profundidade da bacia, acompanhados por transgressões marinhas no final do
Albiano ao Turoniano.
5. Megassequência

Marinha

Regressiva:

caracterizada

por

um

sistema

regressivo, típica de offlap, do Coniciano-Santoniano ao presente.
De acordo com Netto et al. (1994), as formações Afligidos (Eopermiano), Aliança e
Sergi (Jurássico) da Bacia do Recôncavo e as formações Urucutuca (CretáceoTerciário), Caravelas, Rio Doce e Barreiras (Terciário) da Bacia do Espírito Santo
foram incorporadas à litoestratigrafia da Bacia de Camamu-Almada por apresentarem
características semelhantes.
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3.3

COMPARTIMENTAÇÃO LITOESTRATIGRÁFICA

A litoestratigrafia considerada teve como base os trabalhos realizados por Caixeta et
al. (1994), Netto et al. (1994), Caixeta et al. (2007) e Gontijo et al. (2007) (Figura 3.2 e
Figura 3.3).

Figura 3.2: Carta Estratigráfica da Bacia de Camamu (Caixeta et al., 2007)
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Figura 3.3: Carta Estratigráfica da Bacia de Almada (Gontijo, et al. 2007)

Embasamento: O embasamento cristalino da bacia de Camamu-Almada faz parte do
Cráton do São Francisco (Almeida, 1977), mais precisamente, da Região Granulítica
do Sudeste da Bahia (Barbosa, 1986), composta por um conjunto de rochas
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granulíticas, com zonas de deformação (rúpteis e dúcteis) e foliação miloníticas, de
idades Arqueana e Paleoproterozoica (Barbosa et al., 2004).
Formação Afligidos, composta por dois membros:
•

Membro Pedrão: constituído de arenito fino a muito fino, de coloração cinza
claro e bege, com intercalação de siltito cinza claro, rico em nódulos de
sílex e camadas de anidrita e halita, depositado em ambiente litorâneo; e

•

Membro Cazumba, composto de folhelho vermelho, com níveis de siltitos
esbranquiçados, depositado em ambiente lacustre.

Essa formação, de idade Eopermiana, ocorre apenas na Bacia de Camamu de forma
discordante tanto com o embasamento quanto com a Formação Aliança, pertencente
ao Grupo Brotas (Caixeta et al., 1994, Netto et al., 1994).
Grupo Brotas: constituído pelas formações Aliança, Sergi e Itaípe (Netto et al.,
1994.).
Formação Aliança, composta pelos membros:
o

Membro Boipeba, composto por arenitos arcóseos, finos a médios,
com estratificação cruzada e coloração vermelho e marrom; e

o

Membro Capiacanga, composto por folhelhos avermelhados.

Essa formação foi depositada em ambiente flúvio-lacustre de clima árido e de
idade Neojurássica. Ocorre de forma discordante à Formação Afligidos e
concordante à Formação Sergi, sendo observada apenas na Bacia de Camamu
(Caixeta et al., 1994).
Formação Sergi: Composta por arenitos de granulação fina a conglomerática,
na forma de estratificação cruzada acanalada, de coloração cinza esverdeada
e

vermelha,

conglomerados,

com

intercalações

depositados

em

de

folhelhos

sistema

cinza

fluvial

esverdeado

entrelaçado

e

com

retrabalhamento eólico. Foi datada com base em ostracodes não marinhos de
idade Titoniana (Caixeta et al., 1994).
Formação Itaípe: Composta por folhelhos, de coloração dominante cinza com
variações intercaladas de marrom-avermelhado na base e castanho no topo e
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camadas de arenito médio a fino. Essa formação foi depositada em ambiente
flúvio-lacustre e representa a transição da fase pré-rifte para rifte. Ocorre de
forma concordante sobre a Formação Sergi e sotoposta de forma discordante à
Formação Morro do Barro (Caixeta et al., 1994.).
Segundo Netto et al. (1994) esta formação pode ser correlacionada às
formações Itaparica e Água Grande e ao Membro Tauá da Formação Candeias
da Bacia do Recôncavo, além da Formação Barra de Itiúba (BIT VII) observada
na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Grupo Almada: é composto pelas formações Morro do Barro e Rio de Contas (Netto
et al., 1994).
Formação Morro do Barro, composta pelos membros:
o

Membro Tinharé: constituído por arenitos granulosos com seixos e
grânulos pelíticos (sedimentos clásticos grosseiros); e

o

Membro Jiribatuba: constituído por folhelhos cinza esverdeados a
castanho escuro, calcíferos, carbonosos, com intercalações de
arenitos

granulosos

e

fragmentos

de

rochas

carbonáticas

(sedimentos clásticos finos).
Esses membros foram depositados em ambiente subaquoso, sob fluxo
gravitacional em lago tectônico de idade Valanginiana (datada pela presença
de ostracodes não-marinhos). Ocorre de forma discordante entre as formações
Itaípe (inferior) e Rio de Contas (Superior) e correlaciona-se com a Formação
Candeias. Formação essa também observada nas bacias do Recôncavo e
Tucano, bem como em parte com as formações Penedo e Barra de Itiúba,
observadas nas bacias de Sergipe e Alagoas (Netto et al., 1994).
Formação Rio de Contas, composta pelos membros:
o

Membro Ilhéus: constituído por folhelhos, de coloração cinza
esverdeados a acastanhados, e por arenitos muito finos; e

o

Membro

Mutá:

constituído

por

arenitos

finos

a

grossos,

conglomeráticos a dolomíticos, de coloração cinza esbranquiçado.
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Neste membro ocorre ainda a presença de margas esbranquiçadas,
biocalcarenitos e dolomitos dispersos.
Estes membros foram depositados em ambiente lacustre de leques deltaicosplataforma-talude

de

idade

Hauteriviana

a

Barremiana

(presença

de

ostracodes). Podem ser ainda correlacionados com a Formação Coqueiro
Seco, parte da Formação Penedo (Bacia de Sergipe-Alagoas) e parte da
Formação Cricaré (Bacia do Espírito Santo). Essa formação ocorre de forma
discordante à Formação Morro do Barro (Inferior) e parcialmente discordante à
Formação Taipus-Mirim (Superior) (Netto et al., 1994).
Grupo Camamu: é composto pelas formações Taipus-Mirim e Algodões. Segundo
Netto et al. (1994), este grupo caracteriza o início da fase de margem passiva.
Formação Taipus-Mirim, composta por:
o

Membro Serinhanhém: constituído de arenitos muito finos, de
coloração cinza claro, intercalados a folhelhos siltíticos, micáceos e
carbonoso, de coloração cinza escura a castanho e preto; e

o

Membro Igrapiúna: constituído por calcários, de coloração castanhoamarelados, dolomíticos, folhelhos castanhos e camadas de halita
de até 200 metros.

Esta formação caracteriza-se como registro da primeira incursão marinha de
clima árido (limite entre as fases rifte e pós-rifte), responsável pela deposição
dos evaporitos de idade Aptiana. Apresenta-se sobreposta de forma
parcialmente discordante à Formação Rio das Contas e de forma concordante
à Formação Algodões. Pode ser ainda correlacionada às unidades evaporíticas
de idade Aptiana da Costa Brasileira (Netto et al., 1994).
Formação Algodões, composta por:
o

Membro Germânia: constituído de rochas carbonáticas classificadas
como calcarenito e calcirrudito oolítico e pisolítico, parcialmente
dolomitizados; e

o

Membro Quiepe: constituído por calcilutito com foraminíferos
plantônicos.
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Esta formação foi depositada em um ambiente nerítico, em plataforma
carbonática, de idade Albiana a Turoniana (com base em foraminíferos,
nanofósseis calcários e palinomorfos). É caracterizada por uma importante
discordância

regional

(Santoniana-Coniaciana)

sotoposta

à

Formação

Urucutuca. Pode ser ainda correlacionada com a Formação Macaé da Bacia de
Campos, com a Formação Regência das Bacias do Espírito Santo e
Cumuruxatiba, com a Formação Riachuelo da Bacia de Sergipe e com outras
unidades carbonáticas de idade Albiana pertencentes às bacias da costa
brasileira (Netto et al., 1994).
Grupo Espírito Santo: é composto pelas formações Urucutuca, Caravelas e Rio
Doce. Recebeu essa denominação pela semelhança com as formações de mesmo
nome definidas na Bacia do Espírito Santo (Netto et al., 1994).
Formação Urucutuca: constituída pelos folhelhos de coloração variando de
cinza escuro a preto, com intercalações de conglomerados, arenitos e rochas
carbonáticas, depositados em ambiente marinho, na região batial-abissal, com
a ocorrência de fluxos turbidíticos, com idade variando do Coniaciano até o
presente (Holoceno). Esta formação ocorre de forma discordante ao Grupo
Camamu e de forma síncrona e contato transicional, a partir do Eoceno, com
as formações Caravelas e Rio Doce (Netto et al., 1994).
Formação Caravelas: Constituída por calcarenitos bioclásticos e calcilutitos;
depositada na plataforma marinha carbonática, a partir do Oligoceno até o
presente (Holoceno) (Netto et al., 1994).
Formação Rio Doce: Constituída por arenitos de granulação fina a média,
arcóseos, intercalações de folhelhos, de coloração cinza, e pelitos, de
coloração esverdeada. Esta formação foi depositada em um ambiente deltaico
marinho, a partir do Eoceno até o Pleistoceno. Ocorre de forma gradacional às
formações Urucutuca e Caravelas e de forma discordante com a Formação
Barreiras (Netto et al., 1994).
Formação Barreiras: Constituída por conglomerados, diamictitos, arenitos e
folhelhos limoníticos, ocorre na maior parte das bacias costeiras do Brasil. Foi
depositada por um sistema aluvionar e parálico, de idade Pliocena a
Pleistocena (Netto et al., 1994).
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3.4

ARCABOUÇO ESTRATIGRÁFICO ADOTADO PARA A BACIA DE CAMAMUALMADA

Para este trabalho adotou-se as sugestões de COPPE-UFRJ/ANP(2003) e Kuchle
(2004) que mapearam cinco sequências deposicionais de segunda ordem, como um
único arcabouço estratigráfico para as duas sub-bacias de Camamu e Almada,
distribuídas da seguinte forma (Figura 3.4):
•

Sequência Paleozoica: Sequência pré-rifte composta pela Formação Afligidos;

•

Sequência A: Sequência pré-rifte composta pelas formações Aliança, Sergi e
Itaípe. Representa a base das formações rifte;

•

Sequência B: Sequência rifte separada em quatro sequências de terceira
ordem composta por:
o

Sequência B1: Composta pela Formação Morro do Barro. Representa
a Base da Sequência B e o início do rifte;

o

Sequência B2: Essa sequência e a Sequência B3 dividem a Formação
Rio das Contas pela identificação de uma superfície erosiva marcante,
mapeada em alguns poços. Entretanto, essa superfície não é
encontrada na maioria dos poços e é de difícil identificação na sísmica.
De acordo com Kuchle (2004), quando é observado o truncamento
erosivo em poços locados com seção sísmica, esse limite é possível de
ser observado e classificado também sismoestratigraficamente. É a
base da Formação Rio de Contas, de idade Hauteriviana a Barremiana
e foi considerada por apresentar um padrão de empilhamento
diferenciado, com diminuição do arenito e aumento dos folhelhos;

o

Sequência B3: Trata-se do topo da Formação Rio de Contas, de idade
Barremiana a Aptiana. Composta, praticamente, apenas por folhelhos; e

o

Sequência B4: Abrange a Formação Taipus-Mirim. É o topo da
sequência rifte, de idade Aptiana;

•

Sequência C: Sequência pós-rifte, composta pela Formação Algodões; e

•

Sequência D: É a sequência topo da bacia, formada pelas formações
Urucutuca, Caravelas, Rio Doce e Barreiras, cuja idade se estende do
Coniaciano ao presente.
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Figura 3.4: Arcabouço estratigráfico proposto por Kuchle (2004) para a Bacia de CamamuAlmada.
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3.5

SISTEMA PETROLÍFERO

Um Sistema Petrolífero refere-se a um grupo de elementos essenciais (rochas
geradoras maturas, rochas reservatório, rochas selantes e trapas) e processos
geológicos (geração, migração e acumulação do petróleo) que ocorrem com um
sincronismo adequado, que acontecem de forma adequada no tempo e no espaço, de
modo a proporcionar acumulações de óleo e/ou gás (Magoon & Dow, 1994).
Segundo Magoon & Dow (1994), a nomenclatura de um sistema petrolífero consiste na
identificação da rocha geradora e das rochas reservatórios principais, sendo
simbolizada de acordo com o grau de certeza da correlação óleo-rocha:
•

(!): Sistema Petrolífero Conhecido – Nível alto de certeza – Correlação
estabelecida entre as rochas geradoras e as acumulações de hidrocarbonetos;

•

(.): Sistema Petrolífero Hipotético – Sugestão da rocha geradora hipotética,
mas sem correlação com a acumulação (por falta de amostra); e

•

(?): Sistema Petrolífero Especulativo – Inferência da rocha geradora ou de uma
acumulação petrolífera apenas por evidências geológicas e geofísicas.

O Sistema Petrolífero da Bacia de Camamu-Almada é caracterizado por cinco
acumulações de hidrocarbonetos conhecidos até o momento (Bedregal et al., 2004),
representadas por:
•

•

Dois campos terrestres próximos à Bacia do Recôncavo:
o

Morro do Barro (gás) e;

o

Jiribatuba (óleo/gás);

Quatro campos marítimos:
o

1BAS-64 (óleo), também conhecido como Campo de Pinaúna,

o

1BAS-97 (óleo/gás), também conhecido como Campo de Sardinha;

o

BCAM-40 (gás), também conhecido com Campo de Manati;

o

4-ELPS-12-BAS (óleo), também conhecido como Campo de Camarão.

De acordo com Gonçalves et al. (2000), a Bacia de Camamu-Almada é composta por
dois sistemas petrolíferos: Morro do Barro-Sergi (!) e Morro do Barro-Rio de Contas (!).
A maior quantidade de óleo foi gerada no Barremiano-Aptiano (fase rifte). Esses
autores modelaram o fluxo de fluidos e constataram que uma fina camada de folhelho,
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com baixa permeabilidade, pode ter forçado a migração para os arenitos sotopostos
da Formação Sergi (pré-rifte) e as falhas normais serviram de conexão entre as rochas
das formações Morro do Barro e Sergi (Gonçalves et al., 2000).
3.5.1 Rochas Geradoras
As rochas geradoras dessa bacia são representadas pelos folhelhos escuros de
ambiente lacustre de água doce à salobra, de idade Valanginiana (fase rifte),
pertencentes à Formação Morro do Barro (Membro Jiribatuba) e pelos folhelhos de
coloração cinza a castanho, depositados em ambiente lacustre de leques deltaicosplataforma-talude, de idade Hauteriviana a Barremiana da Formação Rio de Contas
(fase rifte). Essa duas formações são as únicas com potencial econômico para
geração de hidrocarbonetos, sendo constatado o predomínio do querogênio tipo I, que
é ideal para a geração de hidrocarbonetos líquidos (Netto & Ragagnin, 1990).
Estudos realizados por Gonçalves et al. (1997) constataram que a matéria orgânica
destas rochas é de origem fitoplanctônica e/ou bacteriana, com intercalações entre as
condições anóxicas (redutoras) e óxicas durante a sedimentação.
A Formação Morro do Barro foi depositada em um ambiente de lago profundo, de água
doce à salobra, em sua maior parte anóxico, termoclina estável e rasa, favorecendo a
preservação da matéria orgânica e a formação de rochas com índices de hidrogênio
mais elevados.
A Formação Rio de Contas, por sua vez, foi depositada em um ambiente de lago mais
raso e amplo, com água doce a salgada, uma termoclina mais instável e profunda,
com reciclagem de nutrientes, aumento da produtividade primária e formação de
rochas com altos teores de carbono orgânico.
Essas duas formações aparecem como as únicas unidades com potencial econômico
de geração de hidrocarbonetos, sendo que a Formação Morro do Barro é apontada
por Gonçalves et al. (2000) como a principal geradora com as seguintes
características:
•

Alto teor de matéria orgânica (Carbono Orgânico Total ou COT = 2 a 4%).
Maior quantidade de matéria amorfa e herbácea;

•

Potencial gerador de hidrocarbonetos entre 60 – 80 kg de HC/ton de rocha (S2
– pirólise Rock-Eval).
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A Formação Rio de Contas também aparece com um bom potencial gerador de
hidrocarbonetos (entre 40 – 80 kg de HC/ton de rocha) pela presença de folhelhos
com teores de matéria orgânica (COT) estimado em até 10% (dez por cento).
Gonçalves et al. (2000) estudaram as séries naturais dos parâmetros geoquímicos e
constataram que a cozinha de óleo da Bacia de Camamu coincide com a localização
dos principais baixos estruturais.
3.5.2 Rochas, Reservatórios e Selos
As rochas reservatório da Bacia de Camamu-Almada são: os arenitos da Formação
Sergi, depositados em ambiente flúvio-eólico e os arenitos das Formações Morro do
Barro e Rio de Contas, depositados em leques aluviais ou lacustres. Entretanto, ainda
não há constatação de que os turbiditos da Formação Urucutuca possam apresentar
quantidades significativas de hidrocarbonetos, apesar de serem rochas reservatórios
em potencial. Os selos destes reservatórios seriam os folhelhos que aparecem
intercalados nesta unidade (COPPE-UFRJ/ANP, 2003).
3.5.3 Trapas
As trapas encontradas nas acumulações de petróleo da bacia são dos tipos estrutural
e mista, formadas durante a fase rifte. Esta constatação foi feita a partir do estudo dos
campos dos poços 1-BAS-64 e 1-BAS-97. No poço 1-BAS-64, o petróleo foi observado
trapeado no bloco baixo de uma falha normal. Esta falha colocou os reservatórios da
Formação Sergi em contato com o embasamento. No poço 1-BAS-97, o petróleo foi
trapeado pela combinação de uma estrutura anticlinal com o pinch-out do reservatório
(COPPE-UFRJ/ANP, 2003).
3.5.4 Geração, Migração e Acumulação.
De acordo com Gonçalves et al. (1997), através da modelagem de sistemas
petrolíferos, foi possível constatar que as rochas geradoras dessa bacia alcançaram a
maturidade de geração de hidrocarbonetos no Neocomiano/Aptiano (em torno de 110
Ma.), com cerca de 60% (sessenta por cento) do petróleo expulso. Esses autores
também observaram diferenças nas taxas de transformação da matéria orgânica na
plataforma, em torno de 20% (vinte por cento) de rochas em estágio imaturo ou pouco
maturo de evolução térmica, e em águas profundas, que chegam a 100% (cem por
cento) de transformação.
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Os trabalhos de modelagem realizados pela COPPE/UFRJ-ANP (2003) indicam que a
migração nos reservatórios/carreadores da Formação Sergi foi influenciada por
diferentes áreas de drenagem e sistemas de falhas da fase rifte. Estas falhas podem
ter facilitado a conectividade entre as geradoras com os possíveis reservatórios.
A modelagem feita indica que a maior parte do petróleo, gerado pelos folhelhos das
formações Morro do Barro, foi expulso durante a fase rifte (Figura 3.5). Entretanto,
considerando as rochas potencialmente geradoras da Formação Rio das Contas, uma
parte significativa do petróleo pode ter sido gerada e expulsa após o final da fase rifte
(COPPE/UFRJ-ANP, 2003).

