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RESUMO

A seqüência evaporítica Aptiana da Bacia de Santos constitui-se num dos
maiores depósitos salíferos antigos conhecidos no mundo, tanto em área como em
espessura. Esta última chega a atingir 2.500 m em alguns locais com baixa deformação.
Devido à intensa halocinese ocorrida a partir do Albiano, sua estratificação deposicional
ficou preservada em poucos locais. O Platô de São Paulo, feição fisiográfica que se
estende até as águas profundas da Bacia de Santos, teve papel importante na preservação
do acamadamento original. Dois poços e traços de uma seção sísmica, localizados nesta
área, foram utilizados para o estudo cicloestratigráfico do pacote evaporítico.
A correlação dos dois poços, a partir de seus perfis geofísicos, permitiu a
identificação de um ciclo evaporítico principal com grande continuidade lateral e de
espessura variável. Este ciclo deposicional foi classificado como do tipo brining
upward/downward, e caracteriza-se pela precipitação rítmica de anidrita, halita, sais
complexos, halita e, novamente, anidrita, no final de um ciclo e início do seguinte. Esta
ordem de deposição foi interpretada como função da variação da espessura da lâmina de
água e da concentração da salmoura.
A análise cicloestratigráfica dos perfis geofísicos dos dois poços (raios
gama, velocidade e densidade) e dos dois traços sísmicos resultou na correlação do
principal ciclo identificado com o ciclo orbital de Milankovich de precessão longa, com 22
ka. Um outro ciclo secundário, com maior espessura, foi interpretado como resultado de
variações climáticas em função do ciclo de obliqüidade, com um período de 39 ka.
As taxas de deposição de cada ciclo são bastante variáveis em função da
quantidade de cada tipo de evaporito. Através das análises cicloestratigráficas e do estudo
das proporções em que cada sal ocorre, chegou-se a uma taxa de deposição da halita entre
10 e 11,5 m/ka, e de 0,61 a 0,64 m/ka para a anidrita. Esta diferença entre as taxas de
deposição da halita e da anidrita explica a grande variação de espessura do ciclo principal,
especialmente entre o depocentro e a borda da bacia. A menor concentração da salmoura
nas proximidades da borda justifica uma menor espessura do ciclo e uma proporção bem
maior de anidrita, quando se compara com uma deposição próxima ao depocentro.

VII

A cicloestratigrafia aplicada aos traços sísmicos apresentou resultados
similares aos encontrados nos dois poços. A grande variação das propriedades físicas entre
os diferentes tipos de evaporitos, especialmente entre a anidrita e os sais complexos,
permite a intercalação de refletores com grande amplitude e continuidade. Foram
contabilizados 22 ciclos nos dois traços analisados, os quais somados com o nível superior
não analisado, mais rico em anidrita, totalizam 573 ka para a idade da seqüência
evaporítica. Este resultado, mais os encontrados nos dois poços, permite uma previsão de
tempo para a deposição de toda a seqüência entre 400 e 600 ka.
Como um modelo mais provável para a deposição de toda a seqüência
evaporítica, defende-se, neste trabalho, a hipótese de uma bacia profunda com lâmina de
água também profunda. Os ciclos teriam se depositados a partir de mudanças de
concentração da salmoura originadas pela variação de uma lâmina de água de cerca de
1000 m, na deposição da anidrita, para menos de 200 na deposição dos sais complexos, na
parte mais profunda da bacia. Corroboram para este modelo, a grande continuidade, do
depocentro até as bordas, das camadas de cada ciclo, a declividade, mesmo que bastante
baixa, da bacia e a impossibilidade de valores de taxas de subsidência similares aos de
deposição do ciclo evaporítico.
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ABSTRACT

The Aptian evaporitic sequence of the Santos Basin (Brazil) is one of the
most known ancient salty deposits in the world, both in area and thickness. The thickness
may reach 2,500 m in some places with low deformation. Due to intense halokinesis
occurred since the Albian, the deposicional stratification was preserved in few places. The
São Paulo Plateau, extending until deep waters of Santos Basin, has had important role in
the preservation of the original bedding. Two oil wells and a seismic section located in the
area were used in the cyclostratigraphic study of the evaporite sequence.

The correlation between those two wells, using their geophysical log data,
has allowed the identification of one main evaporite cycle with great lateral continuity and
variable thickness. This deposicional cycle was classified as brining upward/downward
type and is characterized by the rhythmic precipitation of anhydrite, halite, complex salts,
halite and, once more, anhydrite ending the cycle and starting the following one. This
depositional sequence was interpreted as consequence of the variation of water level depth
and brines concentration.

The cyclostratigraphic analysis performed using the geophysical logs
(gamma, sonic and density) and the seismic traces resulted in the correlation of the main
cycle identified with the orbital long-term precession Milankovich cycle, during 22 ky. A
secondary cycle, thicker than the former, was interpreted as a result of climate variations
derived from the obliquity cycle, with a period of 39 ky of duration.

The model proposed for the whole evaporitic sequence genesis is a deep
basin with deep waters. The cycles would be deposited by changes of brines concentration
generated by the water depth variation from about 1000 m, during the anhydrite
deposition, to less than 200 m, during the complex salts deposition, in the deepest zone of
the basin. The great evaporite layers continuity of each cycle, from the basin depocenter to
the edges, the even low basin declivity and the impossibility of subsidence rates similar to
the evaporitic cycle deposition corroborate for this model.
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“Diante da vastidão do espaço e da imensidade do tempo, é uma
alegria poder partilhar um planeta e uma época com você”.
Carl Sagan

I – INTRODUÇÃO
“Aquecimento global”, “efeito estufa”, “variação climática”, “subida do
nível médio dos mares” são expressões que entraram na mídia e no dia a dia de todos nós.
Com efeito, estes temas tornaram-se cada vez mais discutidos e estudados nas últimas
décadas, principalmente, devido às possíveis implicações que trazem a todos habitantes do
planeta. Infelizmente, a falta de uma cultura científica mais abrangente a muitos daqueles
que discutem o assunto leva-os a visões geralmente catastrofistas, que um jornalismo nem
sempre esclarecido veicula. Não há dúvidas de que o Homem é capaz de intervir no
ambiente e de alterá-lo profundamente. Porém, ao invés daqueles que consideram apenas o
presente e o futuro, o conhecimento que temos da variação climática ao longo da história
geológica, dá-nos uma perspectiva mais ampla e permite-nos enquadrar os fenômenos
recentes numa evolução mais longa. Muito se fala que o equilíbrio ambiental do planeta
está sendo quebrado. Mas que equilíbrio seria este, se sabemos que nosso planeta está em
constante transformação ao longo de toda sua história evolutiva? Com certeza, muito destas
variações podem, e devem, fazer parte de um momento da evolução onde a variação e a
mudança foram constantes e onde existiram muitos eventos “catastróficos” provocados por
causas inteiramente naturais. Apesar das fortes evidências que apontam como antrópicas as
causas destes eventos, existe uma grande controvérsia no meio científico quando se discute
o peso destas causas antrópicas versus as de origem natural.
O que tudo isso tem a ver com o estudo de cicloestratigrafia em evaporitos
da Bacia de Santos com mais de 100 milhões de anos? A resposta é: ciclos. Quase tudo na
natureza obedece a uma seqüência cíclica e, de alguma forma, essa própria natureza cria e
rege essa ciclicidade. Muitos estudiosos afirmam que a influência maior destas alterações
climáticas seria, ainda, de causa natural. No capítulo II dessa dissertação (Conceitos de
Cicloestratigrafia), foi abordado com um pouco mais de detalhe esse assunto, sem,
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contanto, aprofundar por demais a polêmica ou defender um ou outro lado. No caso
particular deste trabalho, os ciclos estão relacionados com repetições de características
físicas num pacote espesso de evaporitos, que se devem a uma ciclicidade de condições
climáticas causadas também por ciclos orbitais e solares. Ou seja, os ciclos orbitais e
solares criam variações repetitivas de condições climáticas que, conjuntamente com
processos tectônicos e disponibilidade de material sedimentar, originam registros
sedimentares que de alguma forma nos revelarão todo esse processo encadeado.
Cada vez mais se comprova a relação dos ciclos orbitais de Milankovitch e
dos ciclos solares com as grandes glaciações e deglaciações. Vários trabalhos publicados,
especialmente nas duas últimas décadas, ligam estes ciclos a registros sedimentares, desde
depósitos recentes, com poucos milhares de anos, até varvitos ou ritmitos do início do
Paleozóico. Além disso, as últimas modificações e atualizações realizadas na escala de
tempo geológica, pela ICS – International Commission on Stratigraphy – em 2004
(Gradstein & Ogg, 2004), levaram em conta estudos e critérios de cicloestratigrafia e ciclos
orbitais. A cicloestratigrafia foi utilizada na calibração e definição mais precisa de
intervalos temporais no Paleoceno, Cretáceo Médio, Jurássico Inferior e Triássico Inferior,
além da utilização de ciclos orbitais, com 40 mil anos de acuracidade, nos últimos 23
milhões de anos (Neogeno).
Desde o inovador estudo do Pleistoceno tardio de Hays et al. (1976) –
Variations in the earth’s orbit – Pacemaker of the ice ages), pesquisadores buscam por
evidências de alterações climáticas causadas por variações orbitais ao longo de toda a
história da Terra. A literatura sobre sedimentologia e estratigrafia das décadas de 80 e 90
está repleta de incontáveis publicações que concluem que as mudanças orbitais foram,
provavelmente, o principal mecanismo na acumulação de camadas com repetições de
características estratigráficas cíclicas ao longo de todas a história geológica (Hinnov,
2000).
A gênese do espetacular pacote de evaporitos, com até 2.500 m de
espessura, presente em bacias da margem continental brasileira, não está, até os dias atuais,
bem compreendida e estudada. Tanto no que se refere ao ambiente deposicional quanto às
condições climáticas e período de tempo envolvido, as dúvidas e interrogações são ainda
maiores que as respostas e teorias apresentadas.
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Na área conhecida como Platô de São Paulo, na Bacia de Santos, este pacote
evaporítico ocorre com grande possança e foi menos afetado pelos movimentos
halocinéticos, comuns neste tipo de rocha. O poço 1RJS-598D-RJ executado pela
PETROBRAS, em janeiro de 2003, perfurou mais de 800 m de intercalações de camadas
com diferentes tipos de evaporitos em águas profundas nesta bacia. O trecho perfurado
nesta seqüência não atingiu a um terço do total estimado pelas interpretações de seções
sísmicas estudadas na área. Já o poço 1SPS-004A-SP, perfurado em 1973, também pela
PETROBRAS, a 270 km à W-NW do primeiro e situado mais na borda da bacia,
atravessou cerca de 500 m da mesma seqüência antes de atingir rochas basálticas.
O escopo deste trabalho é a aplicação das teorias e ferramentas da
cicloestratigrafia para o estudo dos dois poços perfurados, através da análise de três curvas
de perfis geofísicos (densidade, velocidade P e raios gama). Primeiramente foi feita a
correlação entre os dois poços através destes perfis e da litologia, levando à identificação
de mesmas camadas e a constatação da grande continuidade lateral existente, variando
apenas as espessuras e as proporções dos diferentes tipos de evaporitos, de acordo com a
proximidade da borda ou depocentro da bacia. Após a identificação de ciclos através da
análise morfológica das curvas e de análise espectral, com construção de periodogramas,
foram feitas as correlações com períodos de ciclos solares e ciclos orbitais de Milankovich.
Além do estudo dos dois poços, testou-se a cicloestratigrafia em dois traços
de uma seção sísmica em profundidade, em local da bacia onde a seqüência encontra-se
com seu acamamento original preservado, ou seja, com mínima influência da halocinese
que atingiu a bacia. A metodologia aplicada foi a mesma utilizada para os dois poços,
sendo os resultados obtidos, após sua interpretação, integrados com os da cicloestratigrafia
dos poços. Essa integração permitiu a proposta de modelos hipotéticos para a deposição de
toda a seqüência evaporítica, os quais são descritos e discutidos nos itens VII e VIII dessa
dissertação.
Os resultados obtidos são discutidos e interpretados e, por fim, são propostos
novos estudos, aliando-se poços e sísmica como dados para análise de cicloestratigrafia
mais ampla, objetivando alcançar resultados mais conclusivos e refinados.
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II – CONCEITOS DE CICLOESTRATIGRAFIA

Este capítulo discute os princípios e conceitos básicos da cicloestratigrafia
através de um estudo bibliográfico, revisão do histórico e desenvolvimento desta nova
ferramenta da ciência geológica. São apresentados e discutidos tanto os ciclos orbitais de
Milankovitch como os denominados de ciclos solares. Por fim, são citados os métodos de
preparação, análise e interpretação dos diferentes tipos de dados que podem ser utilizados
na cicloestratigrafia.

II.1 – DEFINIÇÕES E HISTÓRICO
Perlmutter & Azambuja Filho (2004), definem cicloestratigrafia como uma
subdivisão da geologia que investiga padrões deposicionais cíclicos. Segundo esses
mesmos autores, duas são as principais áreas que contribuem para o desenvolvimento da
cicloestratigrafia. A primeira procura um entendimento de como o clima e os processos
sedimentares interagem com processos tectônicos para produzir os ciclos estratigráficos. A
segunda área se concentra nas técnicas de medição do tempo destes ciclos e na construção
de arcabouços geocronológicos. Para eles, o entendimento das causas e freqüências dos
ciclos estratigráficos passa pela integração destas duas áreas.
Um outro enfoque pode ser dado à cicloestratigrafia quando seu papel
principal é definir se os ciclos orbitais e aqueles causados por variações na atividade solar
(manchas solares) têm a capacidade de deixar sua impressão nos sedimentos, e esta possa
ser separada de oscilações randômicas e das feições causadas por diagênese (Einsele et al.,
1991). Além dos ciclos de Milankovitch, que serão detalhados a seguir e que, sem dúvida,
são os mais importantes e estudados, entende-se por ciclos orbitais desde movimentos
diários, como a rotação da Terra, até os de revolução do sistema solar na galáxia.
Segundo Permultter & Azambuja Filho (op. cit.), apesar dos termos ciclos e
ciclos estratigráficos virem sendo utilizados há mais de um século para descrever padrões
repetitivos, o termo cicloestratigrafia foi utilizado pela primeira vez recentemente.
Kalmykova et al. (1979), usaram o termo em um trabalho que descreveu sua aplicação em
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estudos de estratos marinhos do Permiano da Plataforma Russa. Mais tarde, Fischer (1986),
usou o termo para um método de correlação temporal da estratigrafia usando ciclos
orbitais. Perlmutter& Matthews (1989, apud Perlmutter & Azambuja Filho, op. cit.)
também usaram o termo para descrever uma técnica desenvolvida no Centro de Pesquisa da
Texaco, em meados dos anos 80, que relacionou os efeitos dos ciclos orbitais com sistemas
deposicionais e nível de mar e de lago para predizer a litoestratigrafia. No Brasil, a
primeira aplicação da cicloestratigrafia deu-se em estudo de depósitos Oligo-Miocênicos da
Bacia de Campos por Azambuja Filho (1990).
Três fatores estão associados com as causas dos ciclos estratigráficos:
mudanças do nível do mar (ou lago), tectonismo (soerguimento e subsidência) e mudanças
climáticas. Mudanças do nível do mar causadas pela existência de eras glaciais e interglaciais foi, provavelmente, o primeiro fator a ser reconhecido com potencial de criar
seqüências sedimentares repetitivas (Permultter & Azambuja Filho, op. cit.). Imbrie &
Imbrie (1979), afirmam que o que veio a se tornar a teoria dos ciclos orbitais começou em
1842, quando Joseph Adhémar, matemático francês autor de Revolutions de la Mer, propôs
que as razões principais da existência das eras glaciais pareciam estar relacionadas com a
forma em que a Terra se move em torno do Sol, mais especialmente devido ao movimento
de precessão. Suas teorias, porém não prosperaram, pois ele as centrava em variações no
comprimento das estações do ano.
O primeiro a considerar que mudanças na elongação da órbita da Terra, ou
seja, variações da excentricidade, seriam as causas da origem das eras glaciais, foi o
cientista escocês James Croll em 1864 (Imbrie & Imbrie, op.cit.). Após ter definido ciclos
de excentricidade, Croll concluiu que a interação destes com as variações devidas à
precessão seria a causa de mudanças climáticas que originariam as glaciações. Formulou
então uma teoria glacial segundo a qual a última época glacial teria terminado há cerca de
80 mil anos. Esta teoria foi discutida ao longo do século XIX e início do século passado,
sendo contestada após dados e trabalhos comprovarem que a última glaciação teria acabado
entre 10 a 15 mil anos atrás e não há 80 mil.
O geólogo G. K. Gilbert em 1895 foi o primeiro a sugerir que as mudanças
climáticas seriam a causa primária dos ciclos sedimentares (Perlmutter & Azambuja Filho,
2004). Mas a relação entre os ciclos orbitais e as glaciações começou a ficar realmente
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evidente após a publicação, entre 1912 e 1914, dos primeiros trabalhos do sérvio Milutin
Milankovitch que demonstrou matematicamente que as variações, tanto na precessão, como
na excentricidade, eram grandes o suficiente para causar expansão e contração das geleiras
(Imbrie & Imbrie, op. cit.). No item II.2 desta dissertação, tanto os ciclos como as teorias
de Milankovitch serão abordados em maior detalhe.
Mais recentemente, Vail e seus colaboradores (Posamentier et al., 1988;
Vail et al., 1991) criaram um detalhado esquema de mudanças do nível do mar e
sedimentação difundido mundialmente como estratigrafia de seqüências. A partir dos
princípios derivados desse novo enfoque de seqüências deposicionais torna-se importante a
compreensão do conceito de seqüências de alta freqüência, paraseqüência e suas
interligações. Vail et al. (1977b) e Vail et al. (1991), subdividiram os ciclos deposicionais
em seis diferentes ordens de acordo com o tempo que representam.
CICLOS DEPOSICIONAIS

DURAÇÃO EM MILHÕES DE ANOS

1ª ORDEM

> 50 Ma

2ª ORDEM

03 A 50 Ma

3ª ORDEM

0,5 A 03 Ma

4ª ORDEM

0,08 A 0,5 Ma

5ª ORDEM

0,03 A 0,08 Ma

6ª ORDEM

0,01 A 0,03 Ma

Tabela II.1 – Ciclos deposicionais e sua duração de acordo com Vail et al. (1991).
Os ciclos de Milankovitch, definidos como de alta freqüência, estão situados
entre os ciclos de quarta e sexta ordem, nesta classificação de Vail. Já os ciclos solares,
com duração entre 11 e 180 anos, também de alta freqüência, não se encaixam nesta
classificação por não estarem diretamente relacionados às mudanças do nível do mar.
Schwarzacher (1975), discutiu em profundidade os conceitos de
sedimentação cíclica e rítmica e de ciclos e ritmos. Para este autor “ciclo” significa uma
série de tipos de rocha que se repetem de maneira preditiva, e pode ser aplicado a uma
seqüência sedimentar. Uma definição mais geral e prática foi apresentada por Einsele et al.
(1991). Esses autores sugeriram duas divisões principais para as seqüências sedimentares
de acordo com o número de camadas repetidas:
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- Acamamento cíclico ou rítmico, ou seqüência rítmica – repetição da alternância entre
duas camadas;
- Seqüência cíclica – repetição de três ou mais diferentes camadas.
Estes dois grupos foram subdivididos em outros quatro baseando-se nas
espessuras das camadas e dos ciclos sedimentares maiores:
1- Lâminas e camadas em varves (podem incluir ciclos solares e orbitais);
2- Ciclos e ritmos em escala de camadas (inclui ciclos de Milankovitch);
3- Ciclos sedimentares em escala de campo (inclui 3ª e 4ª ordem de Vail);
4- Várias ordens de seqüências cíclicas macroscópicas (1ª e 2ª ordem de Vail).
A definição de ciclo sedimentar é utilizada na estratigrafia como uma forma
de descrição da repetição de certos tipos de fácies e litologias e não para definir períodos de
tempo equivalentes (Einsele et al., 1991). Esta é uma questão importante, visto que
algumas seqüências cíclicas podem ter sido depositadas em diferentes intervalos de tempo.
Devido a isto Einsele et al. (op.cit.) distinguiram dois tipos de seqüências:
- Alocíclicas: resultantes de influências externas à bacia que são
controladas por processos envolvendo alterações no suprimento de material e/ou energia do
sistema (variações climáticas, subsidência, soerguimento tectônico e flutuações eustáticas).
As seqüências alocíclicas possuem um bom potencial de correlação a longas distâncias,
dentro de uma mesma bacia, ou mesmo, entre bacias diferentes.
- Autocíclicas: resultantes de processos que ocorrem na bacia ou em parte
dela, gerando, normalmente, camadas com continuidade lateral limitada. São seqüências
aperiódicas causadas por eventos irregulares e episódicos ou por processos recorrentes
associados ao regime deposicional. Alguns exemplos típicos de seqüências autocíclicas são
os turbiditos, tempestitos e depósitos de inundação em planícies aluviais.
Para um estudo de cicloestratigrafia de um determinado depósito é
necessário que este, primeiramente, seja definido como uma seqüência alocíclica. Porém,
apesar das definições bem específicas, nem sempre é fácil distinguir uma da outra e, por
vezes, ambas podem ocorrer em uma mesma seqüência deposicional. Como exemplo
podemos citar processos periódicos, portanto alocíclicos, causados por ciclos solares, como
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as secas e cheias regulares em conseqüência das monções na Ásia e África que modificam
a intensidade e freqüência dos eventos deposicionais (Ji et al. 1993 apud Silva, 2001).
Rochas evaporíticas, sem dúvida alguma, constituem uma seqüência
alocíclica, sendo seus principais processos controladores as variações climáticas e a
subsidência da bacia. Nessa dissertação procuraremos demonstrar a associação dos ciclos
orbitais de Milankovitch e solares, que atuam diretamente nas variações climáticas, com os
ciclos de deposição dos diferentes tipos de sais identificados no pacote evaporítico da
Bacia de Santos.
Outro conceito importante para o estudo de ciclos sedimentares é o de
parasseqüência, que está relacionada de forma intrínseca com as variações relativas do
nível do mar. Uma parasseqüência é definida como uma sucessão relativamente
concordante de camadas ou grupos de camadas, geneticamente relacionadas e limitadas por
superfícies marinhas de inundação e suas superfícies correlativas. Constituem-se no bloco
fundamental das seqüências e dos tratos de sistemas na teoria da Estratigrafia de
Seqüências (Van Wagoner et al., 1988). Como veremos mais adiante, os vários ciclos de
rochas evaporíticas identificados nos perfis estudados, podem ser tratados como
parasseqüências dentro de um Trato de Sistema de Mar Baixo.
Seqüências de alta freqüência, que ocorrem em ciclos de quarta (100 mil a
200 mil anos) e quinta ordem (10 mil a 20 mil anos), possuem periodicidades semelhantes
às parasseqüências (Mitchum & Van Wagoner, 1991). Em razão disto, ciclicidades de
quarta e quinta ordem podem ser expressas tanto como parasseqüências como seqüências
de alta freqüência, podendo ocorrer em depósitos progradantes, agradacionais ou
progradantes. Observa-se aqui, que existem diferenças na bibliografia quanto aos valores
de periodicidade das ordens de seqüências citadas. De acordo com Vail et al. (1991), ciclos
de 10 a 20 mil anos já seriam considerados como de sexta ordem e, além disso, seus limites
superiores e inferiores diferem dos adotados por Mitchum & Van Wagoner (op. cit.).
Bacias com alta taxa de sedimentação apresentam ocorrências bem mais
significativas de seqüências de alta freqüência, já que permitem uma espessura de
sedimentos suficiente para registrar flutuações menores, em escala espacial e temporal, do
nível do mar (Mitchum & Van Wagoner, 1991). No caso de grandes pacotes evaporíticos,
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as seqüências para serem preservadas, além de possuírem alta taxa de deposição, devem
também estar em bacias com taxa de subsidência relativamente alta, ou serem depositadas
em bacias profundas.
Ainda segundo Mitchum & Van Wagoner (1991), uma sucessão de
seqüências geneticamente relacionadas constitui-se numa seqüência composta, na qual
seqüências individuais empilham-se em grupos de Seqüências de Mar Baixo, Transgressiva
e de Mar Alto. Ou seja, para estes autores, uma seqüência composta é análoga aos Tratos
de Sistemas na Estratigrafia de Seqüências.
Nos dados analisados nessa dissertação, os ciclos de interesse possuem
periodicidades menores que 300 mil anos, classificados, portanto, como de quarta a sexta
ordem. A alta taxa de deposição dos evaporitos aliada à periodicidade temporal dos ciclos
orbitais e solares, de nosso interesse aqui, justificam estes valores.