Figura 3.5: Diagrama de eventos do sistema petrolífero da Bacia de Camamu-Almada
(Modificado de COPPE/UFRJ-ANP, 2003).
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As acumulações encontradas até o momento, na Bacia de Camamu-Almada, tem
mostrado um baixo potencial petrolífero exploratório da bacia. Contudo, apesar dos
mais de cem poços perfurados desde 1960, houve indícios de óleo e/ou gás em
apenas seis poços. Autores como Bedregal (2005) sugerem que o advento de novas
tecnologias e metodologias, favorecerá um melhor entendimento dos processos de
geração e acumulação de hidrocarbonetos na bacia, aumentando a chance de novas
descobertas.
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4

ESTADO DA ARTE E ESTUDOS PRÉVIOS

4.1

ESTADO DA ARTE – MODELAGEM TERMOMECÂNICA DE BACIAS
SEDIMENTARES

Os avanços tecnológicos dos últimos anos têm favorecido o desenvolvimento de
técnicas cada vez mais avançadas para a modelagem de bacias sedimentares.
Através das simulações computacionais é possível modelar e estudar os elementos e
processos atuantes em uma bacia sedimentar e entender o sistema petrolífero
presente.
Essas ferramentas possibilitam uma melhor análise da formação e da evolução da
bacia, além da geração, migração, e o local das acumulações de petróleo. Possibilitam
ainda, estimar com maior precisão o potencial exploratório da bacia sedimentar.
Tais simulações computacionais tornaram-se ferramentas essenciais na tentativa de
minimizar os riscos exploratórios da indústria petrolífera. Entretanto, pelo fato da
modelagem de bacia ainda ser uma técnica nova, que envolve esforço multidisciplinar
e restrições relacionadas com a aquisição dos dados, a maioria dos trabalhos
realizados está limitada às empresas de petróleo de maior porte.
Como observado por Guigon (2008), os atuais softwares de modelagem de bacias
sedimentares estão bem desenvolvidos para as simulações de grande parte dos
processos que ocorrem no interior das bacias. No entanto, utilizam em sua maioria,
modelos matemáticos bastante simplificados no que se refere à quantificação da
deformação litosférica e dos processos formadores da história térmica da bacia.
Para realizar a modelagem no interior das bacias sedimentares é indispensável a
utilização das informações de profundidade do embasamento e do fluxo térmico basal,
como condições de contorno. Estas informações podem ser adquiridas a partir da
modelagem de processos litosféricos.
A modelagem dos processos litosféricos pode ser realizada através da combinação
das seguintes técnicas:
•

Backstripping, através da qual se realiza a restauração da profundidade do
embasamento ao longo do tempo geológico, removendo-se a carga batimétrica
e sedimentar e obtendo-se a subsidência tectônica. Nesse caso, é necessário
possuir as informações da estratigrafia da bacia no tempo presente (idades dos
20

pacotes sedimentares e sua constituição litológica), adquiridas a partir da
perfuração de poços e da interpretação sísmica (Watts & Ryan, 1976; Steckler
& Watts, 1978; Watts, 1988; Wee et al., 1996; Roberts et al., 1998; Watts,
2001a).
•

Modelagem

com

aplicação

direta

(forward),

utilizando-se

modelos

termomecânicos que simulam os processos formadores da bacia, desde os
estágios iniciais até o tempo presente (McKenzie, 1978; Royden & Keen, 1980;
Hellinger & Sclater, 1983; Weissel & Karner,1989; Karner et al.,1997).
Desse modo, torna-se possível obter uma análise mais precisa da história da
subsidência das bacias sedimentares, além de poder quantificar os valores dos fatores
de estiramento das placas superior e inferior (δ e β, respectivamente – ou apenas β,
no caso de estiramento uniforme), ajustados com base nas informações de
profundidade do embasamento, que são utilizados no cálculo do fluxo térmico.
Outra maneira de se obter esses dados é através das informações da sísmica ou da
gravimetria, que possibilitem observar a litosfera em locais que sofreram e não
sofreram o estiramento.
Dessa forma, a análise da subsidência, a história térmica e os fatores de estiramento
podem ser quantificados através do uso das técnicas e formulações matemáticas
descritas por: Watts & Ryan (1976), Steckler & Watts (1978), Stewart et al. (2000),
McKenzie (1978), Royden & Keen (1980), Turcotte & Schubert (1982), Hellinger &
Sclater (1983), Weissel & Karner (1989), Karner et al. (1997), Watts & Stewart (1998),
dentre outros.
Vale ressaltar que estes parâmetros permitem entender a evolução da história térmica
das bacias petrolíferas e têm grande influência na geração, migração e acumulação de
hidrocarbonetos.
4.2

ESTUDOS PRÉVIOS

Quase que contemporânea aos primeiros modelos termomecânicos para modelagem
de bacia, a análise da subsidência de bacias distensivas a partir da aplicação da
técnica do backstripping, também obteve grandes avanços a partir da década de 70.
Os conceitos iniciais da técnica de backstripping foram desenvolvidos por Sleep (1971)
e detalhados e consolidados por Watts & Ryan (1976) para explicar a grande
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espessura de sedimentos encontrados na costa leste dos Estados Unidos, no Golfo de
Lion. Essa técnica permite realizar a recuperação da subsidência do embasamento, ao
longo da história geológica da bacia, na ausência da carga de sedimentos e de água.
Assim, é possível isolar a contribuição das forças tectônicas responsáveis pela
formação de uma bacia do tipo rifte.
Steckler & Watts (1978) usaram a técnica do backstripping para estudar a margem
continental de New York, EUA. Nesse estudo, eles analisaram a subsidência, a partir
da remoção gradual de uma sequência sedimentar, formada principalmente em águas
pouco profundas. Os autores também usaram dados bioestratigráficos do poço COST
B-2, que ajudaram a determinar a contribuição da carga de sedimentos no processo
de subsidência total e isolar a parte da subsidência que ocorre em virtude de forças
tectônicas.
Assim, tendo em vista a remoção da carga sedimentar, foram realizadas as correções
para o efeito da compactação e mudanças do nível do mar. A subsidência restante foi
interpretada a partir de um modelo térmico simples do resfriamento da litosfera
(McKenzie, 1978).
Sclater & Christie (1980) aplicaram a técnica de backstripping para analisar a
subsidência de seis poços localizados na Bacia do Mar do Norte. Eles fizeram a
correção da compactação para lidar com a pressão de diferentes litologias, incluindo a
variação da condutividade térmica e os cálculos do grau de maturação térmica dos
sedimentos depositados. Desse modo, foi possível quantificar o estiramento e
recompor a história térmica da bacia.
A partir da aplicação dessa técnica, eles puderam desenvolver um modelo geológico
esquemático para a deposição sedimentar da Bacia do Mar do Norte e demonstraram
o potencial de hidrocarbonetos de certos horizontes sedimentares na parte norte do
Gráben Central.
Friedinger (1988) desenvolveu um algoritmo em FORTRAN 77 denominado BASTA
(Basin Subsidence and Temperature Analysis), para realizar a análise unidimensional
da subsidência e temperatura de bacias sedimentares, tendo sido testado com dados
de poços do Mar do Norte.
Esse código computacional efetuava o cálculo da compactação das cargas
sedimentares para correção da subsidência observada nos poços. O modelo
22

considerava ainda a extensão litosférica em duas camadas e o conceito de intrusão de
dique, que tratava o fraturamento da litosfera e a intrusão do material ultramáfico
denso do manto (Royden et. al., 1980). Dessa forma, foi possível observar a história
da subsidência e calcular a distribuição da paleo-temperatura.
Watts (1988) combinou uma técnica de modelagem gravimétrica com o backstripping
2D. Isso permitiu quantificar o efeito da isostasia flexural em margens passivas, a
partir da espessura de sedimentos e de dados de anomalia gravimétrica.
O autor também calculou a soma da anomalia gerada pelos efeitos combinados de
rifteamento e sedimentos de carga; em seguida, comparou o resultado com a
anomalia de gravidade ar-livre na Costa Leste dos Estados Unidos, constatando que
pouco material havia sido adicionado ao rifte continental.
Bender et al. (1989) aplicaram as técnicas do backstripping flexural e da reconstrução
flexural para analisar a geo-história de uma seção geológica mergulhante da Bacia de
Campos (203-RL-76). Com o uso da técnica do backstripping, os autores obtiveram o
fator de extensão médio de 1,65, para a região e por meio da reconstrução flexural
conseguiram estimar a paleobatimetria ao longo da seção 203-RL-76, cujos resultados
apresentaram-se coerentes com os valores determinados pela paleoecologia.
Jin (1994) desenvolveu um programa em BASIC, chamado BSAS, para o uso da
técnica backstripping e análise evolutiva de uma bacia sedimentar. O autor testou o
programa na Bacia de Paris. O algoritmo fazia correções de compactação e
paleobatimetria, sendo capaz de gerar as curvas de subsidência tectônica e total para
seções 2D. Esse processo foi feito por meio da análise de dados de poços e
posteriormente interpolados para seções transversais 2D ao longo da bacia.
Wee et al. (1996) utilizaram a técnica backstripping 1D e a modelagem tectônica de
seções estratigráficas, com base em 66 poços distribuídos por toda a bacia, para
analisar a evolução do rifte multifásico da bacia formada pelo rifteamento
Neodevoniano do Leste Europeu.
Os autores modelaram as curvas de subsidência tectônica usando diferentes fatores
de estiramento para a litosfera crustal e subcrustal, considerando fases de estiramento
finitas e múltiplas. Foram gerados mapas dos resultados da modelagem 1D,
mostrando as variações de tempo e magnitude do rifteamento.
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Roberts et al. (1998) usaram as técnicas de backstripping 1D considerando a isostasia
Airy (local) e backstripping 2D combinado com isostasia flexural, para estimar e
comparar o fator de estiramento (β) para três seções transversais da bacia rifte do Mar
do Norte.
De acordo com a modelagem, os fatores de estiramento (β) do backstripping flexural
2D são mais próximos aos modelos termomecânicos gerados anteriormente para a
bacia. O backstripping 1D Airy, por sua vez, produz uma deformação interna não
realista das falhas e blocos, superestimando o fator de estiramento (β), quando a
sequência pré-rifte não for inteiramente descompactada.
Stewart et al. (2000) usaram uma combinação da técnica backstripping 3D com a
modelagem gravimétrica para explicar as estruturas e a evolução da margem
continental da Namíbia.
A partir dos dados geofísicos os autores puderam estimar a espessura sedimentar e
as estruturas presentes. Eles sugerem a aplicação da técnica backstripping, na qual foi
utilizada a equação de cálculo da subsidência, considerando a Transformada Inversa
de Fourier (Watts & Torné, 1992) para cada ponto de uma grade interpolada,
correspondente à espessura dos sedimentos da bacia.
Nesse caso, foi realizada uma estimativa pontual da resistência flexural da litosfera e a
massa específica dos sedimentos.
Para calcular o fator de estiramento, os autores usaram um método baseado nos
modelos reológicos de Braun & Beaumont (1989), o qual considera que a
profundidade em que a litosfera afina (“profundidade de estiramento”, Zneck) é
controlada pela camada de estiramento máximo. Para a espessura elástica efetiva
(Te), os autores utilizaram uma função sugerida por Watts et al. (1980), na qual a Te
varia com a raiz quadrada da idade (3√).
Assim, foi possível estimar a palaeobatimetria, ao longo do tempo, através da
comparação da subsidência determinada a partir do backstripping com a subsidência
prevista pelos modelos simples de rifteamento (McKenzie, 1978).
A técnica foi posteriormente aplicada a outras margens passivas: Gabão e Cabinda
(Watts & Stewart, 1998), na Índia Oriental (Krishna et al., 2000), Moçambique (Watts,
2001b), Madagascar e oeste da Índia (Chand & Subrahmanyam, 2003) e mais
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recentemente, novamente na Costa Leste dos Estados Unidos (Wyer & Watts, 2006),
onde forneceu informações úteis a respeito da espessura elástica efetiva (Te), da
estrutura da crosta rifteada, do manto e da resposta da isostasia flexural, durante e
após rifteamento.
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5

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

5.1

– COMPORTAMENTO DA LITOSFERA

O comportamento flexural da litosfera e a história sedimentar são fatores importantes
em estudos como o backstripping. A maioria dos estudos é baseada no modelo
isostático de Airy, no qual os sedimentos são suportados localmente e não consideram
o modelo flexural, para o qual os sedimentos são suportados também pelas forças
laterais da crosta.
Estima-se que a principal causa da subsidência tectônica de uma bacia de margem
passiva seja decorrente da contração termal após o aquecimento da litosfera, ocorrida
após a fase rifte inicial e formação da bacia.
A problemática desse processo é determinar a forma da contração térmica e a
natureza da resposta do embasamento, uma vez que estas serão as responsáveis
pela profundidade do espaço gerado, pela geometria e pela estratigrafia das bordas da
bacia (Watts et al., 1982).
5.1.1

Estiramento Litosférico e Processos Formadores de Bacias Distensivas

De um modo geral, as bacias distensivas do tipo rifte e margens passivas, evoluem a
partir de um contexto geotectônico específico, caracterizado pelos seguintes eventos
(Watts & Ryan, 1976; McKenzie, 1978; Royden & Keen, 1980; Hellinger & Sclater,
1983):
•

Estiramento da litosfera e ruptura crustal (break-up);

•

Ascensão convectiva do manto e deriva continental;

•

Desenvolvimento de falhas;

•

Geração de magma;

•

Movimentação vertical (soerguimento e subsidência);

•

Erosão; e

•

Deposição/compactação de sedimentos.

O estiramento contínuo, até o limite de ruptura da litosfera, proporciona a formação de
crosta oceânica e a geração das bacias de margens passivas (Allen & Allen, 2005).
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Este conceito tem se consolidado em estudos tais como:
•

Taber (1927) e Heiskanen e Vening-Meinesz (1958), os quais sugerem que a
formação de grábens em crosta continental pode ser um resultado de forças
distensivas e;

•

Sleep (1971), que a partir de observações feitas da história de subsidência das
margens continentais do Oceano Atlântico, propôs um modelo em que a
subsidência tectônica de margens continentais ocorre devido ao afinamento
crustal, à expansão térmica, ao soerguimento, aos processos de erosão e à
contração térmica da litosfera, que ocorre com o passar do tempo. O autor
observou que esse processo ocorre de forma semelhante entre as duas
margens do Atlântico após a quebra continental (break-up) e espalhamento a
partir da dorsal meso-atlântica.

Com base nos conceitos supracitados, Salveson (1976, 1978) propôs um modelo para
explicar, de forma qualitativa, a história de subsidência de bacias do tipo rifte
continental através do estiramento litosférico da crosta e subcrosta.
O modelo assume diferenças reológicas existentes entre a crosta e a subcrosta, no
qual, a crosta apresenta um comportamento rúptil, quebradiço, gerando falhas que
formam grabens e hosts, enquanto que a subcrosta apresenta um comportamento
dúctil, movendo-se plasticamente.
Segundo Salveson (1976, 1978), o processo ocorre da seguinte forma (Figura 5.1):
•

Fraturamento da crosta;

•

Afinamento da litosfera que provoca a substituição da litosfera mais densa e
fria pela astenosfera mais quente e leve nessa região;

•

Formação dos grabens com preservação dos sedimentos pré-rifte. A região
sofre um desequilíbrio provocado pela elevação da astenosfera e uma
consequente compensação isostática, que acarreta no soerguimento e na
erosão dos flancos do rifte, bem como na deposição sedimentar;

•

O estiramento atinge o ponto de ruptura e começa a formação de crosta
oceânica e;

•

Após cessar o processo de rifteamento ocorre a subsidência gradual, em
função do resfriamento da litosfera e a extensão contínua com a geração de
crosta oceânica.
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Contemporâneo a Salveson (1976, 1978) e de modo independente, McKenzie (1978)
propôs um modelo quantitativo semelhante, considerando que a crosta e a subcrosta
sofreram extensão uniforme, independente de profundidade.
Mais tarde, Sclater et al. (1980) e Royden & Keen (1980) apresentaram outro modelo
quantitativo, mais próximo do modelo qualitativo de Salveson (1976, 1978), no qual
observaram

que

em

muitas

regiões,

o

manto

litosférico

apresentava-se

consideravelmente mais estendido do que a crosta.

Figura 5.1: Modelo qualitativo de Salveson (1978) descrevendo a evolução de uma bacia tipo
rifte e as estimativas dos fatores de estiramento (β) para cada evento (Fonte: modificado de
<http://www.phoenix.org.br/Phoenix49_Jan03.html>).
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5.1.2

Isostasia

De acordo com Dorman & Lewis (1970), o conceito de isostasia refere-se ao equilíbrio
de massas, no qual a topografia de uma determinada região é equilibrada pela
imposição de cargas, por meio de um mecanismo de compensação.
São forças que buscam o equilíbrio para qualquer alteração que provoca instabilidade
entre a crosta e o manto (Watts, 2001a). Este conceito também pode ser expresso
através da seguinte equação:
∞



∞  ∆ρ,

=0

(5.1)

onde:
 = posição geográfica na superfície;
= profundidade (z= 0 na superfície);
 = profundidade da superfície de compensação;

∆ρ(x,z) = variação da massa específica com a posição e profundidade.
Os modelos mais simples que descrevem este conceito foram sugeridos por Pratt e
Airy, no século XIX.
No modelo de Airy, a crosta, de densidade constante, é descrita como uma fina
camada que repousa sobre uma camada mais densa, sendo que a litosfera não
apresenta resistência lateral.
A carga imposta pela crosta numa cadeia de montanhas, por exemplo, é compensada
localmente pelo deslocamento do substrato (manto) (Figura 5.2).
No modelo de Pratt, o mecanismo de compensação para o equilíbrio entre as massas
ocorre em uma profundidade constante (isostasia local), através de materiais
subcrustais com diferentes densidades, que variam lateralmente.
Ambos os conceitos de carregamento ou descarregamento podem ser compensados
flexuralmente (isostasia regional) (Figura 5.2b e Figura 5.2d).
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Figura 5.2: Figura esquemática dos modelos de Airy e Pratt (Karner, 1997 in Guigon, 2008).

Apesar de geólogos e geofísicos considerarem esses modelos limitados, algumas
observações feitas por meio de dados sísmicos demonstram que o modelo de Airy
pode explicar variações de estruturas crustais associadas a cadeias de montanhas e
riftes continentais (Karner & Watts, 1982).
A partir da década de 30, com os trabalhos desenvolvidos por Vening-Meinesz (1931),
muitos pesquisadores passaram a crer que a compensação das cargas da superfície
terrestre não era exatamente local e que poderia também haver uma compensação
regional.
Nesse caso, a carga produz uma raiz, da mesma maneira que no modelo de Airy, mas
não tão profunda, pois parte desta carga é suportada pela rigidez da litosfera
produzindo um arqueamento. Este modelo de isostasia é denominado de flexural ou
isostasia regional (Figura 5.2b) (Watts, 2001a). Aqui ocorre também a formação de
topografia, com soerguimento dos flancos do rifte, como resposta ao efeito flexural.
No modelo de isostasia regional, a rigidez flexural (D) é o parâmetro que caracteriza a
resposta da litosfera aos efeitos da carga (Karner & Watts, 1982), definida pela Eq.
5.2.
A rigidez flexural (D) está diretamente relacionada à amplitude e ao comprimento de
onda da deformação sofrida pela litosfera, durante a aplicação de uma determinada
carga. Para o caso da litosfera com rigidez nula, não haverá resistência e, neste caso,
a compensação ocorrerá localmente (modelo de Airy).
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De acordo com Watts (2001a), a resistência da litosfera pode ser definida em função
da espessura elástica efetiva (Te), ou seja, pela espessura da litosfera que responde
de forma elástica à aplicação das cargas (Figura 5.2b).
5.1.3

Reologia da litosfera

Os principais modelos reológicos sobre o comportamento da litosfera são: o modelo
elástico simples, o visco-elástico, o elasto-plástico e o termo-elástico. Sendo que o
modelo elástico simples e o visco-elástico são os mais utilizados para analisar o
comportamento flexural da litosfera na formação das bacias.
Estudos feitos com aplicação desses dois modelos sugerem que as propriedades
flexurais da litosfera oceânica e continental são em muitos casos, semelhantes (Watts
et al., 1982, Karner et al., 1993).
O comportamento reológico de um substrato fraco, sob os efeitos de cargas
geológicas durante um longo período de tempo, pode ser analisado de forma
satisfatória pelos modelos elásticos ou viscoelásticos.
No modelo elástico, a espessura elástica efetiva (Te) determina a amplitude e o
comprimento de onda da flexão, independente da idade da carga sedimentar. Por
outro lado, o modelo visco-elástico é descrito pela espessura elástica inicial (Te0) e
pelo tempo de relaxação de Maxwell (intervalo de tempo em que o material permanece
sob uma determinada tensão). Assim, no modelo visco-elástico, a amplitude e o
comprimento de onda da flexão variam em função da idade da carga (Watts et al.,
1982).
Outrossim, os parâmetros que caracterizam o comportamento elástico das placas finas
são a rigidez flexural (D), e o tempo de relaxação de Maxwell. A espessura elástica
efetiva da placa (Te) está relacionada à rigidez através da seguinte equação (Watts et
al., 1982):

=



(  )

onde:
Te = Espessura elástica efetiva da placa.
E = Módulo de Young ou Módulo de elasticidade
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(5.2)

v = Coeficiente de Poisson.
Seguindo as sugestões de Stewart et al. (2000) e Li et al. (2004), neste trabalho foi
considerado apenas o modelo elástico simples.
5.1.3.1 O Modelo Elástico Simples
No que tange à quantificação da deformação da litosfera, o modelo elástico simples é
o mais utilizado para analisar o seu comportamento flexural, sob o efeito de cargas
geológicas por um espaço de tempo maior que um milhão de anos (Watts, 2001a).
O modelo foi originalmente desenvolvido de forma analítica por Timoshenko e
Woinowsky-Krieger (1959). Depois passou a ser adaptado para problemas em
geodinâmica através das soluções numéricas sugeridas por Bodine (1981), na
estimativa da espessura elática efetiva.
Esse modelo considera uma placa fina e elástica, cuja espessura é proporcionalmente
menor do que sua largura, sobre um substrato não viscoso. O modelo considera ainda
apenas as tensões exercidas no plano da placa e distribuídas de forma linear com a
profundidade. Assim, após cessarem as tensões, a placa recupera totalmente seu
estado anterior (Timoshenko e Woinowsky-Krieger, 1959).
De acordo com Timoshenko e Woinowsky-Krieger (1959) a deflexão da listosfera pode
ser descrita pela seguinte equação:

 !
()
"+


 

$


(%
 

+ % ) + ∆' (% = ∆' (h

(5.3)

onde: ( é a aceleração gravitacional; () é a rigidez flexural da litosfera; $ é a força

horizontal; % é a deflexão causada pela força horizontal; % é a deflexão préexistente; ∆' é a massa específica efetiva da carga topográfica; ∆' é a diferença de
massas específicas acima e abaixo da placa; e h, a carga.

Se () for constante a solução da Eq.5.3 pode ser encontrada de forma mais
eficiente através do domínio da frequência:
) (*) =

∆+! ,
0. 
1(*) + (-. / 0. ∆+ ,)
(-. / 0.  ∆+ ,)


) (*)

(5.4)

onde: ) (*), ) (*) 2 1 representam a Transformada de Fourier dos termos % , % e
h; k é o número de onda relacionado ao comprimento de onda (λ) dado por:
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λ=

3
.

(5.5)

Considerando uma espessura elástica variável (Te), a equação diferencial da placa
elástica poder ser dada por:

 ()
()
"+


 

$

 ()
 

+ ∆' (%() = ∆' (h(x,t)

(5.6)

onde D(x) passa a ser:

() =

 ()

(  )

(5.7)

De acordo com Bodine (1981), duas formas de condições de contorno podem ser
consideradas para esse modelo, representando diferentes situações geológicas. No
primeiro caso, para uma placa contínua (sem quebra) considera-se a deflexão e
inclinação zero nas bordas, representando situações onde a carga está localizada (ou
seja,  → − ∞ 2  → +∞) a grandes distâncias dos limites do domínio.
%
=0


% = 0,

No segundo caso, considera-se uma placa com limites definidos (“broken plate”) e com
bordas livres. Nesse caso, com  = 0 é dado por:
%
= 0,


%
=0
7



5.1.4

7

Espessura Elástica Efetiva (Te)

Segundo Watts (2001a), a espessura elástica efetiva (Te) pode ser descrita pela
espessura da litosfera que responde de forma elástica à aplicação das cargas.
No entanto, a Te não deve ser interpretada como a espessura real da litosfera, tendo
em vista as deformações sofridas por ela, em razão das cargas sobrepostas. Assim, o
mais prudente seria considerar a espessura elástica efetiva (Te), como a espessura de
uma placa infinita, perfeitamente elástica e composta de material litosférico localizado
no topo do manto fluido.
Entretanto, a literatura define que se uma região tem a espessura elástica efetiva mais
significativa, consequentemente a litosfera nesse ponto será também mais espessa.
33

Autores como Watts (1978), Watts et al. (1980) já mencionavam a correlação entre a
espessura elástica efetiva (Te) e a idade da litosfera oceânica, no tempo do
carregamento. Com base nesses estudos, sugerem que esta idade seja obtida
subtraindo a idade da carga pela idade estimada da crosta oceânica.
5.1.4.1 Espessura Elástica Efetiva (Te) Oceânica
A espessura elástica efetiva (Te) oceânica está relacionada com a estrutura termal,
em função da profundidade da isoterma de aproximadamente 450°C. A evolução da
Te oceânica sugere que com o resfriamento progressivo e consequentemente, a idade
da litosfera, ocorre o aumento de sua espessura e resistência. Entretanto, após
algumas dezenas de milhões de anos, a Te oceânica não mostra variações
significativas com o tempo (Figura 5.3) (Watts et al., 1980).
De acordo com Watts (1992), estudos realizados a respeito da Te oceânica sugerem
que as litosferas submetidas às cargas geológicas próximas às dorsais mesooceânicas apresentam baixos valores de Te, enquanto que litosferas mais distantes
das dorsais apresentam valores mais altos. Contudo, em algumas regiões, as Tes
oceânicas não apresentam este comportamento.
Como exemplo do comportamento diferenciado da litosfera, estudos realizados por
Calmant & Cazenave (1986), em ilhas oceânicas na Polinésia Francesa, apresentaram
uma Te significativamente menor do que o previsto.
Tendo em vista o resultado inesperado, esses autores sugerem que a litosfera
oceânica pode ser enfraquecida pelo aquecimento regional ou a partir de fontes
situadas logo abaixo da litosfera, o que poderia redefinir a idade térmica da placa.
Essa ideia também é compartilhada por Wessel & Haxby (1990) que sugerem que as
diferenças da Te, ao longo da placa oceânica, ocorram devido ao aquecimento não
uniforme.
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Figura 5.3: Gráficos apresentam a espessura elástica efetiva (Te) versus a idade da litosfera
oceânica no momento do carregamento (Fonte: Modificado de Watts, 1992).

Na Figura 5.3 as linhas contínuas representam a profundidade para as temperaturas
de isotermas de 300ºC e 600ºC, com base num modelo de placas sugerido por
Parsons & Sclater (1977), com espessura de equilíbrio térmico de 125 km. A Figura
5.3(a) mostra os valores localizados nas Trincheiras, Dorsal oceânica e Deltas, na
região da Polinésia Francesa no Pacífico Central. Já a Figura 5.3(b) mostra todos os
valores.
Wessel & Haxby (1990) utilizaram uma técnica de envelope de tensões (Yield Stress
Envelope – YSE) para modelar as falhas da litosfera pela combinação de tensões
térmicas e flexural. Para os autores, apesar do reaquecimento da placa, os valores da
Te oceânica apresentam uma tendência mais uniforme, com a maioria dos valores na
faixa de 10-20 km (Figura 5.4). Dessa forma, concluíram que, independentemente do
tamanho ou tipo de carga ou mesmo das variações observadas, a Te oceânica é
controlada pelo mesmo mecanismo de resfriamento secular da litosfera, seguindo sua
formação em uma dorsal meso-oceânica.
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Figura 5.4: Gráfico mostrando a frequência estimada da Te oceânica e continental (Fonte:
modificado de Watts, 1992).

Na Figura 5.4, os valores oceânicos são baseados nos dados mostrados na Figura
5.3(b) e os valores continentais são dados coletados em uma bacia do tipo foreland.
As setas, por sua vez, indicam a espessura média da crosta oceânica e continental,
com base em coletas regionais de dados de refração sísmica.
5.1.4.2 Espessura Elástica Efetiva (Te) Continental
Segundo Watts (1992) a definição da espessura elástica efetiva continental não é tão
simples de ser determinada quanto a da oceânica, uma vez que as cargas superficiais
não estão tão bem preservadas nos continentes, devido aos processos geológicos
modificadores tais como a erosão, o rifteamento e orogêneses.
Entretanto, autores como Karner et al. (1983) e Burov & Diament (1995) sugerem que
a Te continental, de forma similar à oceânica, também seja controlada pela estrutura
termal, pela composição crustal e pela curvatura da placa. Isto facilita o entendimento
das variações laterais e em profundidade, das descontinuidades termais e estruturais,
que ocorrem dentro da litosfera.
De acordo com Karner (1991), o aumento da espessura elástica efetiva é
inversamente proporcional ao aumento da carga sedimentar, ou seja, quanto maior o
peso depositado sobre a placa litosférica, menor será o valor da Te.
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Na maioria dos casos, as análises a respeito da Te continental têm sido feitas com
base em dados coletados em bacias do tipo foreland e lagos glaciais tardios. Esses
dados

demonstram

o

comportamento

“bi-modal”

medido

com

frequência,

diferentemente do que acontece com os valores de Te oceânica.
A distribuição apresenta-se com picos primários entre 10-20 km e um secundário entre
80-90 km (Figura 5.4). Desse modo, o comportamento “bi-modal” torna difícil a
explicação com o uso de um único modelo de resfriamento secular (McNutt et
al.,1988).
Watts (1992) sugere que outros fatores, além do resfriamento secular, desempenham
um papel importante no controle da Te continental. Um desses fatores está
relacionado com a variação da composição da litosfera continental, tal como a
produção de calor radiogênico que se observa em regiões cratônicas e cinturões
orogênicos.
5.1.5

Envelope de Tensões de Escoamento (YSE - Yield Strength Envelope)

As forças tectônicas verticais e horizontais deformam a litosfera nos componentes
elástico (flexural) e inelástico (deformação dúctil e rúptil). Essa deformação mostra
uma estratificação em profundidade, descrita como:
•

placa

superior,

composta

pelo

material

mais

rígido,

apresentando

comportamento rúptil; e
•

placa inferior, composta pelo material plástico, apresentando características
dúcteis, diante da atuação dessas forças.