II.2 – CICLOS DE MILANKOVITCH
Nos últimos anos, com o debate cada vez mais acirrado sobre as atuais
mudanças climáticas em nosso planeta, têm sido publicados cada vez mais trabalhos
evidenciando as conexões entre ciclos orbitais e alterações no clima. A discussão se dá
especialmente entre a maior ou menor influência antrópica (efeito estufa e emissão de
gases) em relação às causas naturais. Independente de qual dos fatores é preponderante e da
quantificação de cada um, é inegável hoje a aceitação, pela ampla maioria dos
pesquisadores, de que os ciclos orbitais possuem relação com mudanças climáticas, em
escalas de tempo de dezenas de milhares a centenas de milhares de anos. Esses ciclos
orbitais terrestres, chamados daqui para frente de ciclos de Milankovitch, são os mais
claros exemplos de periodicidades afetando padrões deposicionais em conseqüência das
alterações climáticas geradas (Einsele et al.,1991).
As variações periódicas na órbita da Terra ao redor do Sol foram
quantificadas pela primeira vez, em 1941, por Milankovitch. Os ciclos propostos e
estudados por ele, têm três principais componentes relacionados com movimentos do
planeta que alteram a recepção e distribuição na superfície terrestre do calor vindo do Sol:
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excentricidade, obliqüidade e precessão (Perlmutter & Azambuja Filho, 2004). Desta
forma, ciclos climáticos são produzidos pela interação destes três componentes do ciclo de
Milankovitch.

II.2.1 – Os Movimentos Orbitais Geradores dos Ciclos
De acordo com análises sedimentares e cálculos matemáticos, efetuados por
Imbrie & Imbrie (1980) e De Boer & Smith (1994a), os três principais movimentos que
geram os ciclos de Milankovitch podem ser expostos da seguinte forma (Fig. II.1, II.2,
II.3):
- Excentricidade: a translação da Terra ao redor do Sol varia desde órbitas
quase circulares (excentricidade1 de 0,001) até órbitas mais elípticas (cerca de 0,06) –
atualmente a excentricidade está em 0,017. A periodicidade principal é de cerca é de 100
ka (mil anos), mas com componentes importantes em 95, 123 e 136 ka. Variações
superpostas ocorrem em períodos de cerca de 400 ou 413 ka e 1,3 e 2 milhões de anos.
- Obliqüidade: representa a variação do ângulo de inclinação do eixo da
Terra em relação à eclíptica, que pode variar de 21,5 a 24,5 graus (atualmente é de 23,5
graus). Possui um período médio de 41.000 anos. Esta inclinação é o mecanismo
responsável pelas variações sazonais da Terra. Sua variação altera a distribuição da
radiação solar entre o equador e os pólos, e sua influência predominante se dá em altas
latitudes.
- Precessão: movimento, do tipo peão, devido à rotação do eixo da Terra
causado pelo efeito da atração lunar e solar sobre a região equatorial. Este movimento
desloca as posições de equinócio e solstício em relação ao periélio e afélio (distâncias mais
curta e mais longa da Terra ao Sol durante a translação – Fig. II.2 e II.3). Seu período
médio é de 26 ka, que combinado com o giro da órbita elíptica da Terra resulta em períodos
de 19 e 23 ka, com extremos em 14 e 28 ka. Segundo cálculos da Nasa, a intensidade da
energia solar entre afélio e periélio difere em cerca de 7%. Este valor é menor que a
diferença causada pela inclinação da Terra, causadora dos verões e invernos, mas bastante

1

Excentricidade é definida como a razão entre a distância focal e o eixo maior de uma elipse.
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considerável na conjunção dos ciclos e nas causas das glaciações, conforme veremos a
seguir.

precessão (19-23 Ka)

obliqüidade (41 Ka)
0

22,1

março

0

24,5

dezembro
junho

sol
excentricidade
(100 ka)

setembro

Figura II.1 – Representação gráfica dos três principais ciclos orbitais definidos por
Milankovich. (Modificado de Imbrie & Imbrie, 1979).

Uma grande contribuição e avanço à teoria de Milankovitch foi dada pelo
climatologista germânico Wladimir Köppen, durante discussão entre ambos sobre as
glaciações, na segunda década do século passado. Köppen argumentava que a diminuição
da energia irradiada do sol durante o meio ano de verão é que seria determinante para a
ocorrência de uma glaciação. Isto porque, nos verões as geleiras se contraem e qualquer
diminuição na intensidade da energia recebida pela Terra nesta estação inibiria a fusão, o
que provocaria a expansão glacial (Imbrie & Imbrie, 1979).
Como prosseguimento de seus estudos matemáticos, Milankovitch
relacionou a intensidade dos efeitos de insolação de acordo com a latitude terrestre. A
influência do ciclo de obliqüidade, de 41 mil anos de período, é maior nas regiões polares e
bastante fraca próxima ao equador. Já o ciclo de precessão, de período médio de 22 mil
anos, possui influência menor nos pólos e maior no equador (Imbrie & Imbrie, op.cit.).
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Equinócio vernal
20 de março

PRIMAVERA

INVERNO

Solstício de verão
21 de junho

SOL
Afélio
5 de julho

152 milhões de km

Periélio
2 de janeiro

147 milhões de km
Foco

Centro da elipse

Solstício de inverno
21 de dezembro

Foco

VERÃO

OUTONO
Equinócio outonal
22 de setembro

Figura II.2 – Equinócios e solstícios para o Hemisfério Norte e afélio e periélio para o ano
de 2005. (Modificado de Imbrie & Imbrie, 1979).
Durante décadas a teoria de Milankovitch causou polêmicas e discussões,
com muitos críticos e céticos quanto à sua validade. Em 1976, porém, Hays et al.,
estudando dois testemunhos do fundo do mar, com registro contínuo de 450 mil anos,
analisaram três parâmetros sensíveis às mudanças climáticas. Ao transformarem esses
parâmetros em séries temporais geológicas obtiveram espectros de amplitude com ciclos
periódicos, ou quase periódicos, correspondentes aos ciclos orbitais. Os parâmetros
utilizados foram: a composição isotópica de oxigênio em foraminíferos, uma estimativa das
temperaturas de verão na superfície do mar baseada em radiolários, e a abundância relativa
de outras espécies de radiolários. Foram observados ciclos com períodos de 42 mil, 19 mil
e 23 mil anos, representando obliqüidade e precessão, respectivamente, mas os ciclos
dominantes em todos os espectros variavam entre 94 mil e 122 mil anos, sendo
identificados como da excentricidade. Em suas conclusões, os autores afirmam que este
ciclo não corresponde apenas à variação da excentricidade, e sim uma modulação que esse
ciclo provoca no de precessão, que possui uma freqüência proporcional.
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Segundo Berger (1980), a teoria de Milankovitch indica que a ocorrência de
glaciações deve-se a três principais conjunções:
- quando o verão começa no afélio (distância Terra – Sol maior);
- quando a excentricidade é máxima – isso afeta a diferença entre insolação máxima e
mínima no transcorrer de um ano;
- quando a obliqüidade é baixa – diferença entre verão e inverno é menor.

22 de Setembro

21 de Dezembro

21 de Dezembro

20 de Março

21 de Junho

20 de Março

21 de Junho

22 de Setembro
21 de Dezembro

20 de Março

11000 anos atrás

21 de Junho

5500 anos atrás

22 de Setembro

Hoje

Figura II.3 - Devido à precessão, aliada a outros movimentos astronômicos, o equinócio e
o solstício se deslocam ao longo da órbita elíptica da Terra, completando um ciclo a cada
22 mil anos em média (Modificado de Imbrie & Imbrie, 1979).
Essas conjunções indicam, como Köppen já havia argumentado, que as
glaciações são iniciadas quando os verões são frios e a insolação inibe a fusão das geleiras
e, dessa forma, gerando grandes mantos de gelo continentais (Imbrie & Imbrie, 1979).
As curvas dos três parâmetros orbitais descritos para o último milhão de
anos, segundo Schwarzacher (1993), podem ser visualizadas na Figura II.4. Apesar dessas
curvas apresentarem um grande número de senóides, com amplitudes e períodos definidos,
seus espectros calculados são dominados por um pequeno número de picos, ou seja,
pequeno número de valores de períodos (Fig. II.5). Seus efeitos combinados no clima e
sedimentação originam uma periodicidade com uma grande variação na amplitude e
também mudanças nos intervalos de tempo
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Figura II.4 - Variações dos 3 ciclos orbitais para o último milhão de anos. (Modificado de
Schwarzacher, 1993).
Os períodos citados até aqui, para os três ciclos orbitais, referem-se a valores
calculados para o presente. No passado os valores dos períodos de precessão e obliqüidade
eram menores devido à maior aceleração do movimento de rotação da Terra (Tab. II.2).
Para uma idade de 110 a 120 milhões de anos atrás (Aptiano), idade aproximada da
deposição dos evaporitos da Bacia de Santos, os períodos de precessão médios eram de
18,5 ka (curta) e 22,3 ka (longa), já os de obliqüidade eram 38,8 ka (curto) e 50,2 ka
(longo).

412,8 Ka

0,010

94,9 Ka
Amp l i t u d e

0,008
128,2 Ka
99,5 Ka
0,006
2035,4 Ka
0,004

0,002

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Ciclos / 10 milhões de anos

Figura II.5 – Exemplo de espectro de Amplitude da excentricidade, destacando-se os
principais períodos encontrados. (Modificado de Schwarzacher, 1993).
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Idade
(Ma)

PC

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

19,0
18,8
18,5
18,2
18,0
17,7
17,4
17,0
16,7
16,3
16,0

PERÍODOS (ka)
PL
OC
23,0
22,6
22,3
21,9
21,5
21,2
20,7
20,2
19,7
19,2
18,7

41,0
39,9
38,8
37,7
36,6
35,6
34,2
32,9
31,6
30,3
29,0

OL
54,0
52,1
50,2
48,5
46,7
45,0
42,9
40,7
38,7
36,8
35,0

Tabela II.2 – Valor estimado da duração dos períodos, para os últimos 500 milhões de
anos, da precessão curta (PC), precessão longa (PL), obliqüidade curta (OC) e obliqüidade
longa (OL). Modificado de Berger et al. (1992).

II.2.2 - Resposta Climática aos Ciclos Orbitais (ou Cicloestratigrafia Global)
Este item baseou-se especialmente em Perlmutter & Azambuja Filho (2004),
e em compilações efetuadas por eles. Segundo estes autores, mudanças na insolação
sazonal podem alterar padrões de temperatura regionais. Combinadas, mudanças na
temperatura, pressão e circulação, alteram padrões de precipitação e evaporação, alterando
padrões de clima e ciclos climáticos (Glennie, 1984; Perlmutter & Matthews, 1989; Park &
Oglesby, 1994; Perlmutter et al., 1998 apud Perlmutter & Azambuja Filho, 2004).
A localização geográfica e a morfologia de uma bacia, durante um certo
intervalo de tempo, ditarão as condições climáticas que influenciarão na estratigrafia da
mesma. Já os ciclos orbitais, causam variações regulares nos padrões climáticos que afetam
diretamente os processos e taxas de intemperismo, o afluxo sedimentar e o potencial de
transporte dos sedimentos. Some-se a isto, a proveniência e a topografia e teremos as
variáveis que controlam a distribuição do tamanho dos grãos, a mineralogia e a produção
de sedimentos. Variações regulares destes parâmetros, inseridas em um padrão tectônico de
subsidência e soerguimento, controlarão a distribuição destes sedimentos dentro de uma
bacia. Em conseqüência, pode-se fazer uma predição do registro estratigráfico baseada nas
respostas sedimentológicas a um conjunto de mudanças climáticas predizíveis, e à evolução
tectônica da bacia (Perlmutter & Matthews, 1989).
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As superposições e interações dos ciclos orbitais criam um espectro
repetitivo de climas na alta freqüência, limitados por máximos e mínimos com uma
freqüência mais baixa. Esses máximos e mínimos climáticos indicarão os intervalos mais
quentes e frios do planeta, e podem ser associados com períodos glaciais e inter-glaciais
(Fig. II.6).

QUENTE

Máximo
climático

Insolação

Mínimo
climático

FRIO

Perlmutter et al. (1998)

Figura II.6 – Máximos e mínimos climáticos causados pela interferência dos ciclos orbitais
para os últimos 400 mil anos. Modificado por Azambuja Filho de Perlmutter et al., 1998.
Os máximos e mínimos climáticos alongam ou encurtam as células de
circulação (Hadley = Tropical, Ferrel = Temperada, e Polar), as quais definem padrões
zonais de dinâmica atmosférica (Fig. II.7). A partir disso, podem criar padrões climáticos
atmosféricos zonais, de acordo com a latitude geográfica, os quais são influenciados por
processos meridionais relacionados com a distribuição das terras, dos mares e da topografia
(Perlmutter & Mathews, 1992; Perlmutter et al., 1998).
Para construir-se um padrão climático fácil de ser compreendido e
explicado, mapas climáticos sazonais devem ser simplificados e reduzidos a um mapa com
uma série de cinturões climáticos. Cada cinturão representa uma zona da superfície da
Terra que, para uma primeira aproximação, possui uma similaridade climática para um
determinado ciclo. Porém, para utilizar-se um mapa com cinturões climáticos, é preciso
avaliar-se a variação climática na área, as condições regionais e locais que podem
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modificar esta aproximação. Essas condições incluem os ventos predominantes, a
proximidade do oceano ou de grande corpo de água, temperatura oceânica, correntes,
efeitos orográficos e de monções (Perlmutter e Mathews, 1989; apud Perlmutter e
Azambuja Filho, 2004). Na prática, as zonas ou cinturões são definidos a partir da síntese
de detalhados mapas climáticos sazonais, construídos para as condições de mínimos e
máximos climáticos. Esses mapas representam os parâmetros paleoclimáticos observados
para um intervalo geológico particular (Perlmutter et al., 1998). Os cinturões, também
denominados de cicloestratigráficos, podem ser definidos como uma região na superfície
da Terra que sofre mudanças climáticas similares durante interferências construtivas dos
ciclos orbitais de Milankovitch.

Muito Úmido

Sub-Úmido
Seco

Úmido
Árido

Figura II.7 – Definição dos cinturões de alta e baixa pressão gerados pelas células de
circulação nas condições de máximo e mínimo climático. Modificado por Azambuja Filho
de Perlmutter e Mathews, 1989.

A Figura II.8 mostra um mapa com cinturões cicloestratigráficos para os
últimos três milhões de anos. Já na Figura II.9 temos o mapa para cerca de 100 milhões de
anos atrás, aproximadamente a época de deposição da plataforma carbonática por sobre os
evaporitos da Bacia de Santos.
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Figura II.8 – Mapa dos cinturões cicloestratigráficos para os últimos 3 milhões de anos. As
linhas vermelhas indicam os limites do máximo e mínimo climático e definem a
denominada zona de convergência intercontinental (Perlmutter & Mathews, 1989 apud
Perlmutter & Azambuja Filho, 2004).

Figura II.9 - Mapa dos cinturões cicloestratigráficos para 100 milhões de anos atrás. As
linhas vermelhas e azuis indicam os limites do máximo e mínimo climático,
respectivamente, e definem a denominada zona de convergência intercontinental
(Perlmutter & Mathews, 1989 apud Perlmutter & Azambuja Filho, 2004).
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A Tabela II.3 descreve os cinturões cicloestratigráficos conforme foram
definidos por Perlmutter et al. (1989), e mostra as mudanças de ambientes associadas com
os ciclos climáticos. Observar o intervalo entre as faixas 2 e 4, que abrange nossa área de
interesse no Aptiano da Bacia de Santos, mostrando ambientes secos e desérticos para o
mínimo climático. Isso, associado a condições locais de um corpo de água isolado com
reposições apenas periódicas de água para dentro da bacia, sustenta a origem e deposição
dos evaporitos estudados.

Tabela II.3 – Definição dos cinturões cicloestrátigráficos e mudanças de ambientes
associados com ciclos climáticos, Perlmutter et al. (1989).
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As respostas climáticas aos ciclos orbitais são, relativamente, bem estudadas
e compreendidas quando relacionadas a um ou outro ciclo. A dificuldade maior é que
temos a ação dos três principais ciclos, além de outros orbitais e dos solares, agindo
superpostos e ao mesmo tempo. A simples soma de seus espectros não é possível devido
aos valores diferenciados da escala de amplitude. Seria necessário o cálculo de uma outra
variável que significasse a influência de cada ciclo nas alterações climáticas, dentro de uma
mesma escala, como, por exemplo, é feito na soma de curvas eustáticas em eventos de 3ª,
4ª e 5ª ordem, que quando somados a uma curva de subsidência da bacia, nos fornece uma
curva da variação relativa do fundo do mar. Isto parece se constituir no grande desafio para
os estudiosos da cicloestratigrafia para os próximos anos.

II.3 – CICLOS SOLARES
Os ciclos solares originam-se devido a mudanças na quantidade das
manchas solares e da intensidade dos ventos solares, o que causa alterações na atmosfera
superior e no padrão dos ventos globais. Enquanto os ciclos orbitais são responsáveis pelas
glaciações e variações climáticas de larga escala, normalmente refletidas no registro
sedimentar em grupos de camadas e de parasseqüências, os ciclos solares respondem pelas
oscilações entre períodos mais secos ou úmidos e mais frios e quentes, com mais alta
freqüência e registro sedimentar na escala de camadas ou mesmo de lâminas. Na Tabela
II.5 estão listados os principais ciclos já identificados, compilados por Silva (2001) em sua
dissertação de mestrado.
Ciclos de curta duração são importantes para o estudo de sedimentos com
alta taxa de deposição, como é o caso de seqüências evaporíticas que podem atingir até 100
m por mil anos (10 cm/ano) e que, além disso, dependem basicamente de condições
climáticas específicas para sua formação. Esta alta taxa de deposição permite que se
visualize ciclos orbitais em dados sísmicos, com espessuras de até poucas centenas de
metros, e ciclos solares em logs de poços, com espessuras de poucos metros até um
máximo de 10 m (ver Tab. II.4).
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PERIODICIDADE ka/anos
Ciclos solares (anos)
King-Hale Gleissberg Double Hele
TAXAS 410 100
41
23
19
180 a
80 a
44 a
cm/ka
Espessura do ciclo correspondente em metros
1
4,1
1
0,41 0,23 0,19
0,0018
0,0008
0,00044
2
8,2
2
0,82 0,46 0,38
0,0036
0,0016
0,00088
5
20,5
5
2,05 1,15 0,95
0,009
0,004
0,0022
10
41
10
4,1
2,3
1,9
0,018
0,008
0,0044
15
61,5
15 6,15 3,45 2,85
0,027
0,012
0,0066
20
82
20
8,2
4,6
3,8
0,036
0,016
0,0088
30
123
30 12,3 6,9
5,7
0,054
0,024
0,0132
50
205
50 20,5 11,5 9,5
0,09
0,04
0,022
100
410 100
41
23
19
0,18
0,08
0,044
1000
4100 1000 410 230 190
1,8
0,8
0,44
2000
8200 2000 820 460 380
3,6
1,6
0,88
5000 20500 5000 2050 1150 950
9
4
2,2
resolção sísmica normal
resolução normal de um perfil (GR, resistivity, Sonic, Density)
Ciclos de Milankovitch (ka)

El Niño
Hale
22 a

Shwabe
11 a

5a

0,00022
0,00044
0,0011
0,0022
0,0033
0,0044
0,0066
0,011
0,022
0,22
0,44
1,1

0,00011
0,00022
0,00055
0,0011
0,00165
0,0022
0,0033
0,0055
0,011
0,11
0,22
0,55

0,00005
0,0001
0,00025
0,0005
0,00075
0,001
0,0015
0,0025
0,005
0,05
0,1
0,25

Tabela II.4 – Tabela com ciclos de Milankovich e solares, com espessuras calculadas para
diferentes taxas de deposição. Modificada de Perlmutter & Azambuja Filho (2004).
Os efeitos das variações da atividade solar podem ser observados na Terra
por meio de alguns fenômenos específicos. Dois dos mais conhecidos e utilizados no
estudo da variação da intensidade solar são as auroras, boreal e austral, e os níveis de
isótopos de 14C em anéis de árvores.
Um bom controle da atividade solar no passado mais recente pode ser feito
através de registros da ocorrência de auroras boreal e austral, já que há uma correlação
entre a quantidade de manchas solares e o número de noites em que a aurora é vista. O
fenômeno das auroras se deve à interação dos ventos solares com o campo magnético da
Terra que causa uma aceleração de partículas e a colisão com moléculas do ar na atmosfera
superior (Eddy, 1976 apud Silva, 2001).
O 14C, também conhecido como Radiocarbono, forma-se nas altas camadas
da atmosfera devido ao bombardeamento dos átomos de Nitrogênio por nêutrons
produzidos pela radiação cósmica. Logo após sua formação, o 14C é oxidado passando para
14