Assim, essa diferença depende das propriedades reológicas dos materiais que
compõem a litosfera (Karner et al., 1993).
Diversos estudos têm utilizado as formulações de Envelope de Tensões de
Escoamento (YSE) para tentar prever como a litosfera se comporta diante da atuação
das forças horizontais (in-plane).
O YSE é representado pela diferença de tensões máxima e mínima em função da
profundidade da litosfera (Figura 5.5). Com a profundidade, as rochas sofrem a
resposta das alterações de temperatura, pressão de confinamento e variação de
composição (Karner et al., 1993).
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Esse modelo de comportamento, proposto por Goetze & Evans (1979), é baseado nas
leis de deformação da olivina. Estas leis tratam das propriedades que governam a
transição entre a deformação elástica e plástica.
Em profundidades mais rasas da litosfera ocorre o fraturamento controlado pela
pressão de confinamento. Com o aumento da profundidade, aumenta também a
temperatura, tornando o material cada vez mais fluido.
O YSE permite prever também uma região (ou núcleo) da litosfera capaz de suportar
grandes tensões elásticas, durante um longo período geológico. Entretanto, as forças
que atuam na base e no topo da litosfera reduzem essa região, que é a reponsável
pela determinação do comprimento de onda flexural (Karner et al., 1993).
A deformação flexural é caracterizada pelo comprimento de onda e seu efeito pode
atingir centenas de quilômetros. Já as deformações na superfície são refletidas pela
distribuição e orientação das falhas e fraturas da crosta. A análise da orientação de
deslocamentos das falhas e fraturas é importante para determinar se a força horizontal
atuante é compressional ou extensional.
A Figura 5.5, proposta por Karner et al. (1993), mostra o estado de tensão da litosfera,
cuja composição é hipoteticamente homogênea, com a combinação de tensões
horizontais e verticais.
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Figura 5.5: Envoltória de Tensões de Escoamento (YSE) para a litosfera de composição
homogênea, com combinações de esforços verticais e horizontais. (Fonte: modificado de
Karner et al., 1993)

Na Figura 5.5 as linhas paralelas contínuas indicam as forças aplicadas no plano, que
modificam as tensões de flexão pré-existentes. As zonas no topo e no fundo da placa,
onde o escoamento ocorrerá devido às tensões aplicadas, são mostradas pelo padrão
pontilhado. Os padrões sombreados e pontilhados mostram a região sobre a qual a
diferença de tensão é suportada (σ1 - σ3).
5.2

MODELOS TERMOMECÂNICOS DE FORMAÇÃO DE BACIAS

Diversos autores desenvolveram formulações matemáticas para explicar a relação
entre os processos de subsidência e alterações do fluxo térmico, ocorridos na litosfera
com os processos de estiramento.
Neste tópico é apresentado um resumo dos modelos sugeridos por McKenzie (1978),
Sclater et al. (1980) e Royden & Keen (1980); e da técnica de backstripping, descrita
por Steckler & Watts (1978), Sclater & Christie (1980), Roberts, et al. (1998), Watts &
Torné (1992) e Wyer & Watts (2006).
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5.2.1

Modelo de McKenzie

Dentre os modelos supracitados, o modelo de McKenzie (1978) é o mais usado como
primeira aproximação para o cálculo da resposta isostática às cargas geológicas.
McKenzie (1978) considera que a crosta em equilíbrio térmico e com uma determinada
espessura inicial sofre rápido estiramento lateral, de modo uniforme em profundidade,
com um único fator de estiramento litosférico (fator de estiramento β - modelo de uma
camada) (Figura. 5.6).
Assume-se que este processo distensivo acontece de forma quase instantânea (tempo
geológico) e resulta em uma subsidência inicial (Eq. 5.8) com ascensão da
astenosfera e consequente aumento de temperatura da litosfera na região soerguida.
O fator de estiramento (β) é dado pela razão entre os comprimentos da litosfera após o
estiramento e antes do estiramento.
Após este processo, o gradiente geotérmico tende a decair buscando novamente o
equilíbrio, gerando uma subsidência térmica (Figura 5.6).
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Figura 5.6: Figura esquemática do Modelo de McKenzie. a) Momento Inicial, antes do
estiramento. b) Desequilíbrio térmico, logo após o evento extensional. c) Restabelecimento do
equilíbrio térmico da litosfera em t→∞ (modificado de Allen & Allen, 2005, in Guigon 2008).

O modelo de McKenzie considera que o equilíbrio isostático é local e que o sistema
busca este equilíbrio imediatamente após o estiramento com:
•

A ascensão passiva da astenosfera, de modo a compensar o afinamento
litosférico (compensação Airy); e

•

Com a alteração da densidade da litosfera que ocorre devido ao desequilíbrio
térmico (compensação Pratt).

McKenzie (1978) correlaciona a subsidência inicial, causada pelo estiramento com a
variação do gradiente térmico (Temperatura e Fluxo Térmico). A soma das
subsidências inicial e termal resulta em uma subsidência final.
A subsidência inicial é dada pela seguinte equação, que considera a variação linear
com a profundidade:
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onde :
a = Espessura da litosfera;
tc = Espessura inicial da crosta;

ρm = Massa específica do manto;
ρw = Massa específica da água do mar;
ρc = Massa específica da crosta;
α = coeficiente de expansão termal da crosta e do manto;
Tm = Temperatura da astenosfera.
O estiramento litosférico causa uma ascensão do material mais quente da litosfera
provocando uma anomalia térmica.
Para calcular a variação da temperatura e o fluxo térmico em função do tempo,
McKenzie (1978) partiu da seguinte equação unidimensional:
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Onde k é a difusão térmica, com as seguintes condições de contorno:
T = 0,

z=a

(5.10)

T = T1

z=0

(5.11)

Sendo que:
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Esta anomalia pode ser resolvida pela seguinte equação, considerando a série de
senos de Fourier e um tempo t:
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O estiramento litosférico também resulta em um aumento do fluxo térmico, dado por:
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A elevação causada pela ascensão da astenosfera de modo a compensar o
afinamento litosférico é dada pela seguinte equação:
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Após o estiramento, a temperatura na litosfera tende a buscar o equilíbrio (em t → ∞)
com um decaimento gradativo da temperatura, produzindo a subsidência final (Eq.
5.18).
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Assim, segundo McKenzie (1978), a subsidência tectônica total é dada pela soma
entre a subsidência inicial e a subsidência termal e expressa pela seguinte equação:

Sm = 89 + 8()
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(5.19)

5.2.2

Modelo de Extensão Litosférica de Duas Camadas

Autores como Sclater et al. (1980) e Royden & Keen (1980) propuseram um modelo
de estiramento diferente do modelo de McKenzie (1978). Segundo esses autores, a
relação entre a subsidência térmica e a subsidência inicial pode ser maior que a
observada no modelo de McKenzie (1978).
Então, os autores sugerem que este fato ocorre devido ao comportamento
diferenciado entre o estiramento crustal e o subcrustal, no qual a crosta rúptil é
submetida a um cisalhamento simples enquanto o manto litosférico dúctil deforma-se
por cisalhamento puro.
A partir de uma litosfera com:
•

Espessura = a;

•

Crosta com espessura tc, em equilíbrio no tempo t = 0;

•

Temperatura da base da litosfera dada por Tm; e

•

Calor radiogênico desprezível.

Esses autores sugerem que a crosta sofre um estiramento dado por um fator
extensional δ, enquanto o manto litosférico sofre um estiramento dado por um fator de
estiramento β (Figura 5.7). O estiramento total, após a extensão, é dado por βL,
dependente dos fatores δ e β, expresso pela seguinte equação:
G
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A compensação do estiramento dessas duas camadas é feita pela ascensão passiva
da astenosfera, sendo caracterizada pela isostasia local.
O afinamento da litosfera pode ser medida por uma percentagem da espessura
original representada por

γo = 1 −



βp

; γq = 1 −


δ

; γrq = 1 −


β

(5.21)

Sendo:
0 ≤ γL, γc, γsc ≤1 e a γL = tcγc+(a-tc) γsc
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(5.22)

Considerando que a litosfera é isostaticamente compensada antes e depois do
estiramento, a subsidência inicial pode expressa por:
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onde:
ρm = Massa específica do manto a 0ºC;
ρw = Massa específica da água do mar;
ρc = Massa específica da crosta a 0ºC;
α = coeficiente de expansão térmica da crosta e do manto.
A massa específica do manto é dada considerando uma temperatura T, onde:

ρ(T) = ρm(1- αT)

(5.24)

Para a crosta, sendo:
Si> 0: Tem-se uma depressão com o carregamento de água;
•

Si < 0: Tem-se um soerguimento e ρw é substituído por 0.

Se considerar γc

=

γL a equação da subsidência inicial fica reduzida à fórmula do

modelo simplificado de McKenzie (1978) supramencionada.
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Tabela 5.1: Parâmetros clássicos utilizados nos modelos distensivos
Parâmetro

Descrição

Valor

a

Espessura da litosfera

125 km

tc

Espessura continental da crosta

35 km

ρm

Massa específica do manto a 0ºC

3,33g/cm

ρc

Massa específica da crosta a 0ºC

2,8 g/cm

ρw

Massa específica da água

1,0 g/cm

α

Coeficiente de expansão térmica

3,28e ºC

Tm

Temperatura na base da litosfera

1333ºC

k

Difusão térmica

τ

Decaimento térmico = a /π k

K

Condutividade térmica

KTm

Fluxo de calor inicial (equilíbrio)

2

2

3

3
3

-05

-1

62,8ma

2

0,8µcal/cm s

A Tabela 5.1 mostra os valores termofísicos de padrões da litosfera comumente
utilizados nas formulações matemáticas.
Após o estiramento litosférico tem-se a seguinte distribuição da temperatura na
litosfera:
T = Tm para 0 ≤ z ≤ a γL

(5.25)

T = Tm1 + K >γv − GB" para aγL≤ z ≤Q −
E

T = Tmδ1 − G" para Q −
E

<

δ

<

(5.26)

δ

≤z≤a

(5.27)

Como condição de contorno é usada configuração a seguir, sendo que a temperatura
na base da litosfera para qualquer tempo é Tm:
T(0,t) = Tm

(5.28)

T(a,t) = 0

5.29)

A equação de calor transiente unidimensional (Eq. 5.9), resolvida pelo uso das séries
de senos de Fourier e com as condições iniciais de contorno, expressas pelas
equações (Eq. 5.25) a (Eq. 5.29), tem solução dada por:
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Derivando-se a Eq. 5.30 o fluxo térmico é dado por:
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A elevação causada pela expansão térmica é dada pela seguinte equação:
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Assim, como no modelo de McKenzie (1978), logo após o estiramento, a temperatura
na litosfera tende a buscar o equilíbrio (em t → ∞) com um decaimento gradativo da
temperatura, produzindo a subsidência final (Eq. 5.34):

8 =

:ρ;  ρ< =< b

α?;@<
A

!

> Bc"γ{
δ

:ρ; ( α; ) ρD =

(5.34)

onde:

γq = 1 −



δ

(5.35)

A subsidência tectônica total, por sua vez, é dada pela soma entre a subsidência inicial
e a subsidência termal, que pode ser expressa pela seguinte equação:

Sm = 89 + 8()
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(5.36)

Figura 5.7: Figura esquemática do modelo de duas camadas, proposto por Royden & Keen
(1980): a) Configuração Inicial, antes do estiramento. b) Configuração para o desequilíbrio
térmico, logo após o evento extensional. c) Restabelecimento do equilíbrio térmico da litosfera
(modificado de ALLEN & ALLEN, 2005 in Guigon, 2008).

5.2.3

Processos de erosão e compactação

A sedimentação e a compactação são processos importantes nos estudos e na
modelagem de bacias sedimentares, especialmente nos estudos de backstripping,
para que se possa reconstituir a história da deposição e da evolução da bacia.
A sobreposição das camadas, no decorrer do tempo geológico e consequente
aumento de peso, provoca a redução da espessura e da porosidade das camadas.
Essa mudança não ocorre no volume dos grãos, este parâmetro permanece o mesmo,
o que altera é a diminuição dos espaços entre os grãos (porosidade) durante o
soterramento. Sendo que o volume dos poros diminui com o soterramento.
De acordo com Athy (1930), o decaimento da porosidade (∅) em relação à
profundidade acontece de forma exponencial, dada pela seguinte equação:
∅( ) = ∅ 2 .E

(5.37)
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onde:
= Profundidade atual do soterramento.
* = Constante para cada tipo de litologia.

Neste trabalho, foi utilizada a equação sugerida por Sclater & Christie (1980) que
calcula a sedimentação contínua que ocorreu durante a evolução da bacia sedimentar.
Sclater & Christie (1980) consideram que a camada de sedimentos, no momento atual,
entre as profundidades } e } irá expandir-se quando a camada de cima for removida
e, por conseguinte, irá deslocar-se para as profundidades }′ e }′ (Figura 5.8).

Figura 5.8: Diagrama esquemático da descompactação Sclater & Christie (1980).

Considerando a relação entre a porosidade e a profundidade sugerida por Athy (1930)
na Eq. 5.37 é possível calcular o volume de água ( ) numa seção de sedimentos no
intervalo entre } e } , através da integral da Eq. 5.37, dado por:
 =   ∅ 2 .E


!

(5.38)

Que pode ser expressa como:
 =

∅
.

(2 .E! − 2 .E )

(5.39)

Considerando que o volume total ( ) é dado pelo volume da água ( ) mais o volume

de sedimentos (x ), temos:
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x =  − 

(5.40)

E a partir da Eq. 5.38, considerando uma unidade de área transversal à coluna de
grãos de sedimentos }x , tem-se:

}x = } − } −

∅
.

(2 .E! − 2 .E )

(5.41)

Removendo a camada superior, a coluna expande por absorção de água. Contudo, o

volume de grãos permanece constante. A carga de água (}′ ) na coluna de
sedimentos por unidade de área se expande entre as profundidades }′ e }′ e pode
ser dada, considerando a Eq. 5.39, por:
}′ =

∅
.

(2 .E! − 2 .E )

(5.42)

E a altura total da coluna de sedimentos }′ − }  é dada por:
Substituindo } − }′

}′ − }′ = } − }′

(5.43)

na Eq. 5.43, Sclater & Christie (1980) chegaram à equação de

descompactação, dada por:
}′ − }  = (} − } ) −

∅
.

:2 .E! − 2 .E = +

∅
.

(2 .E! − 2 .E )

(5.44)

}′ = }  + (} − } ) −

∅
.

:2 .E! − 2 .E = +

∅
.

(2 .E! − 2 .E )

(5.45)

ou

onde:
Z = profundidades no presente (topo e base de cada camada)
Z’ = profundidades calculadas pela descompactação (nova base e novo topo
calculados de cada camada)
k = Constante de decaimento (1/m)
∅ = Porosidade na superfície (%)
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5.2.4

Backstripping

A técnica de backstripping é utilizada para analisar a história da subsidência de bacias
distensivas e envolve a remoção progressiva das cargas sedimentares, incorporando
as respostas isostáticas e a descompactação sedimentar após esta remoção.
Esta técnica permite reconstituir a profundidade do embasamento a cada período de
deposição

sedimentar

e,

consequentemente,

determinar

as

taxas

de

estiramento/afinamento litosférico a partir da subsidência tectônica, após a remoção
do peso sedimentar. Permite também, realizar predições a respeito da paleobatimetria,
da paleotopografia e associado a modelos termomecânicos, pode-se calcular o fluxo
térmico.
Desta forma, o procedimento do backstripping consiste na remoção das unidades
estratigráficas do topo para a base, devendo ser feita a descompactação dos
sedimentos e a correção isostática, devido à alteração da carga sedimentar.
As correções paleobatimétricas e do nível do mar global (eustasia) também são
necessárias, caso estas informações estejam disponíveis para a área em estudo.
Steckler & Watts (1978) propõem que, de posse das informações de paleobatimetria,
eustasia, dados estratigráficos, massa específica do manto, massa específica da água
e massa específica dos sedimentos, é possível calcular a subsidência tectônica,
unidimensional, a partir da seguinte equação:

Onde: ) 9 ,

89∗

e

9

9 = ) 9 + 89∗ 
são

a

:+; + =
+; +D

" − ∆x9 (+

paleobatimetria,

+;

; +D )

a

espessura

(5.46)
dos

sedimentos

descompactados e a subsidência tectônicas das diversas camadas estratigráficas (i),
respectivamente. 'P , '

e 'x9 são as massas específicas do manto, da água e dos

sedimentos, respectivamente.
A resposta isostática ao carregamento é comumente calculada adotando-se o modelo
de Airy (isostasia local – 1D) quando se tem dados provenientes de poços perfurados.
Para estudos regionais pode-se aplicar a extensão da técnica a vários poços, que
caracteriza a análise multi-1D, como forma de aproximação para o problema (Steckler
& Watts, 1978),
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Autores como Watts et al. (1982) e Roberts et al. (1998) passaram a tratar a resposta
isostática flexural de forma bidimensional, através da integração de outras técnicas,
utilizando também dados de poços (backstripping flexural 2D).
O tratamento tridimensional do comportamento isostático flexural (backstripping
flexural 3D), por sua vez, foi sugerido por Watts & Torné (1992), Norris & Kusznir
(1993) e mais recentemente Stewart et al. (2000) e Wyer & Watts (2006).
A história da subsidência em bacias distensivas, reproduzida pelo backstripping, é
geralmente

interpretada

com

base

na

teoria

introduzida

pelos

modelos

termomecânicos, tais como os modelos de McKenzie (1978) e de Royden & Keen
(1980), nos quais o estiramento litosférico causa o afinamento da crosta terrestre e do
manto litosférico e a elevação da astenosfera (Roberts, et al., 1998).
No caso do backstripping 1D, que considera a isostasia local, os dados utilizados são
dados de poços ou de amostras pontuais de uma secção transversal (Figura 5.9).

Figura 5.9: Esquema ilustrativo da técnica de Airy (backstripping – 1D): (a) as camadas
estratigráficas são progressivamente removidas (primeiro a camada superior); (b) As camadas
sedimentares remanescentes são descompactadas; (c) o topo da parte remanescente
descompactada é redefinido para paleobatimetria observada em cada tempo; (d) os efeitos das
cargas dos sedimentos são removidos usando isostasia local -1D (Airy), a fim de se verificar a
subsidência do embasamento Roberts et al. (1998).
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No modelo 1D, o ajuste da curva base é comparado com as curvas teóricas de
subsidência para valores de β (fator de estiramento), sugeridos pelo modelos
termomecânicos. O melhor ajuste da curva do modelo teórico (termomecânico) com a
subsidência tectônica, obtida a partir da geo-história (profundidade do embasamento)
e descontando os efeitos das cargas sedimentares, serve para estimar o valor de δ e β
(ou somente β), no ponto em que análise foi feita.
Esta técnica apresenta algumas limitações, como a dificuldade de se estimar as
paleobatimetrias com base na micropaleontologia, devido às imprecisões e ao fato
desta análise fornecer apenas resultados pontuais, desconsiderando possíveis
descontinuidades entre os pontos analisados.
Neste caso, é importante usar dados de paleobatimetria com erros quantitativos
conhecidos (por exemplo: carvão, recifes e superfícies de erosão) para calibrar a
subsidência pós-rifte de McKenzie e determinar β (Roberts et al., 1998) (Figura 5.10).