CO2 que se difunde para baixo, misturando-se com o resto do dióxido de carbono da

atmosfera, para então entrar no conjunto dos processos da biosfera.
Estudos efetuados em anéis de árvores por Vries (1965), Suess (1965),
Damon et al. (1966) apud Silva (2001), comprovaram uma modulação na concentração de
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14

C devido a efeitos dos raios cósmicos e, em conseqüência, da atividade solar. Apesar de

existirem outras causas e fatores que influenciam nessa concentração maior ou menor, ao
longo do tempo, parece não haver dúvidas que a maior parte de sua variação deve-se a
mudanças na intensidade do campo magnético da Terra e à atividade solar (Bradley, 1992).
A intensidade do campo magnético causa alterações de longo período e baixa freqüência,
enquanto as causadas pela atividade solar são bem mais curtas e de alta freqüência. A ação
dos ventos solares é mais baixa durante períodos de baixo número de manchas solares,
permitindo um aumento na intensidade de raios cósmicos na atmosfera externa e, em
conseqüência, aumenta também o fluxo de nêutrons e a produção de 14C (Stuiver & Quay,
1980 apud Silva, 2001).
De acordo com Crowley & North (1991), registros terrestres mostram, há
bastante tempo, a existência de vários ciclos relacionados à atividade solar. O mais
comumente encontrado envolve períodos de 11 e 22 anos, enquanto outro de 88 anos é
identificado por variações nas auroras e manchas solares. Outras evidências indicam um
período solar fundamental com cerca de 420 anos, com harmônicos significativos em 140 e
220 anos. Vários trabalhos e estudos efetuados correlacionam ciclos solares com variações
climáticas. A seguir listamos alguns citados na dissertação de Silva (2001).
Eddy (1976) fez ligações de observações históricas com registros do número
de manchas solares, além de registros da ocorrência de auroras e variações no conteúdo de
14

C em anéis de árvores, associando-os às variações climáticas da Terra para os últimos

1000 anos. Comprovou uma coincidência notável entre esses diferentes fatores e a
ocorrência de máximos e mínimos climáticos no período.
Dicke (1979), estudou registros de anéis em árvores do centro dos Estados
Unidos, que apontaram um ritmo de períodos de seca de 22 anos, correlacionável com o
ciclo duplo de manchas solares de Hale.
Blasing e Duvick (1984), reconstituíram climas do passado a partir do
estudo de anéis de árvores, e também chegaram a valores periódicos de cerca de 22 anos
para as secas nos Estados Unidos desde 1680.
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PERÍODOS
(anos)

CICLO

8 a 17
(média de 11)

Schwabe

8, 10,11,
12, 14, 15

Hale
(magnético)

20, 21, 22,
25, 26

20 a 23

RITMOS
(anos)

30, 31, 39
Cerca de 44

80 a 90

Duplo de Hale e
variações no
campo magnético

Gleissberg

179 e
180 a 208

King Hele e
Seuss

40, 44, 45,
50
56, 60, 61
68, 70, 78,
80, 85, 87,
88, 90, 95,
100
114, 120,
125, 127
140, 150
160, 165
181, 187,
200, 210,
220, 250
270, 300
400, 420
500, 520
640
750, 800
830, 850
1050, 1100
2400
2500, 3000

EVIDÊNCIAS
14

C, test.gelo (Groenl. e Antárt.), varves,
varvitos (Eoc.), mov. dunas (NE do Brasil),
eskers (Escand.), secas (China e África),
temperaturas (Sibéria)
14
C, varves, varvitos (Devon.), secas (EUA),
secas (China e África), test. gelo (Groenl.),
taxa de evap/ppt (lagos holoc.), pres. atmos.,
temper. (Sibéria), mov. dunas (NE do Brasil)
14

C, temper. (Sibéria), evap/ppt (lagos holoc.),
varves
14
C, varves, secas (China) temper. (Antárt.),
test. gelo (Groenl.), evap/ppt (lagos holoc.)
14

C, test. gelo (Groenl.), varves,
secas (China e África)
14
C, varvitos (Jur.), varvitos (Devon.), varves,
test. gelo (Groenlândia), avanços glaciais,
secas (China e África), temper. (Antártica),
taxa de evap/ppt (lagos holocênicos)
14
C, varves, test. gelo (Groenlândia), avanços
glaciais
14

C, varves, varvitos (Jur.), avanços glaciais,
test. gelo (Groenl.), evap/ppt (lagos holoc.),
temperatura, secas (China e África)
Taxa de evap/ppt (lagos holocênicos)
C, avanços glaciais, testemunhos de gelo
Groenlândia
14
C, paleotemperaturas, test. gelo (Groenl.)
Paleotemperaturas
14
C, varves, test. gelo (Groenlândia),
paleotemperaturas, temperaturas
14
C, paleotemperaturas, test. gelo (Groenl.)
14
C, paleotemperaturas, test. gelo (Groenl.),
avanços glaciais, temperaturas
14

Tabela II.5 - Períodos fundamentais relativos aos ciclos solares, suas denominações e os
ritmos relacionados aos mesmos encontrados em diversas evidências terrestres. A coluna
da esquerda mostra a faixa de períodos de recorrência das pequenas eras do gelo
(modificada de Silva, 2001).
Stuiver et al. (1997), fizeram um estudo comparativo entre valores de
em anéis de árvores e de

14

C

18

O em um testemunho de gelo da Groenlândia, sugerindo a

influência de indução solar sobre o clima daquela região. Observaram que para o intervalo
dos últimos 1000 anos essa correlação era boa, enquanto para o restante do Holoceno os
ciclos na escala de séculos eram mais freqüentes nos registros de 18O.
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Klimenko et al. (1997), construíram uma curva de variação da temperatura
no Hemisfério Norte desde o final da última glaciação. A análise espectral desses dados
mostrou harmônicos com a duração de 2.400, 1.100, 850, 640 e 500 anos. Concluiram que
os ciclos tinham relação com a atividade solar e possuíam um caráter global, depois de
compararem os resultados com registros do conteúdo de 14C na atmosfera.
Registros sedimentológicos também têm demonstrado a importância da
relação entre indução solar e o clima. Um dos trabalhos pioneiro nesta área foi o de
Anderson (1961), que utilizou a análise com séries de Fourier para testar a ocorrência de
periodicidades em varvitos. O resultado apresentou um número impressionante de
ocorrências registrando ciclos de 11 e 22 anos, incluindo amostras de rochas do Paleozóico.
Vários outros trabalhos utilizaram testemunhos de ritmitos para o estudo de periodicidades
relacionadas a ciclos solares. Um exemplo, entre muitos, é o bom trabalho feito por José
Guilherme Silva, como dissertação de mestrado na UFRGS, no Eopermiano do Grupo
Itararé no Rio Grande do Sul. Neste trabalho (Silva, 2001), através de imagens
digitalizadas de testemunhos de sondagens e análise espectral, por Fourier, das curvas
construídas, o autor identificou períodos orbitais de 17 mil a 100 mil anos e ciclos solares
de 22 até 1.000 anos.
Apesar dos muitos trabalhos e evidências sobre este assunto, por muito
tempo a correlação entre clima e atividade solar permaneceu, e para alguns ainda
permanece, sob discussão e dúvidas, especialmente em relação à confiabilidade dos dados
estatísticos (Crowley & North, 1991). No final da década passada, entretanto, Bucha &
Bucha Jr, 1998 apud Silva, 2001, apresentaram uma hipótese bastante forte para a indução
solar no clima da Terra, através de interações com a atividade Geomagnética. Os
argumentos apresentados por eles foram fortemente sustentados por dados estatísticos
baseados em trabalhos anteriores dos próprios autores. Ao estenderem sua teoria para
escalas de tempo maiores, esses autores apresentaram um gráfico composto por várias
curvas representando as mudanças climáticas ao longo do tempo. Segundo eles o aumento
da temperatura no século XX foi influenciado pela ocorrência simultânea de máximos de
diversos ciclos solares, especialmente de 70, 200 e 800 anos, conectados, provavelmente,
com a indução geomagnética. Os autores apóiam a corrente de pesquisadores que defende
que o efeito antrópico é pequeno, no aumento da temperatura global, em relação aos efeitos
naturais.
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II. 4 – EVIDÊNCIAS DOS CICLOS DESDE O FINAL DO MIOCENO
AOS DIAS ATUAIS
A inclusão deste item no contexto dessa dissertação foi motivada pela
grande discussão atual sobre as modificações climáticas que o planeta sofre e a origem
destas alterações (antrópicas x naturais). Além disso, a divulgação de dados e estudos mais
precisos sobre as variações climáticas e do nível do mar para períodos de alguns milhões de
anos atrás, permite uma melhor correlação desses efeitos com os ciclos orbitais e solares,
tornando cada vez mais claras a existência e a influência destes no clima e registros
sedimentares. A maior parte do material deste item foi obtida através da Internet na página
do

Departamento

de

Geografia

da

Universidade

do

Porto

(disponível

em:

http://www.letras.up.pt/geograf/seminario. Acesso em maio de 2005.
Segundo Williams et al. (1998), a modificação da distribuição dos
continentes e oceanos, em função da movimentação das placas litosféricas, pode ter tido
um papel muito importante no condicionamento da circulação marinha em volta da
Antártida. No início do Cenozóico não havia gelo na Antártida e as temperaturas deveriam
estar por volta de 18°C nos mares envolventes. Porém, a subida da Austrália, em latitude,
há cerca de 50 Ma (Fig. II.10), bem como a abertura do estreito de Drake, abriram uma
passagem que permitiu a formação da corrente circumpolar. Esta passou a rodear
completamente a Antártida e a funcionar como uma barreira, impedindo as correntes
quentes das latitudes baixas de atingirem as mais altas. À medida que vai se dando o
resfriamento, a criação de mantos de neve vai propiciar o aumento do albedo e o processo
vai intensificar-se por uma retroação positiva.
Em meados do Mioceno já havia um manto glacial na Antártida
(comprovado pelos blocos transportados pelo gelo que se encontram no registro
geológico). O reforço dos contrastes térmicos, por sua vez, aumentou a velocidade dos
ventos. Esse fato pôde intensificar o upwelling (ressurgência - ascensão de águas frias das
profundezas) e a produtividade biológica e, por essa via, aumentar a captação do CO2
pelos oceanos e reduzir a quantidade do CO2 existente na atmosfera.
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Figura II.10 - Reconstrução do padrão das principais correntes marítimas durante o mais
recente ciclo de deriva continental. Extraído de Williams et al. (1998) a partir de Andel
(1985) e Strahler (1987).
No final do Mioceno houve um resfriamento que correspondeu a uma
queda eustática no nível do mar de 40-50m. Este processo foi concomitante com a
secagem do Mediterrâneo, com formação de enormes quantidades de evaporitos.
Aparentemente, a quantidade de sais precipitados corresponde a cerca de 40 vezes a
quantidade total de sal que o Mediterrâneo normalmente contém, o que significa que foi
um processo continuado, com vários ciclos de preenchimento e secagem da bacia
(Williams et al., 1998). Este evento foi designado como “a crise de salinidade do
Messiniano” e provocou uma diminuição geral da salinidade do mar em 6%. Esse fato
permitiu que o congelamento da água do mar ocorresse em temperaturas mais altas. Este é
mais um fenômeno que reforça o resfriamento global, ao permitir a criação de mares
gelados com um albedo importante.
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As glaciações do Quaternário
Depois de um certo aquecimento no início do Plioceno as condições
climáticas deterioraram-se. No final do Plioceno encontram-se blocos transportados pelo
gelo, incluídos no registro sedimentar do Hemisfério Norte. Isto significou, que as áreas
glaciais, até então restritas ao Hemisfério Sul e a Groenlândia, começaram a estender-se
para as grandes áreas continentais do Hemisfério Norte. Esse fato marcou o início do
Quaternário. É possível que o fechamento do estreito do Panamá tenha contribuído para o
desencadeamento da corrente do Golfo. E o aporte de águas aquecidas para latitudes
elevadas tenha tido como conseqüência uma intensificação da queda de neve, resultando
no aumento do albedo e na criação de retroações positivas para a glaciação.
Há cerca de 2,4 Ma (Fig. II.11) já havia mantos de gelo nos continentes do
Hemisfério Norte. Após, observam-se alternâncias rítmicas com um período próximo de
41.000 anos. Essa situação de oscilações freqüentes e relativamente pouco intensas vai até
cerca de 0,9 Ma. A partir daí, as oscilações frias tornaram-se muito mais intensas e o
respectivo período passou a rondar os 100.000 anos. Essas variações, que foram deduzidas
da análise do conteúdo em isótopos de oxigênio dos sedimentos dos fundos marinhos, vêm
comprovar a influência que as variações na órbita da Terra, e as conseqüentes variações da
quantidade de calor que é recebida nos diferentes locais, devem ter na determinação das
variações climáticas do passado.
Na Figura II.12 é possível analisar os diferentes ciclos que podem influir
neste processo: a excentricidade da órbita, com um período de 100.000 anos, a obliqüidade
da eclíptica, com um período de 41.000, e a precessão dos equinócios, cuja periodicidade
pode variar entre 23.000 e 19.000. A conjugação dos diferentes ciclos produz uma curva
da variação da insolação, em Julho, entre 60 e 70° de latitude Norte, que se correlaciona
muito bem às variações de temperatura efetivamente verificadas.
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Figura II.11- Variação climática no final do Cenozóico (extraído de Andersen & Borns,
1994)
O resfriamento da Terra parece ter um limite, e não se prolonga
indefinidamente. As temperaturas nunca desceram mais do que 5-9° abaixo do atual. Isto
significa que há um tipo de termostato negativo a partir de certos limiares. Com efeito, se
a temperatura descer muito, a evaporação reduz-se e a queda de neve também, o que pode
contribuir para um balanço negativo de acumulação para os glaciares envolvidos, diminuir
a intensidade do albedo e provocar uma diminuição da área congelada ou mesmo o seu
desaparecimento.
Isto também pode ser notado pela assimetria no estabelecimento de uma
glaciação: a entrada numa época fria é muito lenta, mas a saída da glaciação é muito
rápida (Fig. II.13), o que mostra a existência de um mecanismo que ajuda a controlar o
degelo, concomitantemente à alternância dos ciclos orbitais. Esta circunstância desenha
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uma evolução em forma de “dente de serra” que é típica da evolução climática durante o
Quaternário.

Figura II.12 – Flutuações calculadas dos fatores de Milankovitch, durante os últimos
500.000 anos, e a variação resultante da insolação na Terra entre os paralelos 60° e 70 °
norte. Cor vermelha significa períodos quentes e azul períodos frios. Extraído de Andersen
& Borns (1994), modificado de Covey (1984).
É muito interessante pensar nas relações existentes entre a evolução
climática durante o fim do Würm, último período glacial, e a situação da terra em relação
ao ponto de sua órbita em que se verifica o periélio. Atualmente o periélio situa-se no
início de Janeiro, significando que a grande obliqüidade dos raios solares para o
Hemisfério Norte é compensada por uma maior proximidade do Sol. Por isso, os invernos
do Hemisfério Norte não são muito frios, quando comparamos às latitudes
correspondentes no Hemisfério Sul. Já para o Hemisfério Sul a situação se inverte, o verão
austral acontece quando a Terra está no periélio e o inverno austral quando ela está no
afélio. Isso vai representar verões com tendências a serem mais quentes e invernos mais
frios do que os do Hemisfério Norte. Entretanto, há cerca de 11.000 anos atrás a situação
estava invertida. Deste modo, o verão do Hemisfério Norte acontecia com a Terra no
periélio acelerando a fusão dos glaciares ( Riser, 1999).
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Figura II.13 - Variação climática e do nível do mar durante o Quaternário. Disponível em:
www.soest.hawaii.edu/coasts/csrg1.html. Acessado em agosto de 2005.
Na escala de tempo de dezenas de milhares e até de milhares de anos, a
resposta do nível médio dos mares aos períodos glaciais e interglaciais, relacionados aos
ciclos orbitais é, relativamente, bem conhecida, ao menos para o último milhão de anos. Já
variações mais sutis e com períodos menores são bem mais difíceis de serem bem
detectadas ao nível de todo o planeta. Isto porque, variações de isostasia, subsidência e
acomodação de fundo marinho, erosão de costa ou progradação por deltas, entre outras
causas, podem ter grande participação num nível regional de estudo.
Já numa escala temporal bem mais detalhada, a “Pequena Idade do Gelo”
estendeu-se de 1550 a 1850 e correspondeu a uma fase em que as manchas solares quase
desapareceram (“mínimo de Maunder”). Durante este período verificou-se um acentuado
resfriamento climático, que correspondeu a um avanço, por vezes muito rápido, dos
glaciares de montanha (Ladurie, 1983). Como é visível na figura II.14, este fato
correspondeu a uma descida do nível do mar que prosseguiu até pouco antes de 1850,
quando o nível marinho subiu cerca de 12 cm em 150 anos. Este período encaixa-se
perfeitamente num ciclo com baixo número de manchas solares já estudado e determinado
por Eddy (1976), conforme citado no item anterior.
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Fig. II.14 - Variação do nível do mar de 1700 até 1970, adaptado de Pethick (1984),
segundo Mörner (1976).

Figura II.15 - Taxa de variação do nível do mar no período de Janeiro de 1993 a Dezembro
de 2000, medida a partir de satélite, modificado de Paskoff (2001).
A título de curiosidade e ilustração para um melhor entendimento da
discussão atual sobre a variação do nível médio dos mares nos últimos tempos, incluímos
mais duas Figuras extraídas de trabalho de Paskoff (2001, Fig. II.15 e II.16).
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Figura II.16 - Variações recentes do nível médio relativo do mar em 6 estações
maregráficas (modificado por Paskoff (2001) a partir de Woodworth, 1991). Observa-se
que a única curva onde o nível relativo cai é na cidade de Estocolmo, devido ao grande
efeito de isostasia que faz com que essa parte do continente suba mais rápido que o nível
eustático.

II. 5 – MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE
CICLOESTRATIGRÁFICA
Os objetivos das análises cicloestratigráficas quantitativas são identificar e
reconstruir periodicidades de eventos temporais, no nosso caso ciclos orbitais e solares,
responsáveis por padrões estratigráficos observados. Normalmente isto é feito pela
avaliação de mudanças de espessura e composição dos componentes de um ciclo em um
determinado período calibrado. Ferramentas estatísticas foram desenvolvidas para facilitar
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estas correlações e determinar a cronologia dos ciclos investigados (Perlmutter &
Azambuja Filho, 2004).
Schwarzacher (1993), apresentou uma boa revisão das técnicas matemáticas
e estatísticas que são comumente usadas na análise de ciclos, incluindo análise espectral.
Não é o nosso objetivo uma discussão mais aprofundada destas teorias e, por isso, nos
deteremos nos principais fundamentos e nas limitações do uso desta ferramenta.
Dois são os parâmetros mais importantes a serem observados quando se faz
uma análise cicloestratigráfica de uma curva representando determinada seqüência
sedimentar em um determinado período: a conversão da espessura em tempo de deposição
e a resolução dos dados analisados. Para uma boa correlação entre ciclos de estratos e
ciclos temporários, além de uma taxa de deposição mais ou menos constante, é necessário
que o trecho analisado não possua hiatos de não deposição e nem eventos de erosão. Já a
resolução dos dados analisados diz respeito à amostragem e freqüência da curva estudada.
Como exemplo e comparação observemos um dado sísmico, onde o comprimento de onda
(λ) possui, no mínimo, uns 20 m, e um dado de perfil gama de poço que, em levantamentos
normais possui um λ de cerca de 1 metro. No caso de uma mesma taxa de sedimentação o
segundo dado nos permitirá analisar ciclos orbitais 20 vezes menores do que no primeiro.
Uma amostragem muito espaçada, aliada a uma baixa taxa de sedimentação, poderá falsear
a curva levando ao chamado efeito de Álias, onde ciclos com freqüências altas ficam
subamostrados e impossibilitados de serem visualizados. Na Tabela II.4 podemos
visualizar os limites de espessura que permitem a investigação de vários ciclos orbitais e
solares, a partir de diferentes taxas de sedimentação.
Outros importantes fatores a serem considerados são a extensão e
continuidade lateral dos estratos analisados. Ao efetuarmos estudos cicloestratigráficos em
testemunhos ou perfis de poços é essencial que tenhamos um bom controle e correlação
entre eles, idealmente com seções sísmicas. A continuidade lateral e a homogeneidade dos
estratos, através de grandes extensões, nos permite a interpretação de ciclos com taxas de
deposição mais constantes e menor possibilidade de existência de eventos erosivos.
A seqüência evaporítica aqui estudada, conforme veremos a seguir, possui
um condicionamento bastante bom para propiciar uma análise cicloestratigráfica mais
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confiável e precisa, apesar da variação das taxas de deposição entre os diferentes tipos de
sal. Além da alta taxa de deposição destas rochas, permitindo análise de ciclos temporais
relativamente curtos, a grande continuidade e homogeneidade dos estratos, antes da forte
halocinése que se iniciou no Albiano logo após o final da seqüência evaporítica, indicam
que as taxas eram mais ou menos homogêneas, ao menos lateralmente. Soma-se a isso a
ausência de evidencias de erosão nas interpretações de seções sísmicas.
A análise morfológica e qualitativa das curvas estudadas é o primeiro passo
a ser dado, antes de qualquer tratamento quantitativo e matemático. Através das
características marcantes de cada curva e a repetição de padrões observados podemos
selecionar o trecho para ser realizada a análise cicloestratigráfica. Nesta primeira análise,
através da simples observação, trechos com eventos erosivos e com taxas de deposição
totalmente anômalas ou muito heterogêneas poderão ser evitados ou desconsiderados no
estudo.
O método mais comum de análise quantitativa utiliza a transformada rápida
de Fourier (FFT – fast Fourier transform), que faz a decomposição da função total da
curva (gráfico) em funções senoidais. Através da FFT podemos transformar um gráfico
construído a partir de informações estratigráficas de espessura versus quaisquer
características físicas, químicas, visuais ou composicionais da rocha (no nosso caso: raios
gama, densidade e velocidade P), para um gráfico de amplitude versus período ou
freqüência. Esse processo facilita enormemente a visualização dos ciclos no trecho que se
quer analisar, já que aparecerão picos de amplitude tanto maiores quanto forem as
repetições de espessuras similares (Fig. II.17).
Neste trabalho utilizamos o programa STATISTICA for Windows, Realese
4.3 da StatSoft, de 1993, que possui um módulo para análise espectral de curvas.
Normalmente, uma análise espectral consiste na detecção de freqüências dominantes em
séries temporais. Como artifício, entretanto, é perfeitamente válido considerarmos os perfis
de poço como uma série, só que em vez de tempo na escala vertical, teremos espessuras.
Logo, nosso espectro analisado será de períodos, os quais se divididos por uma taxa de
deposição, resultariam em freqüências temporais. Neste ponto um grande problema surge:
qual a taxa de deposição a ser utilizada? Além de possíveis variações dessa taxa nos
evaporitos estudados, temos pouco controle, com alguma precisão, de datações dessas
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rochas. A inexistência de fósseis no pacote estudado e a duração de cerca de 6 milhões
entre fósseis datados nos carbonatos da seqüência que antecede os evaporitos e os
encontrados logo no início da plataforma carbonática do Albiano (Demercian, 1996), não
permitem uma amarração precisa. Isto porque, além de prováveis superfícies de erosão e
hiatos de não deposição, neste período de tempo, é mais ou menos consenso que todo o
pacote teria se depositado em poucas centenas de milhares de anos.

Figura II.17 – Perfil sônico de um determinado intervalo do Mioceno da Bacia de Campos
e respectivo periodograma após análise espectral por FFT (modificado de Castro, 1999).

Considerando que uma taxa de sedimentação, para ser utilizada na
conversão das espessuras dos ciclos estratigráficos encontrados, não pode ser escolhida de
forma aleatória, como poderemos correlacionar estes ciclos com os ciclos temporais
orbitais e solares? Uma forma de tentar superar esta questão bastante problemática é a
utilização de correlação de matrizes (Schwazacher, 1993; Olsen et al., 1994), que, apesar
de seu empirismo, apresenta resultados práticos já testados em áreas onde isso foi
permitido, com uso de datações confiáveis. O método consiste na utilização de uma
primeira matriz, composta por razões calculadas a partir das espessuras dos ciclos
identificados e outra, composta pelas razões dos ciclos de Milankovich e solares. Utilizou-
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se, para tanto, o programa PERÍODO criado pela Petrobrás com orientação do geólogo Dr.
Nilo Azambuja.
Novos programas já existem e são citados na bibliografia, como o Cyclolog da StrataData
Ltd ou o ADDSpectral desenvolvido pelo CENPES e UFF que ainda está em fase de testes.
Entretanto, preferimos o uso dos citados anteriormente, devido a maior facilidade de
manuseio, e também pela utilização em trabalhos anteriores, o que facilita na comparação e
discussão dos resultados obtidos. Nos itens V.4 e V.5 estão relatados os procedimentos
para a preparação dos dados, os ciclos identificados e os resultados obtidos com os
programas Statistica e Período, na aplicação da análise cicloestratigráfica nos dois poços
pesquisados. A leitura destes itens tornará mais compreensível e didática a metodologia
aplicada e descrita aqui de forma bastante sucinta.
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III – CONCEITOS BÁSICOS SOBRE EVAPORITOS

Este capítulo apresenta as definições e classificações de rochas e seqüências
evaporíticas, abrangendo desde a época em que as mesmas eram tratadas apenas como um
precipitado químico até os estudos mais atuais que as condicionam dentro da estratigrafia
de seqüências e tectônica de placas. Além do aspecto puramente acadêmico, o crescente
interesse no estudo de rochas evaporíticas relaciona-se à íntima ligação entre estas rochas e
grandes acumulações petrolíferas. A ligação de depósitos evaporíticos com rochas
geradoras de petróleo, sua ótima capacidade como rocha selante e a facilidade com que se
deformam devido à halocinese, originando estruturas e armadilhas que potencializam a
acumulação de hidrocarbonetos, explicam esta associação. Além disso, estas rochas são
excelentes indicadores paleoclimáticos e, também, marcadores estratigráficos, graças às
específicas condições climáticas necessárias à sua deposição e às altas taxas de
sedimentação que originam espessos e contínuos pacotes em breve espaço de tempo.

III.1 – INTRODUÇÃO
Evaporitos são rochas sedimentares comumente formadas em ambientes de
sedimentação de baixo aporte de materiais terrígenos, submetidos a climas secos onde as
taxas de evaporação das águas são elevadas, normalmente bem maiores que as taxas de
precipitação, permitindo a formação de uma salmoura a partir da qual minerais evaporíticos
precipitam. Os evaporitos costumam se associar a ambientes altamente produtivos em
matéria orgânica, sendo que, no registro geológico são conhecidas associações de campos
gigantes de petróleo com seqüências espessas de evaporitos.
A química da água do mar atual é dominada pelos íons Na+ e Cl- (cerca de
2,7%) e quantidades menores de SO4-2, Mg+2, Ca+2, K+1, CO3-2 e HCO3-1 (cerca de 0,8%)
Quando a água do mar é evaporada uma suíte de minerais é precipitada em ordem
previsível (Fig. III.1). As tabelas 1 e 2 apresentam as principais características dos mais
importantes minerais evaporíticos.
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Mineral

Fórmula química

Gipsita

CaSO4.2H2O

Anidrita

CaSO4

Halita

Densidade

Velocidade Sísmica

2,35
2,9 a 3,0

4800 a 6200 m/s

NaCl

2,0

4400 a 4600 m/s

Taquidrita

CaCl2.2MgCl2.12H2O

1,6

cerca de 3400 m/s

Carnalita

KMgCl3.6H2O

1,6

cerca de 3600 m/s

Silvita

KCl

1,9

cerca de 3900 m/s

Tabela III.1 – Parâmetros físicos e fórmula química dos principais minerais evaporíticos.

Mineral

Fator de concentração % água liberada Densidade da salmoura

Sais de K-Mg

63 x

98,7%

1,29

Halita

11 x

90%

1,214

Gypsum (anidrita)

5x

80%

1,126

CaCO3

2-3 x

50%

1,10

Água do Mar

1x

0%

1,04

Tabela III.2 – Seqüência mineral depositada a partir da evaporação de uma solução da água
do mar a 25°C.
A gipsita (ou gypsum) converte-se em anidrita nodular quando soterrada
entre poucas centenas de metros até cerca de 1 km, quando as temperaturas oscilam entre
50 e 60 graus.
Os estudos sobre rochas evaporíticas iniciaram em meados do século XIX,
porém com uma abordagem basicamente química. Um dos primeiros a observar a
evaporação da água do mar em laboratório foi o italiano Usiglio em 1849, que demonstrou,
pela primeira vez, que uma série de minerais se precipitavam numa determinada ordem
durante a evaporação de um volume de água salgada (Fig. III.1 e Tab. III.2).
Em estudos do Permiano da Alemanha, ainda na segunda metade do século
XVIII, Bischoff e Ochsenius já propunham um modelo deposicional baseado em grandes
lagos isolados do oceano, com um suprimento constante de água do mar. Entretanto,
mesmo com esses estudos inovadores para a época, até os anos cinqüenta do século
passado estes depósitos eram considerados enigmáticos e mais relacionados a rochas
metamórficas (Borchert & Muir, 1964). Gradativamente os estudos se tornaram mais
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sedimentológicos até culminar na década de sessenta do século 20, quando houve grande
mudança na abordagem e os estudos passaram a ter uma visão mais atualística: os
ambientes modernos sendo utilizados como modelos para o entendimento de
paleoambientes deposicionais. A razão principal dessa mudança foi a descoberta de
faciologias evaporíticas costeiras na Costa Trucial do Golfo da Pérsia (Curtis et al., 1963),
em ambientes de planícies de supramaré denominados pelos árabes de “sabkhas”. Estes
estudos forneceram modelos de fácies e seqüências deposicionais que passaram a ser
utilizados na geologia do petróleo. Na década de 90, entretanto, novas idéias e conceitos
começaram a ser discutidos, devido a estudos de seqüências evaporíticas antigas de grande
porte, denominadas de “salines giants” – maior que dezenas de milhares de km2 e
espessuras maiores que 1 km – sem análogos na atualidade. Além disso, com o novo
enfoque dado pela Estratigrafia de Seqüências, estas rochas começaram a ser estudadas a
partir dos novos conceitos de formação de bacias, inicialmente sempre associadas a
seqüências carbonáticas.

-

SALINIDADE

+

FOLHELHO
CARBONATO

TR
AN
SG
RE

ANIDRITA

SS
IV
O

HALITA

SAIS DE K

HALITA

O
IV
SS
E
GR
RE

ANIDRITA

CARBONATO
FOLHELHO

0%

ÁGUA LIBERADA

98,7%

Figura III.1- Modelo esquemático de ciclo ideal de deposição de uma seqüência evaporítica
(modificado de Hite, 1970).
Evaporitos recentes e antigos estão entre os sedimentos de maiores taxas de
deposição (Tab. III.3). Em condições favoráveis até 100 m de espessura podem ser
depositados em apenas 1.000 anos. No Mioceno superior (Messiniano) do Mediterrâneo a
seqüência evaporítica de pelo menos 1 km de espessura foi depositada em menos de

40

200.000 anos (Schreiber, 1986). Todo seu pacote pode ser considerado uma seqüência de
quarta ordem. Na bacia de Paradox (Carbonífero) nos EUA, Hite & Buckner (1981),
estimaram uma taxa de deposição de 40 m por mil anos para a seqüência de halitas. Já
estudos de Logan (1987 apud Dias, 1998), no lago de MacLead (Austrália), onde se
encontra a maior salina holocênica de origem marinha, e depositada nos últimos 5.000
anos, levaram a valores mais conservadores. As taxas de depósitos recentes normalmente
apresentam valores muito altos e não levam em consideração a compactação, períodos de
não deposição, de erosão, além de efeitos de dissolução. Logan (1987), encontrou taxas de
deposição para a halita entre 3 e 20 m por ka (média de 8m/ka) e para o gipso entre 0,6 e 3
m por ka (média de 1m/ka). Estes valores parecem mais realistas quando aplicados a
seqüências antigas de grande espessura e, como veremos adiante, aproximam-se dos
valores encontrados no estudo de cicloestratigrafia executado nos dois poços da Bacia de
Santos.
Pelitos de mar profundo
Carbonato e lama de plataforma
Clásticos de talude
Turbiditos de mar profundo
Gypsum sub-aquoso
Halita sub-aquosa

0,1 cm / mil anos
1 a 3 cm / mil anos
4 cm / mil anos
10 a 100 cm / mil anos
10 a 40 m /mil anos
10 a 100 m / mil anos

Tabela III.3 – Comparação de taxas de deposição de alguns tipos de sedimentos (Warren,
1989).
Grandes espessuras de evaporitos necessitam de uma alta quantidade de
recarga de água que compense a perda por evaporação. Calcula-se que uma coluna de
1.000 m de água do mar, quando submetida à evaporação completa, origina um pacote de
14 a 18 m de espessura de evaporitos, em sua maior parte constituído de halita, quando não
há refluxo de água na bacia durante o processo (Fig. III.2). Os sais mais solúveis de K e
Mg, além de exigirem uma salmoura mais concentrada para precipitarem, podem também
ter como origem águas hidrotermais ricas em CaCl2, Na e K, comum em zonas de riftes
(Hardie, 1990).
Os evaporitos podem ser depositados tanto em ambientes continentais como
marinhos, sendo esses últimos, normalmente, os de maior expressão. O teor de Bromo em
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halitas é utilizado para determinar-se a origem, sendo que valores maiores que 65/75 ppm
indicam salmouras de origem marinha.

EVAPORAÇÃO (%)

> 94

TOTAL
DE SÓLIDOS (%)
18

MINERAIS

SAIS DE K

DENSIDADE
DA SOLUÇÃO

1,40

+

1,26

86 a 94

78

HALITA (NaCl)

Zona de Halita + Gipsita (overlap)

80 a 90

3a6

50

0a3

GIPSITA
CaCO3
ÁGUA DO MAR

1,21
1,13
1,04

-

Figura III.2 – Proporção em volume de sais precipitados a partir da evaporação completa
da água do mar sem considerar-se refluxos no meio do processo (modificado de Schreiber,
1986).

III.2 – EVAPORITOS E CLIMA
No passado, condições tectônicas e climáticas diversas das de hoje,
permitiram a deposição de seqüências evaporíticas em ambientes e grandezas que não
encontram análogos modernos. Tais espessuras e extensões, nestes evaporitos antigos,
devem-se, especialmente, à existência de mares interiores em áreas de clima árido em
períodos de baixa atividade tectônica (Warren, 1989). Nos dias atuais diversas partes do
planeta apresentam deposições de evaporitos, entretanto, não do tipo depositado em
plataforma ou de água profunda, que tiveram grande importância no passado geológico.
Hoje, os evaporitos restringem-se a ambientes continentais, especialmente lagos, sabkhas
costeiros e lagos e lagunas em margens de mares. Normalmente estes depósitos ocorrem
em zonas subtropicais com latitudes entre 15 e 40 graus (Fig. III.3).
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Área coberta por
desertos (%)

Figura III.3 – Desertos atuais ocorrem especialmente entre as latitude 15 e 40°, tanto no
Hemisfério Norte como no Sul (editado de Warren, 1989).
Algumas explicações para a grande diferença existente entre as dimensões
dos depósitos evaporíticos atuais e as salinas gigantes do passado podem ser feitas pelo
clima e tectônica de placas. A numerosa quantidade de faixas climáticas existentes hoje
devido à grande variação de temperatura entre os pólos e o Equador origina uma ativa
circulação atmosférica e oceânica, restringindo as condições para existirem grandes áreas
com elevada taxa de evaporação. Barron & Washington (1982), estudando o clima do
Cretáceo com simulações numéricas, afirmam que o aquecimento pode ser explicado pelo
transporte de calor dos oceanos aliado à geografia dos continentes. Larson (1995 apud
Demercian, 1996) calcula a temperatura média do Cretáceo em 10 °C mais alta, em relação
a atual, produzida por um efeito estufa causado pelo aumento de dióxido de carbono na
atmosfera devido à intensa atividade vulcânica. Alia-se a isto, a configuração geográfica
das massas continentais, fruto da tectônica de placas, que hoje ocorrem bem mais
distanciadas que em tempos pretéritos, diminuindo a probabilidade de confinamento de
bacias marginais.
Os padrões globais de circulação são os principais causadores de evaporitos
na faixa 15°- 40° de latitude. O ar, mais frio e seco, descendente de uma célula de Hedley
marca os dois cinturões mais propícios à deposição evaporítica. A origem desta célula
deve-se ao maior aquecimento do ar no cinturão equatorial, que ascende e resfria, perdendo
umidade e tornando-se mais seco na medida em que se afasta do Equador, para depois
descer de volta à superfície, em torno de 30° de latitude. Esses cinturões, causados por
massas de ar seco, modificaram-se ao longo do tempo de acordo com máximos e mínimos
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climáticos e, também, devido à movimentação das massas continentais, conforme já
abordado no capítulo II.2.1 dessa dissertação. Na figura II.9 deste item podem ser
observados os cinturões cicloestratigráficos para 100 milhões de anos atrás, e na tabela II.3
a definição destes por Perlmutter et al. (1989). As faixas entre 2 e 4 definem locais onde,
nesta época, depositaram-se grandes seqüências evaporíticas. No Cretáceo médio, segundo
Warren (1989), devido, principalmente, às condições de circulação atmosférica e o
posicionamento das massas continentais, as temperaturas médias eram mais altas que as
atuais e com um menor gradiente entre as maiores e menores latitudes (Fig. III.4).

Temperature profile

Figura III.4 – Faixa de variação da temperatura de acordo com a latitude para os dias atuais
e para o Cretáceo médio de acordo com Warren (1989).
Segundo, ainda, Warren (1989), a criação de bacias interplataformais, a
estabilidade da margem continental, a formação de bacias bastante restritas por colisão
continental ou rifteamento, mudanças nos padrões de circulação e as taxas variáveis de
expansão do fundo oceânico, são todos fatores relevantes na deposição de grandes
seqüências evaporíticas. Já para Kendall (1992), condições bastante específicas são
requeridas para a geração de grandes volumes de evaporitos. A passagem de grandes
volumes de água do mar para bacias restritas por alguma barreira morfológica, a
alimentação através de infiltrações ou mudanças eustáticas que permitam que o nível dos
oceanos supere a barreira por determinadas épocas, e a constante evaporação num ambiente
árido seriam os principais requisitos. Todos esses argumentos justificam e explicam a
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ocorrência de depósitos evaporíticos bem mais expressivos no passado quando comparados
com os depósitos atuais.

III.3 – CLASSIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS EVAPORÍTICOS
A classificação de tipos de depósitos evaporíticos é bastante controversa e
variada na bibliografia. A principal dificuldade deve-se a não existência de análogos atuais
para os grandes depósitos encontrados no Paleozóico e Mesozóico. Na atualidade
encontramos apenas depósitos evaporíticos restritos, tanto em área como em espessura, do
tipo sabkha e subaquosos de pequenas bacias rasas.
Sabkhas é um termo de origem árabe que significa “planície salgada”. Neste
ambiente é típica a formação de minerais evaporíticos numa matriz carbonática ou
siliciclástica, que se precipitam na zona de capilaridade, logo acima do nível freático. Sua
mineralogia característica é a base de gipsita e anidrita, sendo raramente preservada a
halita. Os depósitos do tipo sabkha tanto podem ser continentais como marinhos costeiros.
Na costa sudoeste do Golfo Pérsico (costa Trucial) encontram-se os sabkhas mais bem
estudados da atualidade, onde evaporitos precipitam-se numa rampa carbonática (Kendall
& Warren, 1988). As formações San Andrés na bacia Permiana do Texas, e Red River na
Bacia de Willinston, EUA são exemplos de depósitos antigos.
Evaporitos subaquosos atuais ocorrem apenas em bacias hiper-salinas
bastante rasas (cerca de 5 m), tanto em continentes quanto nas margens dos mares
Mediterrâneo, Vermelho e Morto, além de em alguns pontos na costa sudoeste da Austrália
(Kendall, 1992). O maior representante continental atual é o Salar de Uyuni no altiplano
boliviano, a 3.650 m de altitude numa região fria e desértica. Os depósitos subaquosos
diferenciam-se dos sabkhas por apresentarem ciclos mais espessos de camadas evaporíticas
que podem ser correlacionadas por dezenas a centenas de quilômetros. Além de
apresentarem espessuras bem menores, os sabkhas possuem cada ciclo de deposição
marcado por uma superfície de erosão subaérea e mostram-se, na maioria das vezes, como
interdigitações de camadas evaporíticas, carbonáticas e siliciclásticas.
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Apesar de existirem evaporitos antigos similares aos sabkhas atuais, os
grandes depósitos antigos (com mais de 50 m de espessura) foram depositados em bacias
amplas, tanto em águas rasas como profundas. A classificação destes depósitos, na verdade,
deveria ser entendida mais como uma classificação de prováveis modelos, visto que, além
das controvérsias geradas, alguns depósitos gigantes já foram explicados tanto com
deposição em águas rasas como profundas. Para Warren (1989), as salinas gigantes
possuem espessuras de centenas a milhares de m e são compostas por empilhamentos de
ciclos de salinização ascendente (brining upward) de dezenas a centenas de metros de
espessura. Estes depósitos se estendem por toda a bacia e apresentam evidencias texturais
que indicam desde ambientes de águas profundas até aos de planícies de maré. Não existem
análogos modernos destes depósitos gigantes de evaporitos.
As bacias salinas amplas mostram diversas feições diferentes de uma
simples salina lagunar ou de um sabkha (Babel, 2004). Entre estas se destacam: a) grande
rebaixamento por evaporação; b) mudanças do nível da água não dependentes, ou muito
pouco dependentes, das flutuações do nível global dos mares; c) dinâmica sedimentar
controlada principalmente pelo clima, e secundariamente ou somente ocasionalmente por
mudanças no nível do mar; d) alta acomodação independente do nível do mar; e) agradação
como reflexo de transgressões autocíclicas ou um trato de sistemas transgressivo intra
bacinal; f) variabilidade de possíveis tipos de salmoura (marinha, não-marinha, ou mista).
Conforme será discutido no próximo item, estas são algumas das muitas peculiaridades que
tornam mais difícil e complexa a aplicação dos conceitos da Estratigrafia de Seqüências
aos grandes depósitos evaporíticos.
Um dos pontos mais importantes a ser salientado na formação dos depósitos
de bacias amplas, é que o nível da água e a sedimentação são controlados, principalmente,
pelo clima e não pelas mudanças globais do nível do mar. Estas bacias possivelmente
respondem a ciclos climáticos, ocasionando mudanças no seu nível de água, assim como
variações na sua salinidade, tão comumente registrados em lagos. As mudanças do nível de
água em bacias salinas diferem daquelas do mar tanto em tempo como espaço. Elas são
mais rápidas e maiores (Tucker, 1991), e provavelmente mais freqüentes. Durante o Trato
de Mar Baixo a bacia salina é comumente dividida em muitas sub-bacias por barreiras
emersas. O nível da água controla a sedimentação particular para cada sub-bacia, podendo
então gerar diferentes registros sedimentares de difícil correlação (Babel, 2004). Ainda
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assim, até mesmo pequenas mudanças no nível do mar podem controlar a taxa do influxo
de água marinha através de infiltrações e percolações pela barreira e influxos superficiais
por canais. O influxo de infiltração é maior durante o máximo rebaixamento, e
gradualmente se extingue enquanto a bacia é preenchida (Kendall, 1992).