Figura 5.10: A História da subsidência do embasamento, estimada pelo processo de
backstripping 1D (Airy) é fortemente dependente da precisão da paleobatimetria observada em
cada tempo. A) Uso de estimativas paleobatimétricas imprecisas dão uma história de
subsidência complexa e enganosa. B) Apenas o uso de estimativas palaeobatimétricas com
erros quantitativos conhecidos devem ser utilizados para a calibração da subsidência pós-rifte
de McKenzie e determinação de β (Fonte: Modificada de Roberts et al., 1998).

Além disso, quando há grandes elevações térmicas, o resultado das técnicas de
backstripping 1D apresenta um valor β mais elevado do que o modelo 2D. Isso ocorre
porque o modelo isostático local não pode reconhecer os efeitos de variação lateral
das cargas. Este método também pode produzir distorções a respeito da geometria da
bacia (Roberts et al., 1998).
Assim, as etapas descritas para o backstripping 1D, 2D ou 3D são basicamente as
mesmas, com a diferença de que no modelo 1D, conforme foi descrito, a aproximação
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das cargas isostáticas é compensada localmente, isto é, imediatamente abaixo da
carga. Já nos modelos 2D e 3D, é considerado o comportamento flexural da litosfera,
tendo em vista que as cargas são distribuídas regionalmente e sofrem influência dos
pontos adjacentes.
As técnicas de backstripping, segundo Roberts et al. (1998) e Watts & Torné (1992)
apresentam as seguintes etapas:
•

Retirada da camada de água e análise da resposta isostática flexural dessa
descarga;

•

Remoção da camada estratigráfica do topo;

•

Cálculo da resposta isostática flexural para a remoção desta carga de
sedimento;

•

Considerar a elevação termal, estimada a partir da idade do rifte e do β. Na
modelagem 2D e 3D os valores de β são dados de entrada, já na modelagem
1D o fator β é o principal resultado obtido;

•

Deve ser feita uma correção no caso do uso de um tempo prolongado das
variações no nível do mar;

•

É produzida uma secção transversal, para os métodos 2D e 3D,
isostaticamente equilibrada para a camada estratigráfica mais alta; e

•

Repetir os procedimentos de 1 a 6 para as unidades estratigráficas restantes
da sequência pós-rifte (Figura 5.8 e Figura 5.11).

O backstripping flexural 2D e 3D (isostasia regional) fornece mais detalhes sobre a
evolução histórica da bacia do que os modelos 1D, com previsões mais precisas da
paleobatimetria, pelo fato de entender com maior precisão a análise de uma série de
secções transversais e não apenas restrita ao comportamento local (Figura 5.8 e
Figura 5.11).
Assim, nos modelos 2D e 3D os valores de β são mais próximos das estimativas feitas
por outros autores que usaram modelos termomecânicos, ou seja, os modelos 2D e
3D apresentam maior confiabilidade do que o modelo 1D (Roberts et al., 1998).
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Figura 5.11: Esquema ilustrativo da modelagem reversa 2D pós-rifte, que consiste em
descompactação flexural (backstripping) e modelagem da subsidência térmica reversa. As
camadas de sedimentos de profundidade atual são sucessivamente removidas para que se
possa obter uma restauração da base da seqüência pós-rifte. Marcadores do nível do mar, tais
como superfícies de erosão e cristas de blocos de falhas, devem ser restauradas para o nível
do mar Roberts et al. (1998).

5.3

MODELO NUMÉRICO

As relações entre as propriedades físicas e geométricas e as condições de tensões e
estresse têm sido descritas através de equações diferenciais (Dolicanin et al., 2010).
Tanto métodos analíticos quanto numéricos podem ser utilizados para a resolução das
equações estabelecidas, considerando as condições iniciais e de contorno, de acordo
com o problema proposto.
Entretanto, a solução de equações diferenciais por métodos analíticos pode se tornar
inviável para certos problemas, ou de resolução difícil e complicada em alguns casos.
Como exemplo, pode-se mencionar os problemas que consideram sistemas
complexos submetidos a cargas arbitrárias, onde a solução numérica seria a mais
indicada. Assim, ao se utilizar uma aproximação numérica para a equação diferencial,
é possível obter a solução para um número discreto de pontos (Dolicanin et al., 2010).
Neste trabalho utilizou-se o Método Numérico de Diferenças Finitas com aplicação da
técnica Multigrid para soluções de equações biharmônicas (equação de placas)
presentes no trabalho de Altas et al. (1998) e sugerida por Li et al. (2004).
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5.3.1

Diferenças Finitas

O Método das Diferenças Finitas (MDF) é baseado na resolução de equações
diferenciais em pontos discretos espaçados em uma malha regular ou irregular. Assim,
é possível estudar o processo contínuo em um número finito de intervalos
suficientemente pequenos (Figura 5.12) e obter a função de aproximação por
expressões matemáticas (Dolicanin et al. 2010).
Para a resolução do problema numérico, o primeiro passo é obter as equações
aproximadas através da discretização do domínio de interesse, dividindo-o em um
conjunto finito de pontos pertencentes a esse domínio (malha de pontos ou nós). A
forma mais utilizada é a discretização estruturada desses pontos (Figura 5.12).

Figura 5.12: Figura ilustrativa para um domínio contínuo (a) e um domínio discretizado (b).

Um exemplo bem sucedido da aplicação do método de diferenças finitas é o caso das
equações biharmônicas. Essas equações são aplicadas especialmente na área da
mecânica dos fluidos e sólidos (Chen et. al. 2008).
Dada uma equação biharmônica qualquer, Altas et. al.(1998) sugerem utilizar as
condições de contorno de Dirichlet, com um domínio convexo Ω em duas dimensões e
com equações acopladas:
/ 
 /

/ 

/ 

+ 2    + / = ,  ,

 = ( (, ),


R

= ( (, )

(, )  Ω

(, )  Ω

onde Ω (a derivada do domínio) é a condição de contorno.
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(5.47)
(5.48)

Várias abordagens para a solução numérica do problema do valor de contorno das
equações Eq. 5.47 e Eq. 5.48 têm sido consideradas na literatura. Todavia, pode-se
chegar a uma solução eficiente através da discretização da Eq. 5.47, usando um grid
uniforme de 13 pontos (Figura 5.13) com erro de truncamento de segunda ou quarta
ordem (h2 ou h4).
Nesse caso, é feita uma extrapolação quadrática como condição de contorno, ou seja,
é aplicada a derivada normal dos pontos de grade que estão próximos às áreas de
fronteira. Assim, é possível extrapolar valores para além do grid de 13 pontos (Altas et
al., 1998).

Figura 5.13: Exemplo de uma malha de 13 pontos.

O exemplo de uma aproximação de 13 pontos para uma equação biharmônica em um
grid de pontos U,  é descrito como:

209, − 8(9, + 9, + 9, + 9, ) +

2:9, + 9, + 9, + 9, = +

(5.49)

:9, + 9, + 9, + 9, = = ℎf 9.

Esta aproximação considera os valores dos 12 vizinhos de 9, .

Altas et al. (1998) ainda sugerem uma outra aproximação clássica como alternativa de
diferenças finitas para o operador biharmônico. Trata-se de aproximações de segunda
e quarta ordem utilizando um grid de 9 pontos. Essa abordagem envolve a
discretização da equação biharmônica (Eq. 5.47), utilizando não só os valores de
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grade e de solução desconhecida (, ), mas também os valores dos gradientes de

 e  que são pontos dos grids selecionados.

A referida abordagem aumenta o custo computacional, porém apresenta vantagens,
de acordo com os seguintes fatores:
•

É possível satisfazer o problema das chamadas condições de contorno de
Dirichlet;

•

As aproximações por diferenças finitas são obtidas a partir de um grid
compacto de 9 pontos, sendo desnecessárias as modificações prévias em
pontos próximos às fronteiras; e

•

Os valores dos gradientes  e  são previamente disponíveis em todos os
pontos do grid e não precisam ser meras aproximações dos valores calculados

da solução (, ).

O exemplo de uma aproximação de 9 pontos de quarta ordem para uma equação
biharmônica é escrita como:
9, −

3
+ 9, + 9, + 9, = +
:
11 9,

1
+ 9, + 9, + 9, = +
:
44 9,

ℎ >s!,s!
f


h >s!,


− X!, + ,s! − ,X! B +

(5.50)

− X!,s! − X!,X! + s!,X! + s!,s! − X!,s! − X!,X! − s!,X! B=
ℎf
[119, + :9, + 9, + 9, + 9, =]
792

Apesar da eficiência matemática para resolver as equações biharmônicas, estes
métodos apresentam lenta convergência quando implementados computacionalmente.
A solução sugerida por autores como Brenner (1989), Altas et al. (1998) e Chen et al.
(2008) é a aplicação da técnica Multigrid com objetivo de minimizar o custo
computacional durante o processo de obtenção da convergência.
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5.3.2

Método Iterativo

Os métodos iterativos são aplicados às equações discretizadas para acelerar e
aprimorar os resultados a cada iteração. Segundo Maliska (2004), para que um
método seja considerado eficiente, é necessário que o erro de truncamento seja
desprezível, de modo que a equação discretizada deva se aproximar ao máximo da
equação original, à medida que o espaçamento da malha se aproxima de zero.
Esse método inicia seu processo com um determinado tipo de ordenação para
identificar os pontos ou nós da malha. Daí, o processo começa com uma estimativa
inicial da solução em cada ponto do grid, buscando refinar o resultado através de
iterações sucessivas, até convergir para uma solução exata (Trottenberg et al., 2001).
Dentre os métodos mais utilizados, podem-se destacar os métodos de Jacobi e
Gauss-Seidel. No presente trabalho utiliza-se o método de Gauss-Seidel com
ordenação red-black, conforme sugerido por Li et al. (2004). A eficiência de tal método
foi constatada nos trabalhos de Zhang (1996) e Zhang (2002).
5.3.2.1 Gauss-Seidel
O método de Gauss-Seidel é um método iterativo que busca acelerar a convergência,
tendo como característica a remoção dos componentes de alta frequência de erro,
após poucas iterações.
Neste método, um sistema de equações lineares pode ser representado como ¡ = ¢,

onde:

¡=£

Q
Q

QR

Q ⋯
Q ⋯
⋮ ⋮ ⋱
QR …

⋮

QR
QR

QRR

¨,

¢


¢
 = © ª 2 ¢ = £ ¨
⋮
⋮
R
¢R

Se Q99 ≠ 0 para U = 1 … V podemos isolar  = w + ( por separação da diagonal.
Dada uma aproximação inicial  () , pelo processo iterativo calcula-se

 () ,  (7) …  (.) , …, a partir da seguinte sequência:
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(5.50)

O processo iterativo é repetido sucessivas vezes até convergir, na condição em que o
vetor  (.) esteja muito próximo do vetor  (.).

Considerando a norma de vetores e dada uma precisão , o vetor  (.) será escolhido
como uma solução aproximada da solução exata, se:

 (.) −  (.)  <  (erro absoluto)
®

 (z)  (zX!)
®
 (z)

<  (erro relativo)

(5.51)
(5.52)

O método de Gauss-Seidel apresenta uma série de variações, dentre as quais
destaca-se o método Gauss-Seidel – red-black, utilizado neste trabalho (Wesseling,
1992 e Zhang, 1996).
5.3.2.1.1 Gauss-Seidel – Red-Black
Para atualizar cada ponto do grid utilizando o método de iteração Gauss-Seidel, são
necessários pelo menos os quatro vizinhos mais próximos. Essa consideração pode
ser reorganizada com a ordenação Gauss-Seidel – Red-Black (
Figura 5.14), de modo que a relação de atualização seja simultânea, considerando os
pontos definidos como vermelhos (red) ou pretos (black).
Assim, podemos definir, por exemplo, que os componentes pares do grid (definidos
como vermelho), sejam atualizados primeiro, em seguida retorna e atualiza os
componentes ímpares (definidos como preto).
Essa ordenação ajuda a garantir que a iteração da grade ocorra de forma harmoniosa,
trazendo grandes benefícios com relação ao tempo de processamento e facilitando o
processo de computação paralela (Zhang, 1996).
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Figura 5.14: Ordenação Gauss-Seidel – Red-Black (Fonte: modificada
<http://www.cs.berkeley.edu/~demmel/cs267/lecture24/lecture24.html>).
5.3.3

de

Técnica Multigrid

O Multigrid é uma técnica utilizada para que se possa atingir, de forma mais rápida e
eficiente, a solução de um sistema de equações. A técnica Multigrid é bastante
utilizada para acelerar a convergência de métodos iterativos, proporcionando a
solução computacional de equações diferenciais discretizadas, de forma rápida e com
alto grau de precisão (Tannehill et al., 1997).
Assim, a técnica Multigrid é utilizada com o objetivo principal de diminuir, ao máximo
possível, as oscilações de resíduo de alta e baixa frequência que ocorrem durante as
iterações de cada malha (Trottenberg et al., 2001).
A técnica parte do princípio de que cada faixa de frequência do erro deve ser
minimizada no espaçamento mais adequado. Para isso, o método procura trabalhar
com uma sequência de malhas cada vez mais grossas, para que todas as oscilações
possam ser resolvidas de forma mais rápida (Figura 5.15).
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Figura 5.15: Exemplo de uma sequência de malhas usadas durante o processo Multigrid
(Fonte: modificada de <http://www.mgnet.org/mgnet/tutorials/xwb/mg.html>).

Dessa forma, a técnica consegue resolver os problemas das malhas mais refinadas
seguindo os seguintes procedimentos (Briggs, 1987):
•

Transferência de informação entre malhas: neste caso, há dois operadores de
transferência de informação:
o

de restrição: que transfere as informações da malha mais fina para a
malha mais grossa; e

o

de interpolação: faz o sentido inverso da restrição, transfere as
informações da malha mais grossa para a malha mais fina.

•

Iterações aninhadas: depois do processo de restrição, torna-se mais fácil e
mais rápido o trabalho do método iterativo e;

•

Correção em malhas grossas: trata-se de uma aproximação para a correção
dos erros na malha mais grossa. Assim, os erros que estavam na malha mais
refinada ficam mais fáceis de resolver, pela diminuição de pontos na malha
mais grossa.

5.3.3.1 Ciclos Multigrid
O tipo de ciclo e o critério de ciclo é a forma pela qual os grids ou malhas serão
visitados. Consiste em especificar a geometria da ordem de visitas das malhas e o
número de iterações internas que acontece em cada nível (Briggs, 1987). Dentre as
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formas de ciclo mais usadas, cita-se: ciclo V, W, dente-de-serra, entre outros (Figura
5.16).

Figura 5.16: Tipos de Ciclo.

De acordo com Trottenberg et al. (2001), a escolha de parâmetros tais como: forma do
ciclo, o número de iterações, a estrutura das malhas e o esquema de restrições de
iterações, tem grande influência na eficiência do algoritmo e na redução significativa
do tempo computacional despendido na solução do problema.
Salienta-se que não há uma regra geral na escolha desses parâmetros, assim, as
variações podem ser mudadas a partir do acompanhamento das taxas de
convergência das soluções numéricas.
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6

MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo serão abordados a descrição, o tratamento da base de dados utilizada
para o desenvolvimento da tese, a metodologia desenvolvida para a implementação
dos algoritmos e rotinas e o processamento dos dados.
6.1

MATERIAIS E BASE DE DADOS

Para este trabalho foram solicitados, junto à Agência Nacional do Petróleo (ANP), os
dados referentes a 15 poços (Tabela 6.1) e 30 linhas sísmicas 2D (Tabela 6.2)
localizados na Bacia de Camamu-Almada.
Vale ressaltar que a referida solicitação obedece aos termos de uso e quantidade de
dados previstos na Lei 9.478 de 06 de agosto de 1997, seção I, Art. 8 – X e na
Resolução ANP Nº 23 de 14 de Julho de 2009, que regulamenta o uso dos dados
públicos cedidos às universidades para fins acadêmicos.
Utilizou-se também os mapas com os posicionamentos geográficos dos poços e das
linhas sísmicas 2D da Bacia de Camamu-Almada, disponibilizados para download, no
formato shapefile, pela homepage do ANP/BDEP (Banco de Dados de Exploração e
Produção da ANP: <http://www.bdep.gov.br>) (Figura 6.1).
Tabela 6.1: Tabela contendo os 15 poços utilizados neste trabalho e as suas respectivas
coordenadas geográficas.

Nome do Poço
1-BRSA-28-BAS
1BAS 0019 BA
1BAS 0020 BA
1BAS 0029 BA
1BAS 0036 BA
1BAS 0067 BA
1BAS 0072 BA
1BAS 0074 BA
1BAS 0075 BA
1BAS 0084 BA
1BAS 0102 BA
1BAS 0107 BA
1BAS 0118 BA
1BAS 0126 BA
2IGST0001 BA

Latitude
13º 30' 01" S
14º 24' 06" S
13º 46' 22" S
13º 03' 21" S
14º 40' 11" S
14º 05' 39" S
13º 15' 34" S
13º 44' 51" S
13º 39' 20" S
13º 07' 27" S
14º 46' 23" S
13º 52' 58" S
14º 22' 49" S
14º 29' 13" S
13º 55' 16" S
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Longitude
38º 27' 12" W
38º 59' 240" W
38º 48' 10" W
38º 25' 19" W
39º 03' 06" W
38º 51' 25" W
38º 51' 48" W
38º 52' 52" W
38º 48' 53" W
38º 35' 19" W
38º 42' 10" W
38º 50' 28" W
38º 50' 36" W
38º 35' 30" W
39º 01' 26" W

Tabela 6.2: Tabela com os 30 levantamentos sísmicos 2D utilizados neste trabalho
Levantamentos

Segmentos

Camamu-Almada

0096-0109, 0096-0111, 0096-0115, 00960116, 0096-0117, 0096-0119, 0096-0129,
0096-0132, 0096-0146, 0096-0150, 00960152, 0096-0224, 0096-0230, 0096-0403,
0096-0414, 0096-0417, 0096-0440, 00960448, 0222-0261, 0222-0262, 0222-0290,
0222-0303, 0222-0304, 0222-0334, 02220338, 0222-0345, 0247-5572, 0247-5619,
0247-5620.

Itacaré

0231-0899

A Figura 6.1 a seguir, mostra a localização e a distribuição espacial dos poços e das
linhas sísmicas, ao longo da Bacia de Camamu-Almada.
6.2

AMBIENTE COMPUTACIONAL

Para o desenvolvimento da presente tese foram utilizados os seguintes equipamentos
e softwares:
•

Sistema Operacional Windows 7;

•

Computador Pessoal (PC) Intel® Core™ i5 2.67GHz, com 4GB RAM para o
processamento dos dados;

•

Software Surfer 8.0;

•

Software ARCGIS 9.3;

•

Software PETREL de propriedade da Schlumberger;

•

Visual Studio 2010 da Microsoft como ambiente de programação; e

•

Compilador Fortran 90.
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Figura 6.1: Posicionamento das linhas sísmicas e dos poços disponibilizados para download
pela homepage da ANP/BDEP.
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6.3

METODOLOGIA

Com base nos conceitos previamente citados no Capítulo 5, a metodologia adotada foi
dividida em cinco fases, conforme será adiante demonstrado.
6.3.1

Primeira fase: Preparação dos dados

Na primeira fase, foi efetuada a construção de uma base de dados, a partir do
tratamento dos dados adquiridos, tais como:
•

A leitura dos dados brutos;

•

A conversão de formatos dos dados;

•

O processamento; e

•

A interpretação dos dados.

A preparação, uniformização e consolidação dos dados foram de extrema importância,
a fim de que pudessem ser utilizados pelo algoritmo desenvolvido nas fases seguintes.
6.3.1.1 Dados de Poços
Os dados de poços foram organizados em uma planilha contendo:
•

A profundidade do topo estrutural de cada sequência estratigráfica, descrita na
pasta de poço (cedida pela ANP) e dada pelas interpretações das sequências
estratigráficas feitas por COPPE/UFRJ-ANP (2003) e Kuchle (2004);

•

A idade;

•

A espessura das formações,

•

As coordenadas geográficas; e

•

O percentual litológico contido em cada formação.

Posteriormente, essas informações foram correlacionadas com o mapa de poços,
contendo o posicionamento geográfico disponibilizado pela ANP/BDEP, usando o
software ArcGis 9.3 e exportados para o Surfer 8.0.
6.3.1.2 Linhas Sísmicas 2D
As linhas sísmicas 2D, fornecidas pela ANP, foram reprocessadas e interpretadas em
tempo, depois convertidas para profundidade, utilizando o software PETREL.
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Para a interpretação dos perfis sísmicos bidimensionais adotou-se como referência as
interpretações realizadas pela COPPE/UFRJ-ANP (2003), Kuchle (2004) e Bedregal
(2005), de modo que fosse possível mapear as descontinuidades e delimitar as
sequências deposicionais, conforme o arcabouço estratigráfico sugerido por
COPPE/UFRJ-ANP (2003) e Kuchle (2004) (Figura 3.4 e Figura 6.2).

Figura 6.2: Exemplo de uma linha sísmica com interpretação sugerida por COPPE/UFRJ-ANP
(2003) e Bedregal (2005) para a Bacia de Camamu-Almada.

Após o mapeamento das sequências estratigráficas, os perfis sísmicos foram
correlacionados com o mapa de posicionamento das linhas sísmicas (disponibilizados
pela ANP/BDEP), de modo que possibilitou gerar uma linha contendo o
posicionamento geográfico e as informações de profundidade para cada sequência
estratigráfica mapeada.
De posse do posicionamento (geográfico e em profundidade) das sequências, obtido a
partir dos dados de poços e das linhas sísmicas, foi possível construir um conjunto
amostral de informações referentes ao topo de cada camada estratigráfica,
distribuídos ao longo da área da bacia. Essas informações foram integradas e
interpoladas usando o interpolador de Krigagem do Surfer 8.0.
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Para o topo da última camada (Sequência D), além da interpretação sísmica e dos
dados de poços foram adquiridos, pela internet, os dados de batimetria do Topex
(2004). Estes dados foram convertidos e transformados em pontos de modo a
aumentar o conjunto amostral da sequência topo e melhorar a precisão da
interpolação.
Desse modo, foi possível gerar as camadas matriciais (ou layers) com as informações
do contorno estrutural, referentes ao topo de cada sequência sedimentar do arcabouço
estratigráfico da Bacia de Camamu-Almada. Essas grades contêm 101 linhas e 82
colunas com espaçamento de 2x2 km e aproximadamente 16.564km2 (Figura 6.3).

Figura 6.3: Empilhamento dos horizontes estratigráficos mapeadas para a Bacia de CamamuAlmada, com as idades atribuídas a cada topo.

6.3.2

Segunda Fase: Desenvolvimento do Algoritmo para o Backstripping
Flexural 3D

Com base nos conceitos metodológicos do backstripping, detalhados no Capítulo 5, foi
implementado um algoritmo na linguagem FORTRAN 90, que pudesse realizar os
cálculos referentes à técnica do backstripping flexural 3D com objetivo de isolar a
Subsidência Tectônica.
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Para facilitar a implementação e melhor entendimento dos conceitos utilizados no
presente trabalho, o algoritmo foi dividido em dois procedimentos demonstrados no
fluxograma abaixo (Figura 6.4):

Figura 6.4: Fluxograma de execução dos algoritmos.

6.3.2.1 Primeiro Procedimento: Cálculo da Descompactação das Camadas
Sedimentares em Três Dimensões.
A primeira parte do algoritmo corresponde ao desenvolvimento de uma rotina para
calcular a descompactação e espessura das camadas sedimentares em 3D.
Com base nos conceitos sugeridos por Sclater & Christie (1980), descritos no Capítulo
5, foi implementada de forma iterativa a Eq. (5.45), repetida aqui:
}′ = }  + (} − } ) −

∅ .E
∅ .E
! − 2 .E )
(2
:2 ! − 2 .E = +
*
*

Para os valores de porosidades (∅ ) e constantes de decaimento (k) das sequências

sedimentares, usados na equação acima, optou-se por adotar os mesmos valores

sugeridos por Steckler & Watts (1978); Royden & Keen, (1980); Sclater & Christie
(1980); Sawyer (1983) e Bond & Kominz (1984) (Tabela 6.3).
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Contudo, a fim de se obter um resultado mais preciso da descompactação da camada,
foi feita uma média desses valores referente à proporção das principais litologias
presente em cada camada estratigráfica.
Tabela 6.3: Valores de porosidade superficial e constante de decaimento adotados.

Rocha

Porosidade
Superficial

Constante de
decaimento
(km-1)

Arenito

0,49

0,27

Folhelho

0,63

0,51

Carbonato

0,24

0,54

Assim, o algoritmo retira a camada, calcula a descompactação e a espessura das
camadas subjacentes e as envia para a fase seguinte, a fim de que seja calculada a
resposta flexural, tudo isso em relação ao tempo de cada camada.
Esse processo é repetido para todas as camadas, conforme o fluxograma
supraexposto (Figura 6.4).
Desse modo, em uma superfície tridimensional, o algoritmo calcula a descompactação
em cada ponto do grid e percorre, de forma ordenada, toda a superfície de cada
camada estratigráfica, calculando a descompactação e a espessura (Figura 6.5).
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Figura 6.5: Ilustração do caminho percorrido da descompactação calculada pelo algoritmo para
cada ponto do grid.

6.3.2.2 Segundo Procedimento: Cálculo da Resposta Flexural em 3D
Através do backstripping flexural 3D é possível estimar com maior precisão a resposta
flexural causada pelo volume de cargas na litosfera (Roberts et al., 1998; Li et al.,
2004).
Entretanto, a limitação para a implementação do modelo de backstripping flexural 3D
está no fato de que seu uso é recomendado somente para bacias bem mapeadas, ou
seja, aquelas que apresentam grande quantidade de dados e informações.
Outro fator limitador é o custo computacional elevado, principalmente quando se trata
de reconstrução das superfícies tridimensionais a cada descarga paleobatimétrica e
sedimentar (Roberts et al., 1998).
Com base nesses argumentos, Li et al., (2004) propuseram uma metodologia para a
implementação da modelagem flexural 3D de aplicação genérica, na qual estes
autores sugerem que a partir da combinação da discretização de ordem elevada,
utilizando-se a técnica de Multigrid, seja possível reduzir drasticamente o custo
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computacional para a construção de superfícies 3D, apesar da aplicação de cargas
variáveis a uma placa de rigidez constante ou variável (Figura 6.6).
Trata-se, portanto, de uma solução em diferenças finitas utilizando-se a técnica de
Multigrid para a equação biharmônica de placas (Eq. 6.1), capaz de simular a
compensação isostática tanto local quanto regionalmente.

Figura 6.6: Esboço tridimensional da deflexão de uma placa, onde q(x, y) é a força por unidade
de área aplicada por uma carga e w(x, y) é a resultante da deflexão (Li et. al., 2004).

¯  ¯  %(, ) = − (ρP − ρx° )(%(, ) + ±(, )

(6.1)

onde:

D = Rigidez flexural da placa, expressa pela equação Eq. 5.2;
%(, )= Deflexão vertical da placa;
ρP = Massa específica do manto;

ρx° = Massa específica dos sedimentos;

(= Aceleração gravitacional.

e:

±(, )= Rede de força por unidade de área, é dada por:

±(, ) = 'G³,G (ℎG³,G
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(6.2)

Onde:

'G³,G = Massa específica da carga que ocupa o espaço criado pela subsidência
flexural (sedimento + água);

(= Aceleração gravitacional;

ℎG³,G = Altura física da carga.

Assim, para o desenvolvimento do algoritmo flexural tridimensional aplicou-se o
método das diferenças finitas com refinamento Multigrid, seguindo a mesma
metodologia adotada por Li et al. (2004), com o intuito de realizar a restauração
isostática a medida que as camadas sedimentares são retiradas e descompactadas.
Desse modo, foi feita a implementação da equação de placas (Eq. 6.1) discretizada
em um grid de 13 pontos e com erro de truncamento de quarta ordem, seguindo as
sugestões de Altas et al. (1998) e Li et al. (2004).
Primeiramente, foi desenvolvida a discretização da equação de placas, conforme a
distribuição e relevância dos pontos vizinhos distribuídos no grid de 13 pontos (Figura
6.7), descritos como:

Figura 6.7: Grid esquemático de 13 pontos usado para ilustrar a discretização da equação
para o problema de placas (Eq. 6.1).

20( X ) – 8(

) + 2(
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) +(

) = ℎf 9.

(6.3)

Substituindo as representações acima pelo posicionamento dos pontos e pela
equação para o problema de placas (Eq. 6.2) tem-se:

20()9, ) − 8()9, + )9, + )9, + )9, ) +
2:)9, + )9, + )9, + )9, = +

:)9, + )9, + )9, + )9, = =

(6.4)

[´ ]f (±9, − ('g − '%)±%9,


Desse modo, o grid percorre toda a superfície da placa e calcula a deflexão em cada
ponto, considerando as influências das áreas vizinhas.
Contudo, a simples implementação da discretização para calcular a deflexão em cada
ponto da grade tridimensional, ainda tem um custo computacional elevado. Neste
caso, o tempo de processamento é muito alto, principalmente quando se tem grades
muito refinadas.
Por isso, foi implementada a solução por Multigrid com iteração por Gauss-Seidel/RedBlack, como sugerida por Li et al. (2004).
Com essa solução, o algoritmo, de forma ordenada, é capaz de interpolar e gerar
grades cada vez mais grossas ou espaçadas, de modo a facilitar a conversão e o
cálculo da equação em cada ponto.
Cada grade criada corresponde a um nível de processamento. Os níveis são
processados em números de ciclos e com um determinado valor de convergência.
Assim, o processamento é feito até que a deflexão de todos os pontos possa ser
calculada de forma eficiente e retorne as configurações da grade original (Figura 6.8).
Outro parâmetro estabelecido foi a chamada condição de contorno, cujos gradientes
de deflexão dos limites foram fixados em zero. Dessa forma, a condição de contorno é
livre, isto é, fisicamente, este parâmetro representa que as bordas não têm final de
carga (Eq. 6.5).

75

∂D
∂Y

=0

(6.5)

onde “n” é o vetor unitário normal da borda e % é a deflexão vertical da placa.

Figura 6.8: a) Técnica Multigrid mostrando o percurso do algoritmo quanto à mudança das
grades geradas. b) Ciclos de iteração executados em cada grade (Fonte: modificada de Li et
al., 2004).

No presente trabalho, modificou-se o modelo numérico proposto por Li et al. (2004),
originalmente desenvolvido para calcular a resposta de uma placa de rigidez
constante, quando submetida aos efeitos de uma carga.
Aqui, o algoritmo foi adaptado para o uso da espessura elástica efetiva (Te) com
variação temporal e espacial.
Com os dois procedimentos implementados (cálculo da descompactação e cálculo da
resposta flexural da placa em resposta às cargas sedimentares), o algoritmo trabalha
da seguinte maneira (Figura 6.4):
a) Retira a camada estratigráfica topo;
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b) Calcula a descompactação e a espessura; e
c) Calcula a compensação isostática flexural para o arcabouço estratigráfico
restante.
Este processo pode ser repetido até que todas as camadas sedimentares sejam
retiradas e fique apenas o embasamento. Assim, é possível calcular a Subsidência
Tectônica da bacia pelo método do backstripping, descontando a subsidência induzida
pelos sedimentos da subsidência total.
Dessa forma, utilizando como base o modelo proposto por Li et al. (2004), foi possível
implementar um modelo numérico para quantificar a resposta regional à remoção das
cargas e atender a metodologia para a execução do backstripping flexural 3D.
6.3.3

Terceira Fase: Implementação do Modelo Termomecânico de duas
Camadas.

A terceira fase do trabalho envolveu a implementação das equações para calcular a
subsidência inicial e térmica, utilizando-se o modelo termomecânico de duas camadas
de Royden & Keen (1980), descrito no Capítulo 5, com o objetivo de se obter os
fatores de estiramento da crosta e subcrosta (δ e β) e os valores de fluxo térmico.
Os valores de δ e β são ajustados até que os valores de subsidência inicial (Si) e
subsidência térmica (St) sejam iguais ou se aproximem ao máximo dos fornecidos pelo
processo de backstripping, adquiridos na fase anterior.
Desse modo, foi possível estimar os fatores de estiramento (δ e β) da litosfera para
cada ponto da grade, que representa a superfície restaurada pelo processo de
backstripping flexural 3D.
6.3.4

Quarta Fase: Determinação da Paleobatimetria.

A quarta fase envolveu o desenvolvimento do algoritmo para calcular a paleobatimetria
(com a variação eustática) estimada para toda a bacia ao longo do tempo. Essa é uma
proposta sugerida por Stewart et al. (2000), usada principalmente para bacias que não
dispõem de informações paleobatimétricas.
Esses autores calcularam a paleobatimetria a partir da diferença entre a subsidência
tectônica determinada pelo método do backstripping e a subsidência tectônica prevista
pelos modelos simples de rifteamento (Figura 6.9).
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Figura 6.9: Gráfico com a Ilustração do método usado para estimar a paleobatimetria (Fonte:
modificada de Stewart et al., 2000).

A Figura 6.9 mostra o gráfico com a diferença entre a subsidência tectônica calculada
pelo método do backstripping, e a subsidência tectônica gerada pelo modelo
termomecânico de Mckenzie (1978), com fator de estiramento (β) igual a 1.84, para a
região da Namíbia. O ponto final é a Subsidência Tectônica Total (STT) que inclui a
profundidade da lâmina d’água no presente.
Neste trabalho, o algoritmo desenvolvido faz a comparação entre a subsidência
tectônica calculada a partir do backstripping flexural 3D, e aquela prevista pelo modelo
termomecânico de Royden & Keen (1980), implementadas nas fases anteriores.
Assim, o algoritmo é capaz de calcular a diferença entre as superfícies geradas como
resultado pelos processos do backstripping e pelo modelo termomecânico. O resultado
são grades matriciais contendo os valores estimados de paleobatimetria (com a
variação eustática).
6.3.5

Quinta Fase: Metodologia Proposta

A última fase deste trabalho consistiu em reunir de maneira funcional, as técnicas e os
algoritmos desenvolvidos em um fluxograma metodológico, para analisar a evolução
das bacias distensivas em três dimensões e obter, com maior precisão, as seguintes
informações (Figura 6.10):
•

As espessuras e os topos estruturais das sequências sedimentares, ao longo
da sua evolução;
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•

A restauração do embasamento e a subsidência tectônica;

•

Os fatores de estiramento (δ e β);

•

A subsidência térmica;

•

A subsidência total;

•

O fluxo térmico; e

•

A estimativa da paleobatimetria (com a variação eustática).