Figura III.5 – Comparação entre as dimensões dos depósitos gigantes antigos e as salinas
atuais, segundo Warren, 1989. A seqüência evaporítica Aptiana da margem atlântica
brasileira (apenas as bacias de Santos e Campos), acrescentada em vermelho na figura, se
equivale, em área, aos maiores exemplos aqui citados, superando-os em espessura.
Mesmo com a dificuldade de se enquadrar bacias antigas em modelo de
deposição, devido às dúvidas quanto à gênese e à existência de vários fatores distintos
quanto a contexto tectônico e história geológica, uma classificação bem prática e bastante
citada na bibliografia é a proposta por Warren (op. cit.). Esta classificação consiste em três
tipos principais, de acordo com a profundidade da bacia e de sua lâmina de água (Fig.
III.6):

A) Bacia Rasa – Água Rasa
Neste tipo a fisiografia do fundo da bacia estaria rasa desde o início da
deposição, permanecendo assim até seu final. A subsidência da bacia originaria geração de
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espaço que seria preenchido continuamente pelos evaporitos. Segundo Warren (1989), este
tipo de deposição é encontrado em riftes e é marcado por uma seqüência continental na
base e uma seção marinha sobreposta. Além das bacias marginais do Atlântico, seriam
exemplos deste tipo a Bacia do Solimões e as bacias de Michigan e Williston nos EUA.
A controvérsia maior é a colocação das bacias da margem continental nesta
classificação. Como já amplamente discutido por Demercian (1996) e Dias (1998), o
grande problema é a geração de espaço para a deposição de até 2.500 m de evaporitos,
como ocorre na Bacia de Santos. De acordo com datações citadas por Demercian (op. cit.)
o tempo máximo estimado para a deposição de todo o pacote evaporítico seria de 6 milhões
de anos. Isto resultaria numa subsidência mínima de 410 m por milhão de anos,
considerada muita alta para este tipo de bacia. Esta e outras questões quanto à gênese do
pacote evaporítico da Bacia de Santos voltarão a ser discutidas nos capítulos posteriores.

B) Bacia Profunda – Água Rasa
Neste modelo a bacia seria restrita e isolada do oceano aberto por algum tipo
de barreira fisiográfica. O nível da água na bacia seria sempre relativamente raso e com
cota mais baixa que o mar aberto. A entrada de água do mar poderia se dar por variações
eustáticas, fazendo com que o nível dos mares ultrapassasse a barreira, por pequenas
passagens na barreira ou, mesmo, através da própria barreira por infiltrações, além de
prováveis influxos continentais, principalmente subterrâneos.
A precipitação contínua nesta bacia restrita pode preenchê-la com um
espesso pacote evaporítico, dependendo da altura da barreira e da própria subsidência da
bacia. Os evaporitos Messinianos do Mediterrâneo e os depósitos da Bacia de Paradox nos
EUA teriam se formado desta forma.

C) Bacia Profunda – Água Profunda
Kendall (1992) coloca que vários depósitos evaporíticos interpretados
atualmente como de águas profundas, já foram interpretados, anteriormente, como de águas
rasas. Dos três tipos de depósitos da classificação, este é o mais polêmico, e menos
conhecido, não havendo nenhum análogo atual que apresente as mesmas características. O
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mais similar seria o Mar Morto que, somente no Holoceno, depositou mais de 90 m de
sedimentos (Warren, 1989), embora não existam camadas tão espessas e laminadas,
exclusivamente de evaporitos, como as encontradas nos depósitos antigos. Uma das
principais justificativas para a ocorrência deste tipo de deposição é que a evaporação é um
processo que ocorre na interface água-ar, não dependendo da profundidade da lâmina de
água onde ocorre. Entretanto, não se tem idéia da profundidade real em que tais depósitos
se formaram, visto que os organismos bentônicos, que são bons indicadores de
profundidade, não sobrevivem em águas hiper-salinas de fundo.
A ocorrência no registro geológico de grandes depósitos evaporíticos, com
alta continuidade lateral e vertical e com ciclos mineralógicos repetitivos e similares, seria
a principal evidência deste tipo de deposição. Isto porque, o desenvolvimento de camadas
evaporíticas homogêneas e contínuas só poderia ser justificado por uma salmoura de
grandes proporções, viável apenas numa bacia de água profunda (Kendall, 1992). A
ausência de fácies indicativa de águas mais rasas, indicando um ambiente de energia bem
mais baixa, também parece levar a esta interpretação. Entretanto, o próprio Kendall
salienta, que a ocorrência de camadas correlacionáveis a grandes distâncias também pode
ocorrer em depósitos de águas rasas, devido à forte estratificação da massa de água, onde o
fundo mais denso impediria o retrabalhamento por ondas. Turbiditos e depósitos de fluxo
de massa compostos por gipso e escorregamentos de depósitos de anidrita, descritos no
Mioceno da Sicília e no Permiano da Alemanha (Zechstein), também corroboram com a
interpretação de água profunda para tais depósitos. Exemplos antigos desse tipo de
depósito seriam a Formação Salado da Bacia de Delaware nos EUA e o depósito de
Zechstein na Alemanha.
Estudos mais recentes efetuados por Krijgsman et al. (1999), colocam pelo
menos boa parte dos evaporitos do Messiniano do Mediterrâneo como de origem em água
profunda em uma bacia profunda. Para esses autores, a denominada “crise de salinidade
do Messiniano” tem origem dominantemente tectônica. A ciclicidade dos seus depósitos
seria regida por mudanças na precessão da Terra, e não em mudanças do nível do mar
devido à glacio-eustasia causada pela obliqüidade, como boa parte dos pesquisadores
defende.
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A - Bacia Rasa – Água Rasa

B – Bacia Profunda – Água Rasa

C – Bacia Profunda – Água Profunda
Figura III.6 – Três tipos principais de depósitos de evaporitos de acordo com a
profundidade da bacia e da lâmina de água, como proposto por Warren (1989).

Outra forma de classificação dos depósitos evaporíticos gigantes do passado
pode ser feita através do seu ambiente tectônico. Sarg (2002), agrupa as salinas gigantes
antigas em três grupos tectônicos distintos que estariam relacionados com origem da
restrição destas bacias. Depósitos do Paleozóico inferior ocorrem em bacias continentais
interiores, do tipo intracratônica, e seus melhores exemplos são o Cambriano e Ordoviciano
da Sibéria, o Siluriano superior da Bacia de Michigan e o Devoniano do oeste do Canadá.
Já os evaporitos do Paleozóico superior e Mesozóico inferior depositaram-se em bacias
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distais do tipo foreland, em ambiente pós-orogênico. Podem assim ser classificadas, a bacia
Pensilvaniana de Paradox, o Permiano da região do mar Cáspio e o Permiano Superior ao
longo das regiões altas estiradas do Oeste do Texas, Norte da Europa e Rússia central. Por
fim, espessos pacotes evaporíticos ocorrem durante o Mesozóico (Triássico Médio,
Jurássico Médio e Aptiano) em estágios tardios da fase sin-rifte das bacias Atlânticas.

III. 4 – EVAPORITOS E ESTRATIGRAFIA DE SEQÜÊNCIAS
A utilização da Estratigrafia de Seqüências em pacotes evaporíticos teve
início apenas nos idos da década de 90. A maioria dos trabalhos publicados sobre
evaporitos neste novo enfoque relaciona-se a estudos de pacotes carbonáticos com
intercalações evaporíticas. Poucos são os trabalhos em que a Estratigrafia de Seqüências é
aplicada apenas em pacotes evaporíticos.
A maior parte dos trabalhos coloca os evaporitos dentro do Trato de
Sistemas de Mar Baixo ou no início do Trato Transgressivo, enquanto os pacotes
evaporíticos costeiros são associados ao Trato de Mar Alto (Tucker, 1991; Kendall &
Harwood, 1992). Desta forma, durante períodos de mar alto se formariam complexos
costeiros do tipo Sabkha e, em períodos de rebaixamento, se depositariam evaporitos
laminados de águas rasas ou profundas.
Dias (1998), desenvolvendo teses e estudos de Warren (1989) e outros,
sintetiza de maneira muito pertinente, algumas peculiaridades que dificultam as relações
estratigráficas em pacotes evaporíticos e o uso da Estratigrafia de Seqüências, às quais
reproduzimos, de forma simplificada, abaixo.
A-

Bioestratigrafia deficiente: apesar das águas hiper-salinas não serem

estéreis, os organismos que as habitam não possuem partes duras ou estas são destruídas
na forte diagênese.
B-

Diagênese: devido a sua alta solubilidade, os evaporitos podem ser

totais ou parcialmente dissolvidos em subsuperfície, podendo causar imprecisão na
correlação entre pacotes e induzir a interpretação equivocada.
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C-

Relações com rochas siliciclásticas e carbonáticas: são de difícil

observação e, muitas vezes, ambíguas devido à alta taxa de deposição dos evaporitos. Isto
pode significar que um pacote evaporítico seja síncrono a um hiato deposicional nas
porções proximais da bacia ou a delgadas camadas não evaporíticas.
D-

Alta taxa de deposição: requer que as salinas gigantes tenham se

depositado em bacias topograficamente profundas e pré-existentes, já que as taxas de
subsidência são muito menores do que as deposicionais.
E-

Lei de Walther: usualmente utilizada em sucessões verticais para

estabelecer variações horizontais de fácies, nos evaporitos fica prejudicada, já que
dificilmente esses depósitos mudam lateralmente de composição. Ou seja, nos grandes
depósitos as mudanças na concentração da salmoura são generalizadas e as camadas
depositadas são mais ou menos isócronas ao longo da bacia (Kendall, 1988; apud Dias,
1998).
F-

Seções geológicas e sísmicas: grandes exageros verticais fazem com

que o traçado das linhas isócronas pareça ter inclinação exagerada, podendo passar por
variações laterais de fácies.
Estas colocações de Dias (1998), são bastante importantes à seqüência
evaporítica da Bacia de Santos. Isto porque, uma das grandes discussões sobre a deposição
da seqüência é sobre a época do início da movimentação do sal. A aparente presença de
“pinch-out” em pseudo sub-bacias interpretadas dentro do pacote evaporítico, nada mais
seria que a conjunção dos efeitos de dissolução pós halocinése, fluidização e exagero
vertical. Entretanto, a afirmação de que os depósitos evaporíticos dificilmente mudam de
composição lateralmente é questionável. Como veremos nos itens seguintes desta
dissertação, a mudança lateral da composição da salmoura é uma das principais causas das
diferenças de espessura e composição entre os ciclos evaporíticos analisados na Bacia de
Santos.
Outra questão importante a ser considerada na aplicação da Estratigrafia de
Seqüências aos grandes depósitos evaporíticos do passado é que esta se baseia,
essencialmente, nas mudanças globais do nível relativo do mar para o controle
deposicional. Como a maioria dos modelos genéticos destas grandes massas de sal
considera a existência de bacias isoladas, ou restritas, separadas do oceano aberto por altos
estruturais - as chamadas barreiras - a interpretação através da Estratigrafia de Seqüências
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deve ser feita com alguma cautela. Warren (1989), já observava que a necessidade de não
poder haver conexão com o oceano aberto, para a formação de espessas seqüências de
evaporitos de bacia ampla ou de plataforma, destrói com o paradigma fundamental da
Estratigrafia de Seqüências se tentarmos interpretar efeitos eustáticos em tais depósitos.
As mudanças relativas do nível local do mar em bacias evaporíticas são
freqüentemente estudadas através do reconhecimento dos ciclos evaporíticos, os quais
apresentam uma sucessão de fácies bem definida e camadas bastante contínuas. Os ciclos
são normalmente limitados por superfícies de dissolução e iniciam com a precipitação de
carbonatos, seguidos com a deposição de sais pela ordem crescente de solubilidade (Hite,
1970; Raup & Hite, 1992 apud Becker, 1997). Esta seqüência deposicional iniciaria,
segundo a Estratigrafia de Seqüências, durante períodos de nível relativo de mar baixo,
com a deposição de uma cunha evaporítica. O final da seqüência, em nível de mar alto se
daria com a deposição de carbonatos progradacionais (Tucker, 1991).
Estudos feitos por Goldhammer et al. (1994), na plataforma carbonática da
bacia Permiana de Paradox (EUA), a qual ocorre associada a evaporitos, sugeriram a
presença de seqüências de 3ª e 4ª ordem, constituídas por vários ciclos de alta freqüência
(5ª ordem). Estes últimos estariam relacionados com os ciclos de Milankovitch e
resultariam da variação do nível relativo do mar em dezenas de milhares de anos. No
modelo ideal de Goldhammer et al. (op. cit.), representado na figura III.7, a seqüência
evaporítica se depositaria no Trato de Sistema de Mar Baixo (TSMB) após um limite de
seqüência, normalmente concordante, que marcaria a descida do nível do mar depois da
deposição de uma seqüência de carbonatos de plataforma e bacinal durante o Trato de
Sistema de Mar Alto (TSMA). A ordem de deposição dos evaporitos segue a ordem de
solubilidade, ou seja, gipso (anidrita), halita e sais de potássio, e as oscilações do nível
deste mar restrito, com conseqüentes variações do teor da salmoura, podem ocasionar
repetições destes ciclos de 5ª ordem.
Já Tucker (1991), apresenta dois modelos estratigráficos para deposição de
evaporitos, aplicados a bacia intracratônica de Zechstein no norte da Inglaterra e mar do
Norte. No modelo 1 a bacia não se encontra totalmente isolada, e a queda rápida do nível
de água abaixo da quebra da plataforma carbonática marginal, depositada no TSMA da
seqüência anterior, se dá por uma mudança eustática ou por movimento tectônico da
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barreira que restringe a bacia. A água fica hipersalina e o gipso precipita em abundância,
formando cunhas de mar baixo. Tempestades e correntes de turbidez podem removimentar
estas cunhas e depositar gipso em águas mais profundas. Oscilações de alta freqüência
(10.000 a 100.000 anos) do nível do mar podem formar parassequências de escala métrica,
já que a bacia não se encontra totalmente isolada. Posteriormente, com o fim da restrição
da bacia, são depositados gipso e carbonatos em sabkhas retrogradacionais, que constituem
o TST. Com a volta da salinidade normal da água do mar, depositam-se carbonatos de água
rasa nas plataformas marginais, que continuam em nível de mar alto, com padrão
agradacional e progradacional.

PLATAFORMA

BACIA
NM
PLATAFORMA SUBMERSA

TSMA

SIM

PLATAFORMA EXPOSTA

NM
TSMB

LS

NM

TST
ST

Folhelho negro

Carbonato de plataforma

Carbonato bacinal

Gipso (Anidrita)

Siliciclásticos

Halita

Sais de Potássio

SIM – Superfície de Máxima Inundação
LS – Limite de Sequência

ST – Superfície Transgressiva

Figura III.7 – Tratos de Sistemas na formação de uma seqüência carbonático-evaporítica
ideal; editado de Goldhammer et al. (1994).
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No modelo 2 de Tucker (op. cit.), a bacia é completamente isolada do mar
aberto, e a queda do nível do mar é maior. Com a evaporação, sem reposição de água,
precipita halita no fundo da bacia em lagos salinos. O gipso se deposita em cunhas
marginais e em lâminas no fundo dos lagos salinos. Devido ao rebaixamento do nível de
água ocorre uma grande dolomitização das plataformas carbonáticas circundantes.
Havendo infiltração de água suficiente e, concomitante com a deposição, a halita pode ser
depositada até o preenchimento total da bacia. Intercaladas com as camadas de halita
poderão ocorrer camadas de sais de potássio (bitterns) nos casos de grande evaporação. Os
primeiros depósitos do TST, em condições ainda hipersalinas, continuam sendo de
evaporitos e a halita também poderá preencher por completo a bacia. No caso de uma
subsidência diferencial, com um afundamento maior no centro da bacia, rampas ou
plataformas carbonáticas novamente serão formadas nas margens.
Já para Warren (1999), de acordo com o nível do mar do outro lado da bacia
isolada, o trato de sistemas seria de mar baixo, mas em termos de geometria da intra-bacia
seria um Trato Transgressivo. Segundo este autor, seria um Trato Transgressivo sem
paralelo no reino marinho. Algo como uma transgressão autocíclica que agrada, já que sua
própria base impermeável não se dissolve e passa a se desenvolver lentamente a partir do
refluxo de salmouras saturadas. Camadas de halita começam a se empilhar como uma série
de parasseqüências autocíclicas com espessuras de alguns metros em intervalos de tempo
de centenas ou milhares de anos. Não há realmente um termo eustático satisfatório para
descrever este processo, pois não há um conceito de transgressão autocíclica na literatura
clássica da Estratigrafia de Seqüências. Novamente observa-se aqui o problema da
aplicação dos conceitos da Estratigrafia de Seqüências em bacias evaporíticas restritas e
não conectadas ao oceano aberto.
Sarg (2001), afirma que evaporitos podem ocorrer em qualquer dos Tratos
de Sistema de uma seqüência deposicional, dependendo das condições paleoclimáticas e
fisiográficas da bacia (Fig. III.8). Espessas sucessões de evaporitos são melhores
desenvolvidas durante o nível de mar baixo devido ao rebaixamento causado pela
evaporação. Os evaporitos de mar baixo do “Tipo 1” descrito por este autor, são
caracterizados por espessas cunhas que preenchem o centro da bacia e depositam na forma
de onlaps sobre suas margens. Espessos depósitos ocorrem no centro da bacia e contém
uma suíte de fácies evaporíticas que incluem anidrita, halita e, comumente, terminam com
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uma capa de sais de Mg e K. Para Sarg (op. cit.), sucessões muito espessas (salinas
gigantes) representam set de superseqüência de segunda ordem (20 a 50 Ma) de sistemas de
mar baixo que capeiam bacias de preenchimento, e fornecem o selo de topo ideal para
acumulações de hidrocarbonetos. Os evaporitos de Mar Baixo do “Tipo 2”caracterizam-se
por cunhas de margens de plataforma que comumente ocorrem como associações de
unidades de carbonatos, siliciclásticos e evaporitos. Estas cunhas são marcadas pela queda
relativa do nível do mar e exposição de áreas para o interior da plataforma continental. Se
as condições hipersalinas existentes no mar baixo forem mantidas durante a transgressão,
evaporitos depositarão ao longo da subida do nível eustático, juntamente com carbonatos.
No Trato de sistemas de Mar Alto, extensos evaporitos lagunares podem se desenvolver na
plataforma interna. Sabkhas de supramaré estão presentes ao longo de ilhas na linha de
costa e sobre sedimentos de recifes sobre a margem da plataforma.

Figura III.8 - Modelo simplificado de Estratigrafia de Seqüências aplicado a bacias
evaporíticas. Evaporitos podem ocorrer em todos os Tratos de Sistemas de uma seqüência,
incluindo cunhas em onlap e nas margens da plataforma no mar baixo, e fácies de sabkha
lagunar no interior da plataforma atrás de bancos carbonáticos (Sarg, 2001).
Sarg (2001) coloca todos os grandes depósitos evaporíticos antigos - como o
Messiniano do Mediterrâneo e o Zechstein na Alemanha – classificados como do “Tipo
1”, no Trato de Sistemas de Mar Baixo. Ao contrário da maioria dos autores pesquisados,
estes depósitos são considerados como sets de uma superseqüência de segunda ordem.
Com base em dados de datação e estudos de taxas de deposição, a maior parte dos estudos
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realizados nestes depósitos gigantes, incluindo os efetuados nos evaporitos da Bacia de
Santos, os colocam como uma seqüência de 4ª ordem, ou seja, como fazendo parte do
Trato de sistemas de Mar Baixo de uma seqüência de 3ª ordem. Este assunto será
abordado com mais detalhes ao longo dos próximos capítulos desta dissertação.

III.5 – EVAPORITOS E TECTÔNICA DE PLACAS
Examinando-se a reconstituição das posições das placas tectônicas através
do tempo, imediatamente se destaca a alta freqüência de climas desérticos através da
história da Terra. Climas desérticos são freqüentemente relacionados, nos registros
geológicos, as espessas seções de evaporitos que se depositaram em ambientes lacustres ou
marinhos adjacentes às margens de recentes rupturas de placas continentais, em terrenos
compressionais de colisão de margens ou, ainda, atrás de barreiras deposicionais e
estruturais em áreas de soerguimento tectônico local (Kendall et al., 2002). Para Kendall,
estes cinturões lineares de rochas evaporíticas podem estar diretamente relacionados a
épocas de grandes estiagens devido a:
a) larga extensão emersa das placas continentais envolvidas;
b) ocorrência de crosta marginal soerguida à cinturões lineares de crosta deprimida,
formando bacias inter-montanhas;
c) ocorrência de cinturões lineares de crosta deprimida com superfícies freqüentemente
abaixo do nível do mar;
d) ocorrência de drenagem interna e/ou acesso limitado às águas do oceano aberto;
e) localização em um cinturão climático já caracterizado pela baixa precipitação.
Kendall et al. (2002), citam vários exemplos de depósitos evaporíticos
antigos e atuais relacionados aos três tipos de terrenos tectônicos por eles propostos.
1)

Evaporitos gerados durante a abertura de placas continentais:

Mesozóico do Atlântico Norte, do Golfo do México, das bacias marginais
do Atlântico Sul, do cinturão de riftes do Yemen; Mesozóico e Terciário da Eritréia; o rifte
do leste africano e o atual Mar Morto.
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2)

Evaporitos gerados durante a colisão de placas continentais:

O Mesozóico, o Terciário e os atuais depósitos do Golfo Arábico; o
Siluriano da bacia de Michigan; o Devoniano do Oeste Canadense e Noroeste dos EUA; o
Pensilvaniano da bacia de Paradox; o Permiano do Novo México e Oeste do Texas; o
Permiano da bacia de Zechstein; o Jurássico da bacia de Neuquen na Argentina; o
Terciário do Mediterrâneo e o Mesozóico e Terciário das fases finais do mar de Tethys
(bacias foreland no mar Cáspio e Aral).
3)

Evaporitos

gerados

atrás

de

barreiras

estruturais

e

sedimentares associadas:
O Permiano da Formação Khuff e o Grupo Mountain Tuwaiq Superior,
ambos acumulados na margem leste do Golfo Arábico, então isolados do mar de Tethys.
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IV – A SEQÜÊNCIA EVAPORÍTICA DA BACIA DE SANTOS
Neste item abordaremos o pacote evaporítico estudado no contexto da
Bacia de Santos. Para tanto foi realizado um trabalho de pesquisa nos principais artigos e
textos já publicados sobre a Bacia de Santos, em particular, e sobre as bacias marginais do
Atlântico Sul para uma visão mais regional. É discutido, também, que tipo de bacia e que
ambiente formariam um modelo capaz de gerar tão espesso pacote evaporítico.

IV.1 – A BACIA DE SANTOS - INTRODUÇÃO
A Bacia de Santos situa-se na costa sudeste brasileira, entre os paralelos 23
e 28° Sul, ocupando uma área total de aproximadamente 350.000 km², sendo que cerca de
275.000 km² até a cota batimétrica de 2.000 m. O Alto de Cabo Frio é a feição que a
separa da Bacia de Campos ao norte, enquanto o alinhamento Alto de Florianópolis /
Dorsal de São Paulo a separa da Bacia de Pelotas ao sul (Fig. IV.1). Estas duas feições
estruturais são prolongamentos de importantes zonas de fraturas oceânicas originadas na
abertura do Atlântico Sul.

Figura IV.1 – Mapa com topografia e batimetria da área da Bacia de Santos. Em tracejado
vermelho está representado a Charneira de Santos. Os dois poços e a linha sísmica
analisada estão em vermelho. Figura editada de Modica et al. (2004).
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As rochas da Bacia de Santos não afloram na área continental adjacente e o
conhecimento de sua estratigrafia tem por base a análise de cerca de 100 poços e de
levantamentos sísmicos e gravimétricos, efetuados quase que totalmente pela
PETROBRAS. A acumulação sedimentar na bacia, iniciada no Neocomiano (Cretáceo
Inferior), atinge de 10 a 12 km de espessura nas áreas mais profundas de seu depocentro
(Milani & Thomaz Filho, 2000).
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Figura IV.2 – Seção esquemática de típica bacia da margem continental brasileira,
confeccionada nos primórdios das pesquisas na plataforma brasileira. Modificado de Ponte
et al., 1978 apud Silva M. et al. (2001).
Regionalmente a Bacia de Santos vem sendo estudada por diversos autores
(Moraes Jr. et al. 1994; Mohriak & Macedo, 1993; Pereira et al. 1986; Pereira & Macedo,
1989; Milani & Thomaz Filho, 2000; entre muitos outros). Trata-se de uma típica bacia da
margem continental Atlântica, caracterizada por uma sucessão de arenitos e folhelhos de
plataforma e talude. Sua abertura foi precedida no Eo-Cretáceo por uma fase rifte, e uma
fase transicional de idade Aptiana-Albiana, ligadas a ruptura e separação da América do
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Sul – África. A fase transicional é rica em evaporitos e foi responsável, posteriormente,
pela deformação plástica, tanto distensiva como compressiva, ao longo da evolução da
margem passiva. A Figura IV.2 apresenta uma seção esquemática típica de bacia marginal
da costa brasileira, do início dos trabalhos de pesquisa na década de 70, e a Figura IV.3
mostra a carta estratigráfica para a Bacia de Santos, atualmente adotada pela
PETROBRAS. Uma seção geológica dip da área norte da Bacia de Santos, construída a
partir de dados sísmicos de 2D e 3D, a partir de levantamentos e pesquisas mais recentes
(2001 a 2003), está representada na Figura IV.4.

Figura IV.3 –Carta estratigráfica da Bacia de Santos, modificado de Pereira & Feijó
(1994).
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Figura IV.4 – Seção geológica dip (NW-SE) da porção norte da Bacia de Santos
construída a partir de dados sísmicos e poços – ver situação no mapa da Figura IV.9.
Editado de Machado (2003).

IV.2 – A SEÇÃO RIFTE E A ABERTURA CONTINENTAL
A seção rifte teve sua origem no afinamento crustal que ocasionou um
intenso magmatismo basáltico, ligado ao início do processo de separação das placas
Americana e Africana, ainda no Cretáceo Inferior (Chang et al., 1992). Sua formação e
evolução ocorreram entre o Neocomiano e o Aptiano médio, e seus depósitos
caracterizam-se por uma grande sedimentação lacustre com cunhas siliciclásticas de
textura grossa e coquinas interdigitadas. Na Bacia de Santos estes depósitos estão
inseridos na Formação Guaratiba, que se assenta sobre basaltos da Formação Camboriú
(Fig. IV.3). O limite a Oeste é demarcado pela feição denominada de Charneira de Santos
(Pereira et al., 1986) que corre paralela à costa, cerca de 100 km mar adentro (Fig. IV.1), e
constitui-se num conjunto de falhas normais sintéticas que estiveram ativas até o final do
Cretáceo.
Seções sísmicas obtidas em áreas mais distais da Bacia de Santos mostram
um espesso pacote para a seção rifte, chegando a superar os 2,5 km de espessura. A
ausência de poços, que ultrapassem esses refletores deixa três possibilidades para a origem
destes depósitos.
1 – A maior parte do pacote seria composta por derrames basálticos e uma
pequena espessura de sedimentos sobrepostas, compatível com a sucessão encontrada na
Bacia de Campos.

62

2 – Os depósitos seriam formados por sedimentos siliciclásticos que
poderiam ser oriundos de altos cristalinos, presentes na crosta continental, além das
feições de origem vulcânica.
3 – Uma parte da sucessão seria composta por basaltos, correlacionáveis
com a Formação Serra Geral da Bacia do Paraná, e outra por sedimentos Paleozóicos desta
mesma bacia.

O Platô de São Paulo
O Platô de São Paulo constitui-se na feição fisiográfica mais notável da
Bacia de Santos, tendo influenciado significativamente na sua evolução estrutural e
sedimentar. Caracteriza-se por uma acentuada diminuição do gradiente batimétrico atual
da fisiografia oceânica – o gradiente passa de 1:20 a 1:40 no talude para menos de 1:300
no platô (Demercian, 1996). Estende-se desde o paralelo 20°S, na altura da Cadeia
Vitória-Trindade, onde possui uma largura de cerca de 150 km, até o paralelo 28°S, já no
final da Bacia de Santos , onde alcança uma largura de 500 km.
A constituição do embasamento do platô é de crosta continental estirada,
com intensa intrusão de material vulcânico (Macedo, 1990). Para este autor, um
soerguimento crustal de origem termal na margem sudeste do Brasil a tornaria mais dúctil
e, posteriormente, esforços distensivos do rifte, já no início da separação dos continentes,
causariam seu estiramento e afinamento. Esta deformação anômala seria a origem do Platô
de São Paulo. Mais recentemente, Meisling et al. (2001), desenvolveram alguns conceitos
já discutidos por Kumar & Gambôa (1979), e sugeriram a presença de uma cadeia
vulcânica com direção SW-NE, na porção mais distal do platô, que corresponderia a uma
falha na cadeia meso-oceânica em um domínio de crosta continental delgada.
A área do Platô de São Paulo, na Bacia de Santos, coincide com um
espessamento da seção evaporítica e, parece ter contribuído na preservação de seu caráter
estratificado original, devido ao baixo declive paleogeográfico, ao minimizar sua
remobilização pós-deposição, conforme discutiremos no item seguinte.
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IV.3 – A SEÇÃO EVAPORÍTICA
O progresso da separação entre as placas sul-americana e africana permitiu
a entrada intermitente de água marinha no estreito e alongado golfo moldado durante a
fase rifte. Essa incursão marinha marcou o início do estágio transicional. O influxo de
água marinha no golfo do proto-oceano Atlântico esteve controlado por uma barreira
formada pela Dorsal de São Paulo / Alto de Florianópolis, alinhados de acordo com um
alinhamento de fraturas E-W (Gâmboa & Rabinowitz, 1981). No prosseguimento da
separação dos continentes, este lineamento tectônico gerou uma importante feição
estrutural que hoje se estende entre o litoral sul do Brasil e a costa da Namíbia, na África:
a cadeia de Rio Grande-Walvis (Fig. IV.5 e IV.6). O Alto de Florianópolis / Dorsal de São
Paulo atuou como uma barreira à comunicação efetiva entre o oceano Atlântico Austral e
o golfo Brasil-África, no período compreendido entre o final do Aptiano e início do
Albiano, de modo que o influxo de água controlado e as altas taxas de evaporação
existentes devido ao clima quente então vigente favoreceram a concentração dos sais
nesses mares.
A Dorsal de São Paulo, segundo Turner et al. (1994), seria um braço
abortado do rifte sul-Atlântico, dominado por magmatismo básico com idade entre 134 e
128 ma. O Alto de Florianópolis, o prolongamento da Dorsal em direção ao continente,
seria constituído por rochas vulcânicas mais jovens - 113,2 Ma em datação de amostra de
poço (Dias, 1998).
A falta de sincronismo na evolução da placa Sul-Americana, ao longo de
toda sua extensão, ajuda a explicar esta restrição e a formação deste mar interno na bacia.
Enquanto ao sul do paralelo 28 desde 127 milhões de anos atrás já existia crosta oceânica,
ao norte o rompimento dos continentes só ocorreria na passagem do Aptiano para o
Albiano, cerca de 113 milhões de anos atrás (Chang et al., 1992). Já para Azevedo (2004),
em trabalho sobre a paleoceanografia e a evolução do Atlântico Sul no Albiano, isto só
ocorreria no Albiano Médio ou Superior. De qualquer forma, na região limite entre os dois
tipos de crosta formou-se uma expressiva zona de fraturas com direção E-W, onde se
alinharam os altos (Dorsal de São Paulo, Alto de Florianópolis e, posteriormente, o limite
da elevação de Rio Grande) que isolaram a bacia ao norte, criando um grande mar interno
(Fig. IV.6).
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A restrita quantidade de informações sobre as seqüências pré-Aptiana e
Aptiana na Bacia de Santos, para o estudo de sua paleogeografia, nos leva a utilização de
dados da Bacia de Campos, visto que, suas evoluções são semelhantes e seus depósitos são
praticamente contíguos. Em Campos, o final da fase rifte é marcado por uma grande
superfície erosiva (Discordância Pré-Alagoas, ou segundo Dias (1998), Discordância PréAptiano Superior), que originou um extenso peneplano, onde se desenvolveu um mar
epicontinental com extensas áreas proximais muito rasas e um litoral recortado. Por sobre
esta

superfície

desenvolveram-se

leques

aluviais

e

carbonatos,

especialmente,

estromatolitos e calcáreos nodulares (Dias, 1998). Estes depósitos indicam a deposição em
águas rasas ou subaquosa e, após a restrição e salinização da bacia, foram seguidos pelos
depósitos evaporíticos. Na Bacia de Santos esta discordância é perfeitamente mapeável em
seções sísmicas e delimita um fino pacote de sedimentos entre o rifte e a base dos
evaporitos (Fig. IV.8). Nesta fase, a bacia é denominada, também, como do tipo sag que
se caracteriza por sua ampla distribuição, origem por subsidência flexural de acomodação
de stress intraplaca e uma pequena subsidência, relacionada ao estágio pós-rifte.

Figura IV.5 – Fisiografia atual do fundo oceânico com as principais feições topográficas
do Atlântico Sul. A cadeia Rio Grande – Walvis, hoje descontínua, originou-se do
lineamento de Florianópolis, localizado no limite sul do golfo Aptiano-Albiano (Souza
Lima, 2003).
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Em mapeamento estrutural com dados sísmicos, observa-se que a
intensidade do tectonismo diminuiu nitidamente, concomitantemente ao preenchimento
sedimentar do rifte. Entretanto, estes mesmos dados sísmicos permitem, também, concluir
que a discordância pós-rifte sofreu soerguimento e, em certos locais, intenso fraturamento,
especialmente em áreas cortadas por falhas transcorrentes (Fig. IV.4 e IV.11)
Os depósitos evaporíticos aptianos ocorrem em quase todas as bacias
marginais brasileiras e africanas, mas destacam-se pela grandeza, especialmente nas
Bacias de Campos, Santos e nas da costa oeste africana (Fig. IV.6 e IV.7). Tais depósitos
formam um pacote espesso, atingindo em alguns locais mais de 2 km, que caracteriza um
importante marco estratigráfico observado em poços e seções sísmicas obtidos na margem
continental. Leyden et al. (1976) sugeriram que fontes de águas alcalinas, oriundas de
emanações vulcânicas, teriam favorecido a concentração dos elementos químicos
presentes nesta imensa bacia evaporítica.

Figura IV.6 – Evolução das placas tectônicas do Atlântico Sul durante o Cretáceo.
Observa-se a assimetria na separação na altura da Bacia de Santos e a existência de
geração de crosta oceânica já no Aptiano, ao Sul do Alto de Florianópolis (Fainstein,
1979).
Na Bacia de Santos, com denominação de Formação Ariri, o pacote
evaporítico se estende pelos cerca de 500 km do Platô de São Paulo, ocupando não apenas
a margem, mas praticamente toda a bacia, da charneira de Santos até a borda externa do
platô. O depósito pode ser classificado como do tipo de bacia ampla nas classificações de
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Warren (1989) e Kendall (1992). Nenhum poço perfurou, ainda, a totalidade da seqüência
em sua porção mais espessa, sendo seu estudo e definição feitos através de seções sísmicas
de boa qualidade, existentes por quase toda a extensão da bacia. No item V.2 os dois
poços estudados nesta dissertação e distantes cerca de 270 km, são correlacionados por
intermédio de perfis de densidade, raios gama e velocidade.
A grande extensão da seqüência evaporítica da Bacia de Santos tem relação
com a ruptura assimétrica dos continentes, neste trecho da margem continental sulamericana (Kumar & Gambôa, 1979). Ao contrário do que ocorreu na Bacia de Campos,
onde a bacias evaporítica da margem brasileira encontrava-se separada de uma bacia
simétrica no lado africano pelas elevações subaéreas, originadas durante a expansão das
placas (spreading ridges), na Bacia de Santos, este embrião das cadeias meso-oceânicas
encontrava-se bem mais a leste. Esta assimetria está relacionada com o Platô de São Paulo
que, nesta região, alargou a faixa de ocorrência de crosta continental (Fig. IV.7).

Figura IV.7 – Área de ocorrência de evaporitos nas bacias de margem passiva da América
do Sul e da África . Observar a assimetria entre os limites das costas africana e americana
na altura da Bacia de Santos. Em vermelho estão representados os dois poços e a linha
sísmica analisada. Modificado de Davison (2005).
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Uma consistente estratigrafia do pacote inteiro da seqüência evaporítica
pode ser observada e mapeada em dados sísmicos de boa qualidade, adquiridos na última
década, com vários levantamentos 3D e uma boa malha sísmica 2D. Na Bacia de Santos o
Platô de São Paulo parece ter contribuído com a deposição das maiores espessuras desta
seqüência evaporítica, assim como sua preservação em pacotes estratificados sem que a
intensa halocinése, pós Albiano, destruísse totalmente sua geometria original (Fig. IV.4,
IV.8 e IV.10).

Figura IV.8 – Seção sísmica em profundidade na região do Platô de São Paulo, no limite
entre a zona de domos e a zona com estratificação ainda preservada. São observados
diferentes graus de halocinese e trechos onde o pacote de sal encontra-se ainda
estratificado. Discordância Pré-Aptiano Superior mapeada em verde, topo do sal em azul e
base em amarelo.
A área de ocorrência dos evaporitos, na Bacia de Santos, pode ser dividida
em 2 zonas (Fig. IV.4 e IV.9): uma dominada, predominantemente, por domos e muralhas
de sal e outra onde os evaporitos ocorrem estratificados e de forma tabular, com uma
halocinese menos intensa. Na zona de domos a halocinese foi disparada pelo gradiente
inclinado do substrato e do fundo do mar (topo dos sedimentos) e os esforços são
preponderantemente de distensão. Esse processo é resultante do movimento de fluxos de
regiões de alta pressão (energia) para as de mais baixa pressão. Uma franja rente à borda
que, provavelmente, preservou a seqüência estratificada não é observada no mapa de
isópacas, devido à pequena quantidade de poços que a perfurou. Esta preservação pode ser
explicada pelo menor declive desta porção da bacia e pelo menor peso de sedimentos
sobrepostos.
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Na zona mais tabular a halocinese restringe-se à porção basal dos
evaporitos, onde camadas predominantemente de halita forçam o restante da seção, por
vezes rompendo-a totalmente, devido a movimentos diferenciados causados por anteparos
na base de toda a seqüência (Fig. IV.8 e IV.10). Essa zona tabular coincide com um alto
estrutural e a superfície mais ou menos horizontal na base dos evaporitos auxiliou na
preservação dos pacotes interacamadados da deposição original. O formato convergente
da borda do continente, na área de deposição da bacia, e a movimentação do sal gradiente
abaixo, originaram uma zona, já na parte profunda da bacia, de esforços compressivos.
Devido a isso, nesta zona “autóctone”, são comuns cavalgamentos e falhas inversas. A
presença de dobras tipo Chevron no pacote evaporítico estratificado já havia sido
destacada por Demercian (1996) que as interpretou como originadas devido ao grande
contraste de competência entre as camadas plásticas de halita e as rígidas de anidrita (Fig.
IV.11).

Fig. IV.9 – Mapa de isópacas do pacote evaporítico na Bacia de Santos. Observar zonas
com predomínio de domos e muralhas e zona com pacote mais homogêneo, coincidindo
com o Platô de São Paulo. Próximo à borda a seção é mais fina e normalmente
estratificada. Os dois poços utilizados no estudo de cicloestratigrafia estão em marrom,
assim como o trecho da linha sísmica analisado. Linha NW-SE corresponde a seção
geológica da Fig. IV.4. Editado de Viana et al (2002).
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Na área onde houve pouca perturbação pela halocinese pode-se dividir o
pacote evaporítico de acordo com suas fácies sísmicas. Após uma contínua camada de
anidrita, depositou-se uma seqüência de aproximadamente 800 m de espessura, composta
predominantemente por halita (EVP I). Acima desta camada, depositou-se um pacote de
sal estratificado, em torno de 1.000 m de espessura, composto por intercalações de
anidrita, halita e sais complexos (EVP II). Em seguida, ocorre nova camada de halita com
intercalações mais delgadas de sais complexos e anidrita, com cerca de 400 m de
espessura (EVP III). Encerrando o ciclo evaporítico, depositou-se um outro pacote
composto por intercalações de anidrita, agora em camadas bem mais espessas, halita e
raros sais complexos (EVP IV), que apresentam amplitudes sísmicas extremamente
anômalas e espessuras variáveis, devido, principalmente, a efeitos de dissolução pós
halocinese, que atingem até 200 m (Fig. IV.10). Carbonatos e rochas pelíticas são raros na
seqüência como um todo. Níveis de carbonatos ocorrem apenas nas proximidades da
borda da bacia, restritos à porção basal da coluna, enquanto argilas ocorrem em pequenas
quantidades junto aos níveis de anidrita, que se depositam quando a salmoura ainda não é
muito concentrada, com taxas de sedimentação relativamente menores que a de outros
sais. Estes grandes ciclos estão simplificados, e são definidos e mapeados com base em
dados sísmicos, podendo não representar a real história da deposição do pacote
evaporítico. Nos itens sobre correlação e estudo cicloestratigráfico será apresentada uma
divisão mais detalhada dos ciclos baseada em dados de perfis de poços.

Fig. IV.10 – Seção sísmica, em profundidade, mostrando zonas de sal estratificado e
diápiros de halita, com separação de 4 fácies sísmicas distintas dentro do pacote
evaporítico. Editado de Viana et al (2002).
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Ambiente e tipo de bacia geradora dos evaporitos
Há, ainda, muita controvérsia quanto ao ambiente gerador de tão espesso
pacote evaporítico na Bacia de Santos. Kumar e Gambôa (1979), afirmam que a deposição
teria se iniciado com o fundo da bacia a 3.000 m de profundidade, e que após cerca de
300.000 anos todo o pacote já teria sido depositado, tornando a bacia cada vez mais rasa.
Já Chang et al. (1990), defendem uma deposição predominantemente de água rasa para
toda a seqüência.
Uma das incógnitas a ser estudada, para a melhor adequação de um modelo
que originou a deposição deste pacote de até 2.500 m de sal, é o valor da taxa de
subsidência da bacia, e a conseqüente criação de espaço. Demercian (1996), a partir de
estudos de Pereira et al. (1986) e Chang et al. (1992), estima um tempo máximo de seis
milhões de anos para a deposição de toda a seqüência. Este tempo corresponde ao
intervalo entre os sedimentos sotopostos ao sal, que seriam de idade Jiquiá (119 Ma) e os
do limite Albiano-Aptiano (113 Ma). Isto significaria uma taxa de subsidência de mais de
400 m por milhão de anos, a qual pode ser considerada muito alta para um rifte ou mesmo
para uma subsidência termal de crosta normal. Isto sem se considerar os processo
erosivos, que com certeza estão presentes, especialmente representados pela discordância
pós rifte, e os períodos de não deposição, que elevariam ainda mais este valor. Ou seja, a
deposição deve ter ocorrido num intervalo de tempo bem mais reduzido, atestando as altas
taxas de deposição de sais evaporíticos.
A boa correlação na sísmica e, também, em poços, por até centenas de km,
observada em áreas onde a halocinese não deformou total ou parcialmente o pacote, nos
leva para um ambiente de bacia ampla, funda e, provavelmente, com lâmina de água
profunda, que periodicamente recebia recarga. Os vários ciclos de deposição, descritos e
detalhados nos itens seguintes, demonstram que durante todo o tempo a salmoura esteve
com concentrações entre 5 (deposição de anidrita) e mais de 60 vezes (sais de K e Mg) a
salinidade normal do mar. Com exceção de alguns poços descritos bem próximos à borda
da bacia, não são encontradas intercalações de níveis de folhelhos e carbonatos ao longo
de toda a seqüência. Isto comprova a completa restrição da bacia e as extremas condições
climáticas, com baixa umidade, altas temperaturas e elevada evaporação.
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Fig. IV.11 - Pacote evaporítico na zona compressiva mostrando estruturas com
cavalgamentos e dobras recumbentes. Seção em profundidade.
Segundo Demercian (1996) e Dias (1998), os indícios mostram que no
início da fase evaporítica a bacia seria de água rasa, porém funda. Isto porque os altos
internos, descritos principalmente na Bacia de Campos, só foram cobertos totalmente com
a deposição do sal. O preenchimento total da bacia ocorreria na medida em que águas do
oceano aberto, ao sul, entrassem e evaporassem. A entrada desta água estaria relacionada
aos níveis de mar alto do oceano, e não necessariamente se dava pela transposição da
barreira, podendo apenas ter percolado e se infiltrado através dela. Além disto, o alto
gradiente existente entre o nível de água da bacia rebaixada, nos seus períodos de maior
evaporação, em relação ao oceano aberto, também aumentaria essa percolação pelo
aumento da pressão diferencial. Soma-se a este influxo de água oceânica, a provável
contribuição esporádica de águas continentais a partir das bordas da bacia.
Dias (1998), conclui em sua tese de Doutorado que os evaporitos da Bacia
de Santos constituem um Trato de Sistema de Mar Baixo de uma seqüência de quarta
ordem com aproximadamente 600.000 anos de duração. As intercalações de anidrita e
halita na parte superior do pacote seriam do Trato de Sistema Transgressivo e os calcários
logo acima dos evaporitos formariam o Trato de Sistema de Mar Alto. Todo o pacote
evaporítico teria sido depositado em cerca de 500.000 anos, sendo que deste total, cerca de
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150.000 anos corresponderiam à deposição de camadas não evaporíticas, que ocorrem
intercaladas na seqüência. O autor utilizou valores de taxa de deposição calculados por
Logan (1987) em estudos de seqüências evaporíticas holocênicas na Austrália – assunto
discorrido no item III desta dissertação. Dias utilizou-se, principalmente, de poços da
Bacia do Espirito Santo para o estudo dos evaporitos, entretanto, não há a ocorrência de
níveis intercalados de carbonatos e siliciclásticos na maior parte da Bacia de Santos,
especialmente em sua porção profunda. Como veremos nos itens posteriores, a seqüência
toda é formada quase que exclusivamente por sais, com exceção de alguns poços
perfurados bem próximos à borda, onde foram encontrados níveis de folhelhos e
carbonatos intercalados no pacote.
Ainda segundo Dias (1998), os evaporitos teriam idade entre 112 e 113 Ma,
posicionados na porção bem superior do Aptiano, de acordo, principalmente, com a
datação de rochas vulcânicas perfuradas no poço ES-2, no Alto de Florianópolis, que
apontaram idade de 113,2 Ma ± 0,1. Além disso, seriam síncronos a todos os evaporitos da
margem brasileira, correspondendo ao chamado evento Ibura. Salientamos que os
intervalos do Aptiano aqui utilizados - 125 a 112 Ma - são os estabelecidos pela ICS
(International Commission Stratigraphy) em 2004, na nova versão da escala de tempo
geológico (Anexo 1). No item VII deste trabalho discutiremos novamente a questão do
tempo de deposição, já com os dados obtidos no estudo cicloestratigráfico dos poços.
Além das condições fisiográficas de uma bacia restrita, o clima seco e
quente também foi decisivo para que nesta época ocorressem estes depósitos evaporíticos
gigantes, sem análogos nos tempos atuais. Como já citado no item anterior, as condições
climáticas neste período do Cretáceo eram de baixa umidade e de temperaturas médias
cerca de 10°C mais altas que as atuais nas proximidades da paleo-latitude da Bacia de
Santos (Larson, 1995).
A ordem de deposição dos sais, dentro da bacia, segue um ciclo ideal, ou
seja, inicia-se com a deposição de anidrita, passando por halita e chegando aos sais de K e
Mg, para depois retornar a halita, agora com menor espessura e, por fim, novamente
anidrita que recomeça novo ciclo. Isto indica claramente um período de secagem da bacia,
com aumento progressivo da salinidade (brining-upward), até um nível mínimo na
deposição dos sais de K e Mg e depois uma subida (brining-downward) devido à recarga
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da bacia com água externa. Vários desses ciclos se repetiram na formação de toda a
seqüência evaporítica da Bacia de Santos. Nas Figuras V.1, V.4, V.5 e V.6, referentes à
correlação dos dois poços estudados, são visualizados cinco destes ciclos no trecho
utilizado para análise cicloestratigráfica.
A aplicação, para a Bacia de Santos, do modelo de “bacia ampla” de
Warren (1989) e Kendall (1992), além do proposto por Demercian (1996), é suportada
pela maior presença, no depocentro da bacia, de halita e sais de K e Mg, especialmente
carnalita e taquidrita, e o adelgaçamento destas em direção às bordas, ao mesmo tempo em
que as camadas de anidrita aumentam de espessura. Estas variações devem-se ao aumento
da concentração da salmoura, das bordas e fontes de alimentação de água, em direção ao
centro da bacia.
Duas são as maiores questões pendentes na geometria deste modelo de
bacia ampla. A primeira diz respeito à espessura da lâmina de água, e a segunda ao
desnível entre as águas da bacia restrita e às do oceano aberto ao sul do Alto de
Florianópolis. No item VII é apresentado um modelo hipotético e simplificado para a
bacia na época da deposição do pacote evaporítico.