Essas informações são essenciais na determinação de áreas favoráveis à presença de
hidrocarbonetos, pois são utilizadas como dados de entrada para a modelagem dos
processos de geração, de migração e de acumulação dos hidrocarbonetos.

Figura 6.10: Fluxograma Metodológico Proposto.
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7

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados alcançados no decorrer do
trabalho. Para melhor entendimento dos resultados, o presente capítulo foi dividido em
quatro etapas: dados de entrada, técnica backstripping flexural 3D, modelagem
termomecânica e paleobatimetria.
Será apresentada e discutida ainda, uma quinta etapa referente à calibração do
modelo proposto, haja vista que foi essencial para a validação do modelo numérico
desenvolvido.
7.1

DADOS DE ENTRADA

Para este trabalho foram obtidas as informações referentes a quinze poços e trinta
linhas sísmicas 2D, disponibilizados pela ANP, para a Bacia de Camamu-Almada.
Estes dados foram lidos, processados, interpretados e organizados para criar uma
base de dados contendo as seguintes informações: profundidade do topo estrutural de
cada sequência estratigráfica; idade; espessura das formações; e percentual litológico
contido em cada formação.
Essas informações foram fundamentais para a geração dos dados matriciais de cada
sequência deposicional, utilizada pelos algoritmos.
Vale ressaltar que não foi objetivo dessa tese a interpretação sísmica, tampouco
propor um novo arcabouço estratigráfico para a Bacia de Camamu-Almada. Assim,
utilizou-se aqui como base, a interpretação sísmica e o arcabouço estratigráfico
sugeridos por COPPE/UFRJ-ANP (2003), Kuchle (2004) e Bedregal (2005), que
possibilitaram estimar a distribuição das litologias e das falhas para cada unidade
estratigráfica ao longo da bacia.
Dessa forma, foi possível gerar as camadas matriciais, contendo as informações do
topo estrutural, para cada sequência deposicional proposta por COPPE/UFRJ-ANP
(2003) e Kuchle (2004) (Figura 3.4), mostradas a seguir.
7.1.1

Camadas estruturais geradas:

Foram geradas oito camadas com 101 linhas e 82 colunas (malha com 8.282 nós) e
com espaçamentos de 2x2 km para as seguintes sequências deposicionais, divididas
em pré-rifte, rifte e pós rifte:
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7.1.1.1 Sequências Pré-Rifte:
Devido à baixa qualidade dos dados sísmicos, foi difícil separar a sequência
Paleozóica do embasamento para toda a bacia. Por isso, considerou-se, como a
sequência mais basal, o topo da sequência Paleozóica (Figura. 3.4).
a) Sequência Paleozóica: A camada matricial gerada para a sequência
Paleozóica, com a base representada pela Formação Afligidos, de idade
Permiana e o topo do horizonte estratigráfico com idade de 151Ma
(Neojurássico) (Figura 7.1).

Figura 7.1: Topo da Sequência Paleozóica mapeada (151Ma).

b) Sequência A: A camada matricial gerada para sequência A é representada
pelas formações Aliança, Sergi e Itaípe de idade Neojurássica a Neocomiana e
com idade topo de 142Ma (Figura 7.2).
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Figura 7.2:Topo da Sequência A mapeada (142Ma).

7.1.1.2 Sequências Rifte:
a) Sequência B1: A camada matricial gerada para a sequência B1 é
representada pela Formação Morro do Barro de idade Neocomiana e com
idade topo de 138Ma (Figura 7.3).

Figura 7.3:Topo da Sequência B1 mapeada (138Ma).
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b) Sequência B2: A camada matricial gerada para a sequência B2 é
representada pela base da Formação Rio de Contas, de idade Neocomiana a
Barremiana e com idade topo de 129Ma (Figura 7.4).

Figura 7.4: Topo da Sequência B2 mapeada (129Ma).

c) Sequência B3: A camada matricial gerada para sequência B3 é representada
pelo topo da Formação Rio de Contas de idade Barremiana a Aptiana e com
idade topo de 122Ma (Figura 7.5).

Figura 7.5: Topo da Sequência B3 mapeada (122Ma).
83

d) Sequência B4: A camada matricial gerada para a sequência B4 é
representada pela Formação Taipus-Mirim de idade Aptiana e com idade topo
de 113Ma (Figura 7.6). Trata-se da última sequência rifte.

Figura 7.6: Topo da Sequência B4 mapeada (113Ma).

7.1.1.3 Sequências Pós-Rifte:
a) Sequência C: A camada matricial gerada para a sequência C é a primeira
sequência pós-rifte. É representada pela Formação Algodões, de idade Albiana
a Turoniana e com idade topo de 88Ma (Figura 7.7).
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Figura 7.7: Topo da Sequência C mapeada (88Ma).

b) Sequência D/Batimetria: A camada matricial gerada para a sequência
D/Batimetria é a mais recente. É representada pelas formações Urucutuca,
Caravelas, Rio Doce e Barreiras, de idade Coniaciano ao recente (0Ma) (Figura
7.8).

Figura 7.8: Topo da Sequência D/Batimetria mapeada (0Ma).
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7.2

BACKSTRIPPING FLEXURAL 3D

O algoritmo numérico desenvolvido possibilitou reconstituir a história da subsidência
tectônica e da deposição através do processo de automatização da técnica
backstripping, sugerida por Stewart et al. (2000), associada ao modelo numérico
proposto por Li et al. (2004) e ao modelo termomecânico de Royden & Keen (1980),
em escala tridimensional.
Por meio dos códigos computacionais implementados, utilizando-se a linguagem
FORTRAN 90, tornou-se possível simular os processos mecânicos e térmicos
atuantes em bacias geradas a partir do estiramento litosférico (bacias tipo rifte e
margem passiva).
A primeira fase do desenvolvimento dos algoritmos envolveu a implementação da
técnica do backstripping flexural 3D, dividida em dois procedimentos:
•

O primeiro procedimento tratou do cálculo da descompactação e da espessura
de cada camada litológica, com a implementação da Eq. 5.45 sugerida por
Sclater & Christie (1980). Os valores de porosidades (∅ e constantes de
decaimento (k), utilizados como dados de entrada foram calculados com base
na proporção (estimada) das principais litologias presentes em cada camada e
mostrados na Tabela 7.1.
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Tabela 7.1: Valores de porosidade e constante de decaimento calculados para cada sequência
e utilizados no processo de descompactação.

SEQUÊNCIA

LITOLOGIA

Folhelho
Carbonato
Sequência D/Batimetria
Arenito
Média

POROSIDADE CONSTANTES DE
DECAIMENTO (K)
(∅µ
0,63x70%
0,51x70%
0,24x20%
0,54x20%
0,49x10%
0,27x10%
0,53
0,49

Sequência C

Carbonato
Arenito
Folhelho
Média

0,24x60%
0,49x25%
0,63x15%
0,27

0,54x60%
0,27x25%
0,51x15%
0,47

Sequência B4

Arenito
Folhelho
Carbonato
Média

0,49x60%
0,63x30%
0,24x10%
0,51

0,27x60%
0,51x30%
0,54x10%
0,37

Arenito
Folhelho
Carbonato

0,49x40%
0,63x40%
0,24x20%

0,27x40%
0,51x40%
0,54x20%

0,50

0,42

Sequência B2

Arenito
Folhelho
Média

0,49x60%
0,63x40%
0,55

0,27x60%
0,51x40%
0,37

Sequência B1

Arenito
Folhelho
Média

0,49x70%
0,63x30%
0,53

0,27x70%
0,51x30%
0,34

Sequência A

Arenito
Folhelho
Média

0,49x90%
0,63x10%
0,50

0,27x90%
0,51x10%
0,30

Sequência B3

Média
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•

O segundo procedimento tratou do cálculo da resposta flexural, utilizando como
dado de entrada, a carga sedimentar calculada anteriormente. Na correção
flexural foram considerados ainda:
o

A massa específica do manto = 3,33g/cm3;

o

A massa específica da água = 1,0 g/cm3;

o

A massa específica média das camadas sedimentares = 2,0 – 2,6
g/cm3; e

o

A aceleração gravitacional = 9,81m/s2.

A Espessura Elástica Efetiva (Te) é fornecida como dado de entrada, podendo ser
aplicada no algoritmo, com valor fixo ou variável (temporal e/ou espacialmente). Para
esta segunda opção, implementou-se uma pequena rotina para gerar as diferentes
superfícies de Te.
Para a variação temporal da Te, foi utilizado um valor para cada tempo de deposição,
conforme sugestão de Stewart et al. (2000). Naquele trabalho, sugeriu-se a aplicação
de valores de Te, proporcionais à raiz quadrada da idade (3√), tendo como ponto
inicial (t=0), o momento do break-up, que neste trabalho refere-se à idade de
aproximadamente 113 Ma., para o caso da Bacia de Camamu-Almada.
Desta forma, foi possível realizar a reconstituição do embasamento e calcular a
subsidência tectônica para a Bacia de Camamu-Almada, obtendo-se os resultados
mostrados a seguir.
7.2.1
•

Sequência Pós-Rifte:
Tempo 1: O processo é iniciado com a retirada da camada topo do arcabouço
estratigráfico

(Sequência

D/Batimetria),

calculando-se

a

seguir,

a

descompactação das camadas restantes e a correção flexural. A Te, por sua
vez, foi calculada com base na idade (

de 88 Ma., considerando-se a

ocorrência do break-up há aproximadamente 113 Ma. Assim, tem-se:
Te = (3√)
Onde:  = 113Ma – 88Ma = 25Ma;
Portanto: Te = (3√) = (3√25) = 15km
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(7.1)

A Figura 7.9 mostra o resultado do processo para o Tempo 1, referente a
primeira camada retirada e posterior descompactação e correção flexural das
camadas subjacentes.
.
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Figura 7.9: A) Topo (Sequência C – Pós-Rifte) restaurado para 88Ma. B) Embasamento do rifte (Sequência A) restaurado para 88Ma.
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•

Tempo 2: O processo foi repetido para as camadas seguintes. Para o Tempo 2, a camada referente a Sequência C foi retirada,
calcula-se a descompactação, fazendo-se a correção flexural, com a Te calculada, desta vez, para o tempo de 113Ma (Break-up)
(Te = (3√0) = 0km). A Figura 7.10 mostra o resultado do processo feito para o Tempo 2.

Figura 7.10: A) Topo da sequência rifte (Sequência B4) restaurado para 113Ma. B) Embasamento do rifte (Sequência A) restaurado para 113Ma.
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Em resumo, o cálculo da restauração do embasamento utilizando-se a técnica do
backstripping, é feito através do processo de descarregamento, cálculo da
descompactação e aplicação da correção flexural, descontando a subsidência induzida
pelos sedimentos depositados durante a fase rifte.
Assim, é possível obter a configuração do embasamento até o momento do rifte,
estimando-se os valores da subsidência tectônica.
Dessa forma, foi possível gerar a superfície de restauração em 3D para a Sequência A
que, segundo Kuchle (2003) e Bedregal (2005), é a camada deposicional anterior ao
rifte (Figura 3.4), obtendo-se os valores da subsidência tectônica para a bacia nesta
fase (Figura 7.10b e Figura 7.11).
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Figura 7.11: A) Embasamento do rifte restaurado em três dimensões. B) Distribuição
esquemática dos valores da superfície, referente à Subsidência Tectônica calculada para cada
ponto da grade.

É importante salientar que o algoritmo permite que o processo de restauração do
embasamento continue até o momento inicial do rifte ou até a remoção total de todas
as camadas da bacia. Assim, tem-se a restauração das sequências rifte até o pré-rifte
mostrada a seguir.
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7.2.2
•

Sequência Rifte:
Tempo 3: Com a continuação do processo, a camada referente à Sequência B4 (topo da sequência rifte) foi retirada, realizandose a descompactação e a correção flexural, aplicando-se a Te equivalente a 40km para o tempo = 122Ma, conforme sugerida em
Guigon (2008), após cálculo a partir do modelo termomecânico (Figura 7.12).

Figura 7.12: A) Topo (Sequência B3) restaurado para 122Ma. B) Embasamento (Sequência A) restaurado para 122Ma.
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•

Tempo 4: A camada referente à Sequência B3 foi retirada, realizando-se a descompactação e a correção flexural e aplicando-se
a Te equivalente a 40km para o tempo = 129Ma, conforme sugerida em Guigon (2008), após cálculo a partir do modelo
termomecânico (Figura 7.13).

Figura 7.13: A) Topo (Sequência B2) restaurado para 129Ma. B) Embasamento (Sequência A) restaurado para 129Ma.
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•

Tempo 5: A camada referente à Sequência B2 foi retirada, realizando-se a descompactação e a correção flexural e aplicando-se
a Te equivalente a 40km para o tempo = 138Ma, sugerida em Guigon (2008), calculada a partir do modelo termomecânico (Figura
7.14).

Figura 7.14: A) Topo (Sequência B1) restaurado para 138Ma. B) Embasamento (Sequência A) restaurado para 138Ma.

96

7.2.3
•

Sequência Pré-Rifte:
Tempo 6: A camada referente à primeira sequência rifte foi retirada (Sequência B1), realizando-se a descompactação e a
correção flexural e aplicando-se a Te equivalente a 40km para o tempo = 142Ma, conforme sugerida em Guigon (2008), calculada
a partir do modelo termomecânico (Figura 7.15).

Figura 7.15: A) Topo (Sequência B1) restaurado para 142Ma. B) Embasamento (Sequência A) restaurado para 142Ma.

97

•

Tempo 7: Como dito anteriormente, a restauração pode ser feita até a remoção
total de todos os horizontes da bacia. Assim, a Sequência A foi retirada,
efetuando-se a correção flexural, aplicando-se a Te equivalente a 40km, para o
tempo=142 Ma., também sugerida por Guigon (2008) (Figura 7.16).

Figura 7.16: Embasamento da Bacia de Camamu-Almada restaurado através da técnica de
backstripping flexural 3D até a idade de 151Ma.

Neste trabalho, foram realizados ainda mais dois testes, considerando-se duas
abordagens para a espessura elástica efetiva (Te). Na primeira, foi aplicado um valor
nulo para a Te (isostasia Airy – local); no segundo caso, aplicou-se uma Te com
variação espacial. Nestes dois casos, não houve variação temporal da Te, sendo
utilizada a mesma superfície de Te para todo o processo de backstripping:
1) Te = 0km : O Valor de Te igual a zero corresponde ao processo de
backstripping considerando a isostasia local. (Figura 7.17).
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Figura 7.17: Restauração do embasamento com Te igual zero (Isostasia Local).

A Figura 7.18 mostra a restauração do embasamento, em planta (Imagem elevação) e
em perfil, com o uso da Te igual a zero (isostasia local). A Te = 0 apresenta o efeito da
correção isostática concentrada localmente, ou seja, o efeito é pontual e não há
reflexo regional como resultado da correção.
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Figura 7.18: Embasamento restituído para 113Ma com Te = 0 (Isostasia Local).
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2) Te com variação espacial: Neste teste foi simulada uma zona de
transição “hipotética” entre a litosfera continental e oceânica, a fim de
testar a variação espacial da Te. Neste caso, foi utilizada uma superfície
de Te com valores de 40 km e 15 km, representando estas duas
regiões, para a restauração do embasamento até o break-up (Figura
7.19).

Figura 7.19: Restauração do embasamento com variação espacial da Te (Te = 40km e 15km,
representando as litosferas continental e oceânica, respectivamente).