IV.4 – A SEÇÃO DRIFT
Com o fim das condições de restrição da bacia, devido à continua separação
dos continentes e o fim de seu isolamento ao sul, inicia-se a fase marinha.
Gradativamente, devido à tectônica termal, a bacia vai subsidindo e, a partir do Albiano,
depositam-se os carbonatos da Formação Guarujá, margas e folhelhos da Formação
Itanhaém, e siliciclásticos com texturas grossas e finas, mais para sua borda, da Formação
Florianópolis. Constituem depósitos marinhos de plataforma do início do ciclo
transgressivo que atingirá seu ápice no Turoniano, com a deposição dos folhelhos escuros
da Formação Itajaí-Açu.
Os depósitos Albianos que recobrem a seqüência evaporítica na zona
“autóctone” constituem um pacote tabular de cerca de 500 m de espessura, com grande
homogeneidade e continuidade lateral. São compostos por sedimentos pelágicos lamosos
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distais, margas e, provavelmente, ritmitos de folhelho e carbonatos ou margas. Todo este
pacote foi depositado antes da ocorrência de halocinese conforme pode ser visualizado na
seção sísmica das Fig.IV.12 e IV.13. Esta passagem brusca, dos evaporitos para estes
sedimentos de água profunda, também parece corroborar com a hipótese de deposição dos
evaporitos numa bacia funda com lâmina de água também profunda.
A fase regressiva da bacia, entre o Santoniano e Maastrichtiano,
caracteriza-se pelos extensos pacotes de arenitos marinhos rasos da Formação Juréia e
uma espessa cunha de conglomerados, mais próximos à borda, da Formação Santos.
Já no Paleogeno, há uma retomada das condições transgressivas na bacia
(Pereira et al., 1986). Na borda predominam os carbonatos com intercalações arenosas da
Formação Iguape e em águas mais profundas os folhelhos da Formação Marambaia.
Peixoto (2004), em estudo do Cenozóico da porção Sul da Bacia de Santos, com a
aplicação de Estratigrafia de Seqüências, individualizou treze seqüências deposicionais de
terceira ordem, limitadas por superfícies de rebaixamento relativo do nível do mar.

Figura IV.12 – Seção sísmica em profundidade da Bacia de Santos com o exagero vertical
normalmente utilizado na interpretação. Notar o caráter tabular do pacote do Albiano, logo
acima do sal. No retângulo azul o trecho da seção reproduzido na próxima Figura.
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Figura IV.13 – Trecho da seção anterior representado em verdadeira grandeza. Observar
caráter tabular do pacote Albiano, indicado pela seta azul, e a grande influência, nos
pacotes posteriores, do relevo na deposição causado pela halocinese.
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V - APLICAÇÃO DA CICLOESTRATIGRAFIA EM PERFIS DE POÇOS
A metodologia da cicloestratigrafia foi aplicada em perfis geofísicos (logs)
de dois poços, perfurados pela PETROBRAS na Bacia de Santos, nos trechos em que a
seqüência evaporítica foi atravessada. Os poços SPS-4A e RJS-598D distam entre si,
aproximadamente 270 km, estando, o primeiro, bem próximo à borda da bacia, e o
segundo junto ao seu depocentro (Fig. IV.9). No poço SPS-4A, o pacote evaporítico foi
atravessado totalmente e apresentou uma espessura de 490 m, enquanto o poço RJS-598D
finalizou após perfurar 887 m de evaporitos, estimando-se em pouco mais de um terço de
seu total. O perfil litológico dos dois poços foi obtido através do programa ELAN
(Elemental Analysis) da Schlumberger, que calcula os volumes de rocha e de fluidos que a
saturam a partir do registro dos perfis geofísicos (Fig. V.1 e V.2).
Para análise e estudo de cicloestratigrafia foram escolhidos três dos perfis
corridos nos poços: gama, densidade e velocidade sísmica P. As características físicas
bastante distintas para cada tipo de sal depositado justificaram esta escolha (vide Tab.
III.1). O perfil de raios gama, além de poder mensurar quantidades pequenas de argilas
depositadas juntamente com os sais, em especial a anidrita, permite a diferenciação entre a
taquidrita e a carnalita ou silvita devido ao teor de K das últimas, visto que tanto a
velocidade como a densidade são similares. Já os perfis de densidade e velocidade
identificam e individualizam perfeitamente a anidrita, a halita e os sais de K e Mg.
V.1 – POÇO SPS-4A
Este poço foi perfurado no início da década de 70 e reavaliado nos últimos
anos com base em seus perfis geofísicos. Situa-se na borda da bacia, a poucos quilômetros
a leste da Charneira de Santos. A seqüência evaporítica foi perfurada a partir dos 2.281 m
de profundidade, logo abaixo dos carbonatos de idade Albiana. Não são apresentadas
seções sísmicas da área da locação devido à baixa qualidade das mesmas na profundidade
do sal. A pequena lâmina de água, cerca de 80 m, e levantamentos sísmicos antigos
contribuíram para a deficiência da qualidade.
O pacote evaporítico atravessado, com 490 m de espessura, apresenta
intercalações de anidrita e halita, principalmente, além de níveis de taquidrita, carnalita,

77

silvita e, em menor quantidade, níveis de carbonatos e margas próximo à base. A anidrita é
bem mais comum na base e no topo da seqüência, enquanto a halita predomina na porção
mediana (Fig. V.1). As intercalações de diferentes tipos de sal e a predominância da
anidrita, no terço basal do poço, indicam que o pacote não foi afetado, ao menos de forma
mais intensa, pela halocinese. A locação próxima à borda da bacia situa este poço na faixa
onde os evaporitos encontram-se com menores espessuras, mas com preservação de sua
estratificação original (Fig. IV.9).

Figura V.1 - Perfil litológico da seqüência evaporítica do poço SPS-04A obtido a partir
dos perfis geofísicos (programa ELAN da Schlumberger). Cinco ciclos completos de uma
série brining-upward-downward (em vermelho) e outros, prováveis, cinco incompletos
estão demarcados (editado a partir de perfil confeccionado por Carlos Beneduzi, geólogo
da PETROBRAS). Demarcado, em verde, o trecho do ciclo 4, analisado em separado.
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Os evaporitos encontram-se assentados diretamente sobre as rochas
vulcânicas básicas da Formação Camboriú, caracterizando um contato discordante. Neste
local, por situarem-se bem próximos à borda, os sedimentos do rifte não foram
depositados devido ao paleorelevo ou, se depositados, foram erodidos pelo evento que
resultou na grande discordância Pré-Aptiana Superior (ou Discordância Pós-Rifte).
A seqüência evaporítica no poço foi dividida em ciclos brining-upwarddownward, normalmente com deposição rítmica da série anidrita – halita – sais de K e Mg
– halita e anidrita. Cinco destes ciclos são bem demarcados e outros cinco, em direção à
base, não ocorrem completos (Fig. V.1 e V.5). Estes ciclos constituem a função principal
do estudo cicloestratigráfico realizado e serão detalhados nos itens de correlação entre os
poços e de preparação dos dados para a análise.

V.2 – POÇO RJS-598D
Este poço foi perfurado em janeiro de 2003, tendo como objetivos
principais as areias do Santoniano e carbonatos do Albiano, os quais encontram-se
estruturados. Atingiu a seqüência evaporítica a 3735 m, e estendeu-se por mais 887 m
(espessura inclinada), atravessando somente camadas de evaporitos (halita, anidrita,
carnalita, taquidrita e, possível, silvita). Situa-se próximo ao limite das províncias de
predomínio de domos e muralhas com a de predomínio da seqüência estratificada e
autóctone (Fig. IV.9). A partir do final da seqüência Albiana, o poço foi desviado (cerca
de 25º) com o intuito de atravessar os estratos de forma o mais perpendicular possível
(Fig. V.2).
O pacote perfurado inicia-se com camadas de anidrita intercaladas com
halita com até uma dezena de metros. Logo abaixo ocorrem níveis de taquidrita e carnalita
intercaladas com halita e camadas menos espessas de anidrita. Em sua maior parte, a
seqüência é constituída por halita intercalada com níveis mais delgados de anidrita e sais
complexos. De acordo com as quatro fácies identificadas na figura IV.10 do capítulo
anterior, o poço atravessou a fácies IV, com intercalações de níveis anidrita (mais
espessos), halita e sais de K e Mg, a fácies III, com predomínio de halita, e perfurou o
início da fácies II, com intercalações de halita com sais de K e Mg e níveis mais delgados
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de anidrita. Para efeito de correlação com o poço SPS-04A e para a análise
cicloestratigrafia, os cinco ciclos identificados na análise dos perfis geofísicos estão
delimitados e destacados no perfil litológico (Fig. V.4).

Figura V.2 - Posição do poço RJS598D em seção sísmica arbitrária, em tempo duplo.
Observar efeitos da halocinese no pacote evaporítico.
A partir da análise dos perfis geofísicos, da morfologia de suas curvas e da
identificação e ordem de deposição dos diferentes tipos de sal, foram delimitados os cinco
principais ciclos, que serão objetos de análise cicloestratigráfica. Os mesmos ciclos foram
identificados no poço SPS-04A com características bastante similares permitindo uma boa
correlação entre os poços.
A Figura V.3 apresenta a amarração do perfil litológico com a seção
sísmica em detalhe. As altas amplitudes observadas na seção denotam a grande variação
de impedância acústica (densidade x velocidade) entre os diferentes tipos de sais que se
intercalam. Estas são mais notáveis, especialmente, nos contatos entre níveis de sais de K
e Mg e níveis de anidrita e, também, entre aqueles e a halita.
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Todos os valores de profundidades nas tabelas de perfis geofísicos,
transportados para tabelas e gráficos de planilha eletrônica, estão projetados para a
vertical. Todos os cálculos e interpretações de periodogramas executados para este poço,
nos itens seguintes, utilizaram-se destes valores. Na segunda parte do estudo, com a
correlação de matrizes para a definição de espessuras médias de ciclos e taxas de
deposição, estes valores foram multiplicados por 1,1 para a recuperação de suas espessuras
inclinadas e perpendiculares à deposição. Na representação do perfil litológico as
profundidades estão com valores inclinados.

Figura V.3 – Detalhe da seção sísmica com amarração do perfil litológico. Observar altas
amplitudes nos contatos entre os diferentes tipos de sal, especialmente entre a anidrita e os
sais de K e Mg. Editado de Silva et al (2003).
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Figura V.4 – Perfil litológico do poço RJS-598D (ELAN), obtido através dos perfis geofísicos,
com pacote evaporítico atravessado em profundidade total (inclinada). Estão demarcados os cinco
ciclos identificados e o trecho em “zoom”, separado para análise em maior resolução. Editado de
perfil confeccionado por Denicol, geólogo da PETROBRAS.
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V.3 – CORRELAÇÃO ENTRE POÇOS
Mesmo distantes cerca de 270 km entre si, os dois poços estudados
possuem uma ótima correlação para os diferentes tipos de evaporitos e ciclos
identificados. Cinco ciclos completos de deposição de evaporitos (seqüência anidrita –
halita – sais complexos – halita – anidrita) podem ser identificados nos dois poços. Esta
seqüência de acumulação é considerada a clássica para este tipo de depósito (briningupward-downward), caracterizando-se pelo crescente aumento da concentração da
salmoura, devido à evaporação e secagem da bacia, até a precipitação dos sais complexos
e, após uma recarga de água de fora da bacia, uma diminuição desta concentração até a
deposição de anidrita novamente, recomeçando assim um novo ciclo.
Os cinco ciclos foram perfeitamente identificados e correlacionados pelas
curvas dos perfis geofísicos de raios gama, densidade e velocidade P dos dois poços (Fig.
V.5 e V.6). No perfil de densidade, os picos de anidrita, que delimitam cada ciclo,
aparecem bem marcados pelos maiores valores. Neste perfil geofísico, os três tipos de sal
se diferenciam perfeitamente, já que a anidrita possui densidade em torno de 3,0, a halita
cerca de 2,0 e os sais complexos entre 1,5 e 1,7. Já os picos salientes dos perfis de raio
gama identificam níveis de carnalita, ou mais raramente níveis de silvita, que diferenciamse da taquidrita, o outro sal complexo presente, assim como de todos os outros, pelo alto
conteúdo de K. De uma forma geral, os ciclos aumentam de espessura do primeiro até o
quarto, sendo que este possui uma espessura anormalmente maior, para depois diminuir no
quinto e último. Identificou-se, em ambos os poços uma camada de anidrita anormal, não
relacionada com o fim ou início da deposição de uma série, interna ao quarto ciclo. Isto
pode ser interpretado como uma variação na salinidade sem caracterizar um novo ciclo
devido à falta de sais complexos – ou simplesmente a salmoura não atingiu neste “pseudociclo” uma elevada concentração.
Aparentemente, os sais complexos de K são compostos predominantemente
por carnalita. Entretanto, uma pequena camada de 1 a 2 m que apresenta valores muito
altos nos perfis de raios gama e valores de densidade e velocidade maiores que os
normalmente encontrados para taquidrita e carnalita, indicam tratar-se de provável camada
de silvita (KCl). Tanto no poço RJS-598D, a 4.017 m de profundidade (Fig. V.4), como no
poço 1-SPS-4A, a 2.346 m (Fig. V.1) este nível ocorre no final do quarto ciclo e, além de
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indicar um período de máxima concentração da salmoura, serve como um excelente datum
estratigráfico dentro da seqüência evaporítica.

Figura V.5 – Correlação entre os dois poços dos cinco ciclos identificados através dos
perfis geofísicos de densidade, velocidade e raios gama. Linha verde indica o provável
datum de silvita.
Os cinco ciclos delimitados representam um total de 718 m de espessura no
poço RJS-598D, sendo destes, 35 m de anidrita (5%), 579 m de halita (81%) e 104 m de
sais complexos (14%). Já no poço SPS-04A, do total de 295 m dos cinco ciclos, 54 m são
de anidrita (18%), 196 m de halita (66%) e 45 m de sais complexos (16%). As maiores
espessuras de anidrita no poço 1-SPS-4A, em relação ao 1-RJS-598D, assim como as
menores espessuras de sais complexos (carnalita e taquidrita) e halita, indicam uma menor
concentração da salmoura, na maior parte do tempo, neste poço mais próximo à borda do
corpo de água. Isto pode ser um indicador de uma maior influência de águas continentais.
Apesar das diferenças nas espessuras, a morfologia das curvas e, principalmente, a
seqüência de repetição dos ciclos, corrobora enormemente para uma correlação
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inequívoca. Após a análise cicloestratigráfica veremos que as taxas de deposição bem
menores da anidrita, em relação à da halita e sais complexos, justificam essas espessuras
menores no poço SPS-04A.
A porção superior da seqüência no poço RJS-598D, acima do quinto e
último ciclo identificado, é composta principalmente de intercalações de anidrita e halita, e
aparece mais espessa que sua correspondente no SPS-04A. Além disso, um último nível
de anidrita não é correlacionado com este poço, indicando deposição apenas na área do
RJS-598D (Fig. V.6). Isto é perfeitamente explicado pela posição mais próxima ao
depocentro da bacia deste último, indicando a diminuição da área da bacia com condições
propícias à deposição de evaporitos. Concomitante à deposição destas últimas camadas de
anidrita e halita na parte central, teríamos já a deposição de carbonatos e terrígenos na
borda, ou ainda pelitos devido a maior entrada de água continental e conseqüente
diminuição da concentração da salmoura. Efeitos posteriores de dissolução também
explicariam essas variações de espessuras nas camadas de anidrita do topo da seqüência.
O mesmo deve ter ocorrido na porção inferior da seqüência evaporítica no
poço RJS-598D. Pelas seções sísmicas podemos estimar que não foram perfurados cerca
de 1.200 a 1.500 m da seqüência neste local. Também por evidências de continuidade e
amplitude das reflexões sísmicas denota-se que nesta metade inferior existe um grande
predomínio de halita em relação à anidrita e sais complexos. Somente na porção bem basal
voltamos a encontrar intercalações de anidrita com halita. Já no poço localizado mais
próximo à borda observa-se um grande predomínio de anidrita, com algumas intercalações
de halita e muito finas e esparsas de sais complexos. Isto indica uma menor concentração
da salmoura na borda e o crescimento da bacia do RJS-598D para o SPS-4A. Isto é
corroborado pela presença de pequenas camadas de carbonatos e pelitos logo acima do
basalto da Formação Camboriú no SPS-4A. Outra hipótese a ser analisada é a correlação
de toda a seqüência desde sua base, ou seja, a deposição seria geral para toda a bacia desde
o seu início. A proporção de anidrita bem maior na porção basal do poço SPS-04A, em
torno de 50%, em relação ao que deveria ser perfurado pelo RJS-598, estimado por
sísmica em cerca de 5%, justificaria a grande diferença de espessura (195 metros para
cerca de 1.300 a 1.500m). Nos capítulos seguintes este assunto será novamente abordado,
quando da integração dos resultados obtidos na cicloestratigrafia e discussão do tipo de
ambiente e bacia geradora da seqüência.
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Figura V.6 – Seção esquemática entre os poços, distantes 270 km entre si, correlacionando todos os níveis dos 5 ciclos identificados
(ver situação no mapa da Fig.IV.9). Observar variações de espessura da anidrita e halita, a primeira espessando em direção a borda e a
segunda adelgaçando. Nos cinco ciclos correlacionados todos os níveis são identificados nos dois poços, havendo apenas variações nas
espessuras.
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V.4 – PREPARAÇÃO DOS DADOS E IDENTIFICAÇÃO DOS CICLOS
Para análise cicloestratigráfica dos dois poços foram utilizados os perfis
geofísicos de densidade, velocidade P (ondas elásticas P) e de raios gama. Como já citado
anteriormente, estes perfis são capazes de identificar os diferentes tipos de evaporitos de
acordo com as características físicas peculiares a cada um. Os dados desses perfis foram
editados e filtrados, para a eliminação de ruídos e dados espúrios, numa planilha
eletrônica, com posterior confecção dos gráficos variável x profundidade.
As Figuras V.7 e V.8 apresentam os três perfis escolhidos, para cada um
dos poços, colocados em uma única escala para permitir uma análise conjunta. A
densidade está multiplicada por mil e o valor de Gama multiplicado por cerca de 10 vezes
e adicionado a uma constante (2100 no RJS-598D e 2300 no SPS-04A). Os trechos
analisados pela cicloestratigrafia restringiram-se apenas aos cinco ciclos identificados. Os
dados do poço RJS-598D estão referidos na vertical, já que o poço foi perfurado inclinado
neste trecho. Após sua utilização nos cálculos estatísticos, esses valores foram corrigidos
para valores inclinados, que representam a verdadeira espessura de deposição, para a
correlação de matrizes e análises dos resultados.
A identificação dos cinco ciclos levou em consideração, principalmente, a
análise morfológica das curvas dos perfis e a boa correlação resultante entre os dois poços,
apresentada no item anterior.

Os cinco ciclos identificados nos dois poços estão

reportados na tabela abaixo com profundidades e espessuras reais (vertical para o poço
SPS-04A e inclinada para o poço RJS-598D).

Poço SPS-04A

Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Ciclo 4
Ciclo 5

Poço RJS-598D

Profundidade (m)

Espessura (m)

Profundidade (m)

Espessura (m)

2580 – 2538
2538 – 2493
2493 – 2438
2438 – 2329
2329 - 2285

42
45
55
109
44

4548 – 4457
4457 – 4348
4348 – 4214
4214 – 3998
3998 - 3830

91
109
134
216
168

Tabela V.1 - Profundidades e espessuras dos cinco ciclos identificados (na vertical para o
poço SPS-04A e inclinada para o RJS-598D).
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Figura V.7 – Perfis geofísicos em gráfico de planilha eletrônica do poço RJS-598D, com
profundidades na vertical (não perpendiculares às camadas), utilizados na análise
estatística para a cicloestratigrafia. O valor da densidade está multiplicado por mil e o
valor de raios gama multiplicado por 10 vezes e adicionado a uma constante de 2100.

Figura V.8 – Idem à anterior para o poço SPS-04ª com profundidades também na vertical.
O valor da densidade está multiplicado por mil e o valor de raios gama multiplicado por
11 vezes e adicionado a uma constante de 2300.
Mesmo com diferentes espessuras, observa-se em ambos os poços um
aumento destas do ciclo 1 ao 4, em proporções semelhantes. O ciclo 4 ocorre com um
valor de espessura de certa forma anômalo, bem maior que os outros e com um nível de
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anidrita interno em seu terço inicial. Optou-se por uma interpretação que o considera como
de espessura anômala em vez de dividi-lo em 2 diferentes ciclos. Esta segunda
interpretação indicaria um pequeno ciclo inicial apenas com anidrita e halita, ou seja, a
salmoura não teria se concentrado o suficiente para a deposição dos sais complexos.
Devido, principalmente, às características morfológicas das curvas decidiu-se pela
interpretação de ciclo único. No ciclo de número cinco, o último bem diferenciado em
direção ao topo da seqüência, a espessura diminui novamente e os níveis de anidrita
aumentam sensivelmente de espessura.
Os ciclos caracterizam-se por iniciar com a deposição de anidrita, gradando
para trechos ricos em halita e passando em seu terço final para predominância dos sais
complexos (taquidrita e carnalita e/ou silvita). Após, retorna um trecho mais rico em halita
e, por fim, se encerra com a deposição de anidrita novamente. Os picos de anidrita foram
escolhidos para a separação de cada ciclo por serem uma indicação de concentrações
menores da salmoura, ou seja, um nível mais alto da água e o início de um período de
secagem da bacia. Cada ciclo representa uma secagem extrema da bacia e uma nova
subida do nível de água. Estas variações devem relacionar-se com mudanças do nível
médio do oceano aberto, aumentando ou diminuindo a entrada de água para a bacia
isolada por meio de infiltrações através da barreira, além de contribuições de águas
continentais pela borda da bacia e períodos de maior precipitação, em função de alterações
das condições climáticas dominantes.
Excetuando-se o anômalo ciclo 4, os valores médios de espessura situam-se
entre 40 e 60 m para o poço SPS-04A e entre 90 e 130 m para o RJS-598D. Além de
esperadas variações da taxa de deposição, conforme já comentado, influências de uma
pequena halocinese e a perfuração não totalmente perpendicular às camadas, também
podem ter aumentado essas diferenças de espessura.
Analisando-se isoladamente cada perfil constata-se a repetição de sua
morfologia para cada um dos ciclos identificados. Do primeiro ao quarto há um
incremento constante na espessura, reduzindo-se bruscamente no quinto, indicando
prováveis mudanças na taxa de sedimentação aliada a maior presença de anidrita. A
análise do perfil de raios gama, o qual aponta a presença do K da carnalita ou silvita,
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aponta para um claro incremento dos valores entre o primeiro e o quarto ciclo e uma
diminuição mais brusca para o quinto.
Foi selecionado um trecho dos dois poços, dentro do quarto ciclo, entre o
pico anômalo de anidrita e os picos indicativos de sais complexos, com predominância de
halita, para uma análise de detalhe com uma maior resolução (Fig. V.7, V.8, V.9 e V.10).
O intuito foi observar a possibilidade de ciclos de curta duração, provavelmente solares,
terem deixado suas assinaturas no registro.
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Figura V.9 – Perfil gama e densidade do trecho em zoom estudado do poço RJS-598D,
com 88 m (valores na vertical – espessura projetada).

Figura V.10 – Perfil gama e densidade do trecho em zoom, com 65 m de espessura,
selecionado do poço SPS-04A.
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V.5 - RESULTADOS DAS ANÁLISES - PERIODOGRAMAS E MATRIZES

As três curvas de perfis (gama, densidade e velocidade) dos dois poços
foram analisadas no trecho que abrange totalmente os 5 ciclos por intermédio de um
programa de estatística. Posteriormente, foram analisados os dois trechos de detalhe
selecionados dentro do quarto ciclo. Utilizou-se o programa STATISTICA for Windows da
StatSoft, de 1993, para a análise espectral de cada uma das curvas. Normalmente, uma
análise espectral consiste na detecção das freqüências dominantes em séries temporais.
Como artifício, entretanto, é perfeitamente válido considerarmos os perfis de poço como
uma série, só que em vez de tempo, na escala vertical, teremos as espessuras. Desta forma,
nosso espectro analisado será de períodos e não freqüências. Através do módulo Times
Series do programa utilizou-se a análise de Fourier (decomposição em funções senoidais)
para a identificação de períodos dos vários ciclos existentes no trecho estudado.
Dois grandes problemas se interpõem no estudo e análise cicloestratigráfica
dos quatro trechos selecionados do pacote evaporítico nos dois poços: a grande variação
da taxa de sedimentação e a falta de controle, com alguma precisão, de datações dessas
rochas. Além da falta de fósseis para uma datação aproximada, a duração máxima de cerca
de seis milhões de anos para a deposição de toda a seqüência (sedimentos do Jequiá com
119 Ma a sedimentos de 113 Ma no limite Albiano-Aptiano; Demercian, 1996), não
permite nenhum tipo de amarração com um pacote que deve ter sido depositado em
poucas centenas de milhares de anos. Uma das formas utilizadas para tentar superar este
problema é o uso de correlação de matrizes (Schwazacher, 1993; Olsen, 1994), que, apesar
de seu empirismo, apresenta bons resultados em áreas onde foi possível a comparação com
datações confiáveis. O método consiste na utilização de uma primeira matriz composta por
razões calculadas a partir das espessuras dos ciclos identificados e outra composta pelas
razões dos ciclos de Milankovich. Utilizou-se, para tanto, o programa PERIODO criado
pela PETROBRAS com orientação do geólogo Nilo Azambuja.

91

V.5.1 – Resultados Encontrados Para Os Ciclos Principais
Inicialmente, cada um dos três perfis dos poços foi analisado pelo programa
STAT no trecho que abrange os cinco ciclos principais identificados e correlacionados
entre si. Os gráficos gerados pela análise espectral, a partir de séries de Fourier, indicaram
as principais espessuras dos ciclos reconhecidos. Posteriormente, as espessuras mais
representativas foram correlacionadas com os ciclos de Milankovitch através de matrizes
operadas pelo programa PERIODO.
- Poço RJS-598D
As principais espessuras encontradas, identificadas pelos picos dos gráficos
da Figura V.11, foram: 163, 93, 59, 47, 38, 31 e 17 m. Salienta-se, novamente, que para
este poço, os valores de espessura dos perfis estão projetados para vertical, já que neste
trecho a perfuração foi inclinada. Para análises e cálculos de taxas de deposição e dos
ciclos em tempo essas espessuras foram multiplicadas por 1,1 para obter-se as mesmas em
verdadeira grandeza e perpendicular ao acamamento original. Desta forma as espessuras
consideradas foram: 180, 103, 65, 52, 42, 34 e 19 m.
A correlação da matriz gerada pelos valores das espessuras, retiradas dos
periodogramas, com a matriz obtida a partir de três ciclos de Milankovich (39, 22 e 18 mil
anos), resultou na associação dos principais ciclos definidos no trecho estudado com os
ciclos orbitais em mil anos (ka). Devido à alta taxa de sedimentação dos evaporitos e a
espessura do pacote investigado, os valores de 100 ka e 50 ka, relativos à excentricidade e
obliqüidade longa, foram retirados. Os três valores utilizados: 39 ka, para a obliqüidade
curta, 22 e 18 ka, para precessão longa e curta, correspondem a períodos destes ciclos
orbitais para cerca de 100 milhões de anos atrás (Tab. II.2), época da deposição da
seqüência evaporítica. Dentre os valores encontrados nesta correlação (ANEXO 2),
obteve-se como mais realistas e aceitáveis, de acordo com suas taxas de deposição, os que
se seguem:
Espessura
180 m
103 m

Período em anos
39 ka
22 ka

Taxa de sedimentação
4,6m/ka
4,7m/ka
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Figura V.11 – Periodogramas do trecho que compreende os cinco ciclos principais (3.819
a 4.467 m) do poço RJS-598D. Eixo horizontal representado pelo número de amostras,
espaçadas de 0,153 m (resolução dos perfis). Em vermelho a espessura do ciclo indicado,
em metros (valores projetados na vertical).
Esses valores são médios e aproximados, pois, como já discutido
anteriormente, as variações das espessuras dos ciclos comprovam mudanças nas taxas de
deposição ou, como veremos mais adiante, diferentes taxas para cada tipo de sal
depositado nos ciclos. Para o ciclo de precessão curta, 18 ka, os valores de espessuras
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encontrados de 52 e 42 m não se mostram confiáveis pois as taxas de deposição calculadas
ficariam em apenas 2,9 e 2,3 m/ka, quase a metade do valor encontrado para os outros dois
ciclos. O ciclo principal, identificado visualmente e demarcado nos poços e perfis, com
espessura média de 103 m, com esta interpretação, apresenta uma taxa de sedimentação
média variável entre 4,1 m/ka, no primeiro e menor ciclo e um máximo de 9,9 m/ka no
ciclo considerado anômalo e com espessura de 216 m.

- Poço SPS-04A
Neste poço foram identificadas as seguintes espessuras, a partir da
confecção dos periodogramas, para os principais ciclos: 49, 33, 27, 23, 16, 14 e 12 m (Fig.
V.12). Com a mesma sistemática utilizada no poço RJS-598D e com a mesma matriz de
correlação dos ciclos orbitais (39, 22 e 18 ka), obteve-se os seguintes resultados (ANEXO
3):
Espessura
49 m
27 m
23 m

Período em anos
39 ka
22 ka
18 ka

Taxa de sedimentação
1,25 m/ka
1,23 m/ka
1,28 m/ka

Entretanto, esses valores não são compatíveis com os encontrados para o
poço RJS-598D pois, além de apresentarem taxas de sedimentação muito baixas, não
parecem indicar a mesma correlação de ciclos. A espessura obtida para o ciclo principal,
aquele identificado nos perfis e correlacionado com o poço RJS-598D, foi de 49 m. Logo,
se na análise do RJS-598D o ciclo principal, de 103 metros, foi correlacionado com o ciclo
orbital de 22 ka, coerentemente, deve-se seguir a mesma solução. Ou seja, o ciclo de 49 m
correlaciona-se com o orbital de 22 ka e a taxa de sedimentação resultante será de 2,22
m/ka. Nota-se com esta interpretação que, neste poço, não foi identificado um ciclo maior
que possa ser correlacionado com o de 180 m de espessura encontrado no RJS-598D. Em
outras palavras, isso significa que este resultado é obtido por conjecturas a partir de
similaridades com este poço, pois na correlação das matrizes não foi obtida uma solução
com ao menos dois ciclos compatíveis. Após a apresentação dos resultados encontrados no
trecho em zoom, no item de interpretação dessas análises, outras considerações discutidas
tornam possível e válida essa hipótese levantada.
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Figura V.12 – Periodogramas do trecho que compreende os cinco ciclos (2.285 a 2.580
metros) do poço SPS-04A. Eixo horizontal representado pelo número de amostras,
espaçadas de 0,153 metros (resolução dos perfis). Em vermelho a espessura do ciclo
indicado, em metros.
V.5.2 – Resultados Encontrados Para o Trecho em Detalhe (Zoom do ciclo 4)
A mesma metodologia utilizada para a análise dos ciclos principais foi
aplicada nos dois poços, num pequeno trecho do ciclo número 4 (Fig. V.7 e V.8). Além da
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tentativa de identificação de ciclos menores, correlacionáveis com os ciclos solares, esse
pequeno trecho permitiu uma análise mais acurada da taxa de deposição de uma camada
com ampla predominância de halita. Diferentemente das análises anteriores, onde as
grandes variações de espessuras dos ciclos devem-se, principalmente, às diferentes
quantidades de níveis de anidrita, halita e sais complexos, neste trecho as taxas devem
comportar-se de maneira bem mais homogênea e constante.
Poço RJS-598D
No trecho selecionado dos perfis geofísicos, com 88 m na projeção vertical,
correspondendo à cerca de 97 m em espessura inclinada, foram identificados nos
periodogramas oito ciclos principais: 12; 10; 8; 5,5; 4,4; 3,6; 3,2 e 2 m, todos já com suas
espessuras inclinadas, perpendiculares à deposição (Fig. V.13).
Duas hipóteses de trabalho foram testadas neste trecho. A primeira foi
obtida através da utilização de uma matriz de correlação com apenas os cinco ciclos
solares de menor duração e mais conhecidos na bibliografia (180, 80, 44, 22 e 11 anos).
Como resultado, identificou-se uma boa correlação para as seguintes espessuras (ANEXO
4):
8 m - ciclo de 180 anos - taxa de sed. = 44,4 m/ka
3,6 m - ciclo de 80 anos
- taxa de sed. = 45,0 m/ka
2 m - ciclo de 44 anos
- taxa de sed. = 45,4 m/ka.
A segunda hipótese trabalhou com nove ciclos solares, desde o de 44 anos,
mais conhecido, até um maior de 1.050 anos, descrito em estudos de paleotemperaturas de
testemunhos da Groenlândia (ver Tab. II.5). Com uma similaridade de 96% na matriz de
espessuras obteve-se 7 valores correlacionáveis a ciclos (ANEXO 5):
Espessura
12 m
10 m
8 m
5,5 m
4,4 m
3,2 m
2,0 m

Período em anos
1050
800
640
510
410
280
180

Taxa de sedimentação
11,4 m/ka
12,5 m/ka
12,5 m/ka
10,8 m/ka
10,7 m/ka
11,4 m/ka
11,1 m/ka

96

Figura V.13 – Periodogramas do trecho detalhado (zoom) do ciclo 4 (4.007 a 4.095 m) do
poço RJS-598D. Eixo horizontal representado pelo número de amostras, espaçadas de
0,153 metros (resolução dos perfis). Em vermelho a espessura do ciclo indicado, em
metros.
A maior consistência desta segunda hipótese, com a correlação dos sete
ciclos encontrados com respectivos ciclos solares, aliada às taxas de sedimentação com
valores mais compatíveis com os encontrados nas análises dos ciclos principais, leva-nos a
adotá-la como a mais factível de ter ocorrido.
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Poço SPS-04A
No trecho de detalhe deste poço, que corresponde a um zoom do ciclo 4
com 62 m de espessura, os periodogramas dos três perfis analisados (Fig. V.14)
apresentaram as seguintes espessuras dos seis principais ciclos identificados: 11; 8; 5; 4;
2,9 e 1,7 m. Esses valores foram correlacionados, através de matrizes, com os nove ciclos
solares utilizados na hipótese dois da análise do RJS-598D. A hipótese um, com apenas
cinco ciclos solares, não foi considerada para este poço.
O perfil de velocidade apresentou picos com baixa amplitude e com pouca
definição para os ciclos menos espessos. Ao se analisar as curvas deste perfil observa-se
que a resolução não é tão boa quanto a apresentada no poço RJS-598D. Provavelmente
isto se deve à menor eficiência da ferramenta utilizada na década de 70, quando da
perfuração do SPS-04A.
No Anexo 6 estão os resultados obtidos na correlação das duas matrizes e
abaixo estão listados os ciclos encontrados. Observa-se que apenas o ciclo de 640 anos,
encontrado no poço RJS-598D, não foi identificado neste poço.
Espessura
11 m
8 m
5 m
4 m
2,9 m
1,7 m

Período em anos
1050
800
510
410
280
180

Taxa de sedimentação
10,5 m/ka
10,0 m/ka
9,8 m/ka
9,8 m/ka
10,3 m/ka
9,4 m/ka
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Figura V.14 – Periodogramas do trecho em zoom (2.357 a 2.419 m) do poço SPS-04A.
Eixo horizontal representado pelo número de amostras, espaçadas de 0,153 m (resolução
dos perfis). Em vermelho, as espessuras dos ciclos indicados em metros.

V.6 - INTERPRETAÇÃO DAS ANÁLISES CICLOESTRATIGRÁFICAS DOS POÇOS
O principal ciclo identificado, e correlacionado nos dois poços, apresentou
uma espessura média nos periodogramas de 103 m no RJS-598D e de 49 m no SPS-04A.
A melhor correlação entre matrizes de espessuras e de períodos orbitais resultou na
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associação do ciclo de 22 ka, correspondente à precessão longa, com o ciclo principal. Em
conseqüência a taxa média de sedimentação para a totalidade dos cinco ciclos ficou em 4,7
m/ka no RJS598D e em 2,22 m/ka no SPS-04A. Essas taxas médias refletem variações de
4,1 a 9,9 m/ka no primeiro e de 1,9 a 4,9 m/ka no segundo, em função das diferenças de
espessura de cada ciclo. Entretanto, como veremos, esses valores também indicam taxas
médias para cada ciclo, isto porque cada tipo de sal corresponde a uma diferente taxa de
deposição.
No RJS-598D o ciclo de 180 m identificado nos periodogramas
correlacionou-se com o ciclo orbital de Milankovitch referente à obliqüidade, com 39 ka.
Já no poço SPS-04A este ciclo não foi identificado. Para este poço, a associação do ciclo
principal com o período de 22 ka deveu-se à correlação dos poços e aos resultados
encontrados nas análises do trecho em zoom do ciclo número 4.
A segunda hipótese de correlações adotada para o trecho analisado em
zoom, com nove ciclos solares, foi a que apresentou os resultados mais consistentes. No
poço RJS-598D sete ciclos solares, com períodos entre 180 e 1.050 anos, foram
correlacionados com espessuras geradas nos periodogramas. Os valores das taxas de
sedimentação variaram de 10,7 a 12,5 m/ka, com média de 11,5 m/ka. Já no SPS-04A a
taxa média ficou em 10,0 m/ka, com máximo e mínimo de 10,5 e 9,8 m/ka,
respectivamente. Essa diferença pode ser explicada pela associação de sais de K e Mg com
a halita depositada neste trecho do poço RJS-598D, localizado mais próximo ao
depocentro da bacia. Já no SPS-04A, próximo à borda, a halita depositou-se associada à
anidrita (ver perfis litológicos nas Fig. V.1 e V.3). Isto é corroborado pelos valores mais
elevados de densidade encontrados no perfil do SPS-04A, com média de 2,12 para este
trecho, enquanto no RJS-598D a média situa-se em torno de 2,03. Em ambos os poços, o
valor da taxa de sedimentação encontrado é bastante similar aos encontrados na
bibliografia para níveis de evaporitos constituídos basicamente de halita, conforme
relatado no capítulo III desta dissertação.
A variação das espessuras dos ciclos principais deve-se às diferentes
proporções de níveis de anidrita, halita e sais complexos. Por meio de simples equações
matemáticas, podemos estimar o valor da taxa de deposição da anidrita a partir das
espessuras de cada ciclo, da taxa de deposição conhecida da halita e de seu tempo de
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duração (22 ka). Para isso precisamos arbitrar um valor para a taxa de deposição dos
níveis com sais complexos, a qual deve ser maior que a encontrada para a halita. A
bibliografia consultada não cita valores específicos para a deposição de carnalita,
taquidrita e silvita; apenas afirma que, devido à altíssima concentração da salmoura, essas
taxas são as mais altas dentre todos evaporitos. De qualquer forma, como as espessuras
desses níveis são relativamente pequenas e sua taxa de deposição muito alta, a adoção de
um valor aproximado é suficiente para nossa estimativa. Como exemplo apresentamos os
cálculos para o ciclo 1 do poço RJS-598D, que possui 15 m de sais de K e Mg, 65 m de
halita e 10 m de anidrita. Supondo-se a taxa de deposição dos sais complexos igual a 20
m/ka, teríamos 0,75 ka para o tempo de deposição destes níveis; para os de halita teremos
65 m ÷ 11,5 m/ka = 5,65 ka. Como o ciclo total possui uma duração de 22 ka, restariam
15,60 ka para a deposição dos 10 m de anidrita, o que corresponde a uma taxa de 0,64
m/ka.
Utilizando-se essa sistemática de cálculo se encontra os seguintes valores
de taxa de deposição para níveis de anidrita para os cinco ciclos, em cada um dos poços:
RJS-598D

SPS-04A

Ciclo 1

0,64 m/ka

0,57 m/ka

Ciclo 2

0,51 m/ka

0,67 m/ka

Ciclo 3

0,64 m/ka

0,51 m/ka

Ciclo 4

1,36 m/ka

0,58 m/ka

Ciclo 5

0,52 m/ka

0,72 m/ka

Tabela V.2 – Taxas de sedimentação encontradas para os níveis de anidrita nos cinco
ciclos dos dois poços.
Observa-se que apenas o ciclo 4 do primeiro poço apresenta um valor mais
destoante da média, com 1,36 m/ka. Analisando-se o perfil litológico deste poço vê-se que
os níveis de anidrita deste ciclo ocorrem com halita associada. Isto pode ter originado um
aumento nesta taxa de deposição. Outra explicação para este valor fora do padrão seria a
própria anormalidade deste ciclo, que aparece com espessura bem maior que os demais e,
em razão disso, pode ter sido afetado pela halocinese ocorrida no local (Fig. V.2 e V.3).
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Fazendo-se o mesmo tipo