Como observado na Eq. 5.2, quanto maior o valor da Te maior será a rigidez da placa,
consequentemente maior será a sua resistência aos efeitos da carga. Esse efeito
controla a arquitetura regional da placa e pode ser observado pela elevação dos
flancos, como resposta à correção flexural das cargas impostas (Figura 7.20). A
topografia gerada, por essa deformação, influencia diretamente no padrão de
drenagem e consequentemente na sedimentação da bacia e de suas áreas
adjacentes.
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Figura 7.20: Embasamento restituído para 113Ma com variação espacial da Te mostrando os
efeitos da resposta flexural com elevação na margem da Bacia.
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7.3

MODELAGEM TERMOMECÂNICA

Após o período rifte, em que ocorreu a rápida subsidência tectônica, o processo é
substituído pela subsidência térmica (mais lenta), que ocorre associada ao
resfriamento da litosfera. De acordo com a metodologia proposta por Stewart et al.
(2000), pôde-se aplicar o modelo termomecânico (Royden & Keen, 1980), combinado
às curvas de subsidência tectônica obtidas a partir da técnica de backstripping 3D em
cada ponto da grade, para determinação dos fatores de estiramento.
Assim, a partir da combinação de ambas as técnicas e determinação dos fatores de
estiramento, foi possível realizar o cálculo da elevação, do fluxo térmico, da
subsidência térmica e da subsidência total.
7.3.1

Fatores de Estiramento

Segundo Royden & Keen (1980), os processos distensivos que ocorrem na litosfera
são uma combinação de processos rúpteis (crosta superior) e dúcteis (crosta inferior e
manto litosférico).
O fator de estiramento da crosta superior, denominado de delta (δ), determina a
distribuição da subsidência da fase rifte e, por conseguinte, controla a espessura
máxima de sedimentação da bacia, sobretudo na fase rifte. Já o fator de estiramento
da subcrosta, denominada de beta (β), controla principalmente a deposição na fase
pós-rifte (Karner & Driscoll, 1993).
Assim, com a implementação da Eq. 5.23 e de posse da superfície contendo os
valores de subsidência tectônica a cada tempo de deposição (obtida pela técnica do
backstripping flexural 3D – Figura 7.11), foi possível estimar os melhores fatores de
estiramento (δ e β) que explicariam os valores de subsidência tectônica em cada ponto
da grade.
Pode-se notar que, quando a metodologia citada é realizada para todo o evento rifte,
num período de aproximadamente 29 Ma. (do Neocomiano ao Aptiano – Figura 3.4),
os fatores de estiramento de crosta superior (δ) encontrados, apresentam-se com
valores maiores próximos à margem continental, variando de 1,1 até 4,1.
Os maiores fatores de estiramento da crosta superior estão localizados nos
depocentros da bacia, com delta (δ) variando de 3 a 4,1 sendo que a maior parte da
área apresenta uma variação de 1,3 a 2,6 (Figura 7.21).
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De modo geral, os fatores delta (δ) obtidos são maiores do que os fatores de
estiramento da crosta inferior e manto litosférico (β), principalmente nas áreas
próximas à margem continental, com β variando de 1,02 a 1,32 (Figura 7.22), sendo
que β aumenta progressivamente, à medida que se afasta da margem continental.
Esse comportamento poderia explicar as observações feitas por Bedregal (2005), a
partir de interpretação sísmica da plataforma continental, sendo observado pelo autor
que a sequência sin-rifte é mais espessa do que a sequência pós-rifte (Figura 7.23 e
Figura 7.24). Entretanto, esse comportamento precisa ser melhor analisado, pois essa
bacia sofreu forte soerguimento e erosão que afetaram principalmente a seção pósrifte.

104

Figura 7.21: Fatores de estiramento da crosta superior (δ) calculados para todo o evento rifte.
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Figura 7.22: Fatores de estiramento da crosta inferior e manto litosférico (β) calculados para
todo o evento rifte.
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Figura 7.23: Linha sísmica dip da Bacia de Camamu-Almada interpretada. As sequências
SEQ-B1 a SEQ-B4 representam as unidades sin-rifte, relativamente espessas, com mergulhos
para leste. A sequência SEQ-D representa a unidade pós-rifte pouco espessa (Fonte Bedregal,
2005).
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Figura 7.24: Linha sísmica dip da Bacia de Camamu-Almada interpretada. As sequências
SEQ-B1 a SEQ-B4 representam as unidades sin-rifte, relativamente espessas, com mergulhos
para leste. As sequências (SEQ-C e SEQ-D) representa a unidade pós-rifte pouco espessa
(Fonte Bedregal, 2005).

Conforme sugestão de Bedregal (2005) e Caixeta et al., 2007, o evento rifte pode ser
dividido em quatro pulsos rifte. No presente trabalho, foi também considerado um
segundo cenário, realizando-se a calibração das curvas dos dois modelos
(termomecânico e backstripping 3D, respectivamente) a partir do último pulso rifte
(Aptiano).
O resultado obtido mostra que o valor de delta (δ) é menor nas áreas próximas à
margem continental, ou seja, δ < 1,14 e, por conseguinte, os maiores valores de delta
(δ) estão nas áreas mais distantes da margem (Figura 7.25).
Por outro lado, os valores de beta (β) são maiores nessa região, com valores de até
2,6 nos depocentros (Figura 7.26).
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O comportamento aqui observado está mais coerente com os fatores de estiramento
apresentados pela COPPE-UFRJ/ANP (2003) e por Bedregal (2005), com valores de
delta (δ) de até 1,15 e valores de beta (β) em torno de 2,65, para este último pulso
rifte.
Contudo, insta observar que não é sempre que os fatores de estiramento são
representativos de espaços deposicionais, pois quando o δ = 1 ou muito próximo de 1
e o beta maior que 1, pode significar que ocorreu um soerguimento durante a fase rifte
e maior geração de espaço de acomodação na fase pós-rifte.
Segundo Bedregal (2005), esse comportamento é observado a partir do terceiro pulso
rifte 3. Nesse momento ocorreu uma forte distensão crustal inferior, com β já próximo
de 2,65 ao longo de toda a região. Esse comportamento produziu uma ampla
subsidência termal contrabalanceada pelo soerguimento térmico induzido pelo
afinamento do manto litosférico.
Vale ressaltar que existe maior precisão dos dados gerados para as áreas próximas à
margem continental, onde estão localizados os poços e as seções sísmicas, já que os
valores obtidos neste trabalho, para as áreas mais distantes, são resultados de
extrapolações (Figura 6.1).
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Figura 7.25: Fatores de estiramento da crosta superior (δ) calculados para o último pulso rifte
(Aptiano).
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Figura 7.26: Fatores de estiramento da crosta inferior e manto litosférico (β) calculados para o
último pulso rifte (Aptiano).
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7.3.2

Subsidências Térmica e Tectônica Total

De posse da subsidência inicial e dos fatores de estiramento foi possível calcular as
subsidências térmica e tectônica total para o período de 88Ma. (Figura 7.27) e para o
recente (Figura 7.28) a partir da implementação das equações, 5.34 e 5.36.
As variações que ocorrem entre as subsidências inicial e térmica podem ser
observadas pelas variações entre os fatores de estiramento. Por exemplo, se o fator
de estiramento da crosta superior (δ) tiver valor maior que 1 e o fator de estiramento
da crosta inferior e manto litosférico (β) for igual a 1 ou muito próximo de 1, significa
que

o

estiramento

da

crosta

superior

ocorreu

de

forma

significativa

e

consequentemente houve uma substancial subsidência inicial.
Entretanto, se β igual a 1, significa que praticamente não houve estiramento da crosta
inferior e manto litosférico e, por conseguinte, a subsidência térmica é mínima.
A análise feita a partir da espacialização da distribuição dos fatores de estiramento e
das subsidências mostra essa relação. Os fatores de estiramento da crosta para todo
o evento rifte (próximos à margem) mostram que ocorreram as subsidências térmica e
inicial.
As superfícies de subsidências geradas para o período de 88Ma. (ou a 25Ma. após o
evento rifte) demonstram o mesmo comportamento, com a subsidência inicial maior
que a térmica (Figura 7.27).
Todavia, esse comportamento mudou quando as subsidências foram geradas e
analisadas até o recente (a 113Ma do evento rifte). Neste caso, a subsidência térmica
tende a ficar maior que a subsidência inicial à medida que se afasta da margem
continental. Aparentemente, esse comportamento mostra-se coerente com o aumento
do fator de estiramento subcrustal para as mesmas áreas (Figura 7.28).
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Figura 7.27: Subsidências calculadas para 88Ma.
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Figura 7.28: Subsidências calculadas para o recente (0Ma.).
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7.3.3

Fluxo Térmico

De acordo com Allen & Allen (2005), o comportamento do fluxo térmico varia a partir
das áreas próximas ao continente, com valores menores (em torno de 50 mW/m2),
aumentando em direção as áreas mais oceânicas da bacia (por volta de 70 mW/m2).
De posse dos fatores de estiramento, foi possível calcular o fluxo térmico basal para
Bacia de Camamu-Almada para o final do rifte (113Ma). O resultado mostra valores
relativamente baixos, partindo do fluxo térmico de background igual a 33 mW/m2
(considerando a espessura da litosfera igual a 125km) e com o valor máximo igual a
36 mW/m2 após eventos de estiramento.
Os valores mais altos estão localizados nos depocentros da bacia e nas áreas mais
distante da margem continental (Figura 7.29). Vale ressaltar que neste caso não foi
considerado a influência do calor radiogênico da crosta.
A distribuição dos valores mostra um comportamento semelhante ao sugerido por
Allen & Allen (2005), apesar da irregularidade na sua distribuição.
Os valores de fluxo térmico apresentados por Bedregal (2005) também foram
relativamente baixos (situados entre 42mW/m2 de background e 58 mW/m2).
Entretanto, não é possível obter uma conclusão mais precisa a respeito dos valores
apresentados neste trabalho, uma vez que não foram calculados os valores de fluxo
térmico para todos os pontos da grade, o que poderia ter propiciado maior refinamento
e precisão dos resultados obtidos. Neste trabalho, para o cálculo, foram selecionados
15 pontos, distribuídos ao longo da bacia, que foram em seguida interpolados, sendo
gerado desta forma, um mapa da distribuição do fluxo térmico para a Bacia de
Camamu-Almada.
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Figura 7.29: Distribuição dos valores de fluxo térmico calculados para a Bacia de CamamuAlmada.
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7.4

PALEOBATIMETRIA

O método mais comum para determinar a paleobatimetria é através de evidências
paleontológicas coletadas a partir de perfurações de poços. Contudo, essas
informações são frequentemente restritas, ou mesmo indisponíveis à comunidade
acadêmica.
Pensando em uma alternativa para se obter a paleobatimetria, Stewart et al. (2000)
propõem que essa informação pode ser estimada a partir da diferença entre a
subsidência tectônica, calculada pelo processo do backstripping 3D e a subsidência
tectônica modelada pelos modelos termomecânicos.
Para o cálculo, os autores consideram como absoluta a subsidência tectônica
calculada pelos modelos térmicos e ignoram a variação do nível do mar ao longo da
história (eustasia).
Com base nesta proposta, o algoritmo implementado neste trabalho, calculou as
diferenças entre as superfícies de subsidência tectônica geradas pelos processos do
backstripping flexural 3D e aquelas calculadas pelo modelo termomecânico de
estiramento em duas camadas (Royden & Keen, 1980). Em seguida, gerou-se uma
grade matricial com os valores estimados para a paleobatometria relativa à idade de
88Ma. (Figura 7.30).
A Figura 7.30 mostra a superfície 3D da paleobatimetria estimada para 88Ma; a
Sequência C restaurada; e um perfil comparativo entre a paleobatimetria e a
Sequência C.
O resultado obtido apresenta que, exceto nas áreas de maior profundidade da
Sequência C, há uma forte coerência entre a paleobatimetria estimada pelo processo
sugerido por Stewart et al. (2000) e a sequência topo restaurada pela técnica do
backstripping flexural 3D.
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Figura 7.30: Comparação entre a paleobatimetria estimada para o período de 88 Ma. e a Sequência C, restaurada para 88 Ma.
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7.5

CALIBRAÇÃO

O processo de calibração é essencial para validar qualquer modelo numérico. Neste
trabalho foram realizados dois processos de validação: 1) a validação da correção
flexural e 2) a validação do processo de backstripping flexural 3D.
7.5.1

Validação da Correção Flexural

O primeiro processo refere-se à validação do modelo numérico original, desenvolvido
por Li et. al. (2004). Para tanto, repetiu-se o teste feito pelos autores, utilizando-se os
mesmos parâmetros.
Para tal, foi considerada uma carga sedimentar com 50 m de altura e 100 km de
largura sobre uma placa com 131x74 km e espaçamento de 10x10km, aplicando-se
três valores diferentes de espessura elástica efetiva (Te=5,4 km, Te=25,2 km e
Te=117,1 km).
Ao serem comparados os resultados gerados neste trabalho (Figura 7.31) com
aqueles apresentados por Li et al. (2004) (Figura 7.32) é possível verificar que as
superfícies apresentaram o mesmo comportamento. Neste sentido, é possível afirmar
que o modelo numérico para realizar correção flexural, aqui implementado, está em
conformidade com a teoria proposta pelos autores.
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Figura 7.31: Teste do algoritmo para a correção flexural, utilizando-se os parâmetros propostos
por Li et al. (2004) e com as espessuras elásticas efetivas (Te) com valores: a) 5,4 km, b) 25,2
km, c) 117,1 km.
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Figura 7.32: Correções flexurais com as espessuras elásticas efetivas (Te) de: a) 5,4 km, b)
25,2 km, c)117,1 km, geradas por Li et al. (2004).
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7.5.2

Validação do processo de Backstripping Flexural 3D.

A grande dificuldade em dispor de dados para a realização dos trabalhos de
modelagem de bacia, também ocorre para o processo de validação dos mesmos. A
alternativa aqui encontrada foi através da obtenção da superfície de erosão.
Com base nas interpretações sísmicas foi possível mapear a superfície de erosão
Santoniana–Urucutuca presente na Bacia de Camamu-Almada. Tal superfície foi
também espacializada da mesma forma que as outras camadas sedimentares usadas
neste trabalho, ou seja, por meio do georreferenciamento das linhas sísmicas e
interpolação utilizando a ferramenta de Krigagem do Surfer 8.0.
Depois da correção, a superfície Urucutuca foi confrontada com a Sequência C
(restaurada pelo processo do backstripping flexural 3D para o período de 88Ma, com a
Te = 15km). O resultado também mostrou grandes semelhanças no comportamento
entre as duas superfícies. Mas, as maiores diferenças apareceram nas áreas mais
distantes da margem que são as áreas de extrapolação de dados (Figura 7.33).
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8.1

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
CONCLUSÕES

Com base nos resultados alcançados, pode-se concluir que as ferramentas
computacionais desenvolvidas em Fortran90, mostraram-se bastante eficientes na
automatização da metodologia sugerida.
Apesar da quantidade limitada dos dados adquiridos foi possível reconstruir o topo
estrutural, por idade, das sequências sedimentares presentes na Bacia de CamamuAlmada e, assim, preparar uma base de dados com qualidade suficiente para executar
todo o processo do backstripping flexural 3D.
Os métodos numéricos utilizados mostraram-se eficientes no desenvolvimento da
ferramenta de modelagem tridimensional para a técnica do backstripping flexural, a
qual envolveu o cálculo da descompactação e da correção flexural, em escala
regional.
O método de discretização de ordens elevadas, associado à técnica de multigrid
possibilitaram a convergência eficiente do modelo numérico implementado e
diminuíram consideravelmente o custo computacional, mesmo diante da aplicação de
cargas variáveis, sobre uma superfície de rigidez também variável.
O algoritmo possibilita ainda, maior compreensão da resposta flexural, através do
emprego de variações temporais e espaciais da espessura elástica efetiva (Te).
Assim, a ferramenta foi capaz de simular a compensação isostática local e regional.
O modelo numérico desenvolvido para a técnica do backstripping flexural
tridimensional, com o uso de método iterativo em diferenças finitas e com refinamento
Multigrid, possibilitou realizar a restauração do embasamento, reconstituir a história de
deposição sedimentar e obter a subsidência tectônica em 3D, para toda a Bacia de
Camamu-Almada.
A implementação do modelo termomecânico de Royden & Keen (1980) acoplado à
técnica do backstripping flexural 3D desenvolvida neste trabalho, permitiu obter os
mapas de valores coerentes dos fatores de estiramento da crosta superior (δ) e da
crosta inferior (β), assim como os valores de subsidência térmica e total e do fluxo
térmico, para toda a bacia.
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Os resultados dos fatores de estiramento e das superfícies de subsidência mostraram
que o espaço deposicional criado, e consequentemente, a espessura dos sedimentos
formados durante a fase rifte (do Neocomiano ao Aptiano), foram significativamente
maiores do que o ocorrido na fase pós-rifte. Este comportamento da Bacia de
Camamu-Almada foi comprovado a partir da interpretação prévia, das imagens
sísmicas coletadas.
Apesar dos valores relativamente baixos de fluxo térmico calculados pelo modelo
implementado, os resultados mostraram que a distribuição dos valores é semelhante
ao comportamento sugerido por Allen & Allen (2005). Vale lembrar, que não foi
automatizado o cálculo do fluxo térmico para todos os pontos da superfície, tendo sido
usados apenas 15 pontos, extrapolados para toda a bacia.
O método alternativo, desenvolvido neste trabalho para a determinação da
paleobatimetria, apresentou resultados coerentes quando comparados com a
sequência topo (Sequência C – 88 Ma.), pertencente ao mesmo período para o qual a
paleobatimetria foi estimada.
Por fim, a implementação e a integração dos modelos numéricos sugeridos por
Royden & Keen (1980), Sclater & Christie (1980), Stewart et al. (2000) e Li et. al.
(2004) possibilitaram o desenvolvimento de uma metodologia capaz de auxiliar no
entendimento dos processos atuantes na formação e evolução de bacias distensivas
(rifte e margens passivas) e ainda, obter os valores dos fatores de estiramento,
subsidência tectônica, fluxo térmico e paleobatimetria, em escala regional.

8.2

RECOMENDAÇÕES

A metodologia apresentada neste trabalho representa uma primeira aproximação da
técnica backstripping flexural em escala tridimensional, devendo ser ainda, melhor
testada e aprimorada. Portanto, recomenda-se, como trabalhos futuros:
•

Testar a metodologia e as ferramentas desenvolvidas com maior quantidade de
dados e com melhor distribuição ao longo da bacia;

•

Prosseguir nos testes de calibração do modelo, principalmente através do uso
de dados de paleobatimetria, obtidos através de evidências paleontológicas e
de superfícies de erosão;
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•

Repetir a metodologia com o uso de ferramentas 1D, 2D e pseudo-3D
disponíveis no mercado ou academicamente, confrontando-as com os
resultados obtidos neste trabalho;

•

Organizar e automatizar os algoritmos e rotinas desenvolvidos, com uma
interface amigável ao usuário, para facilitar a realização dos testes.
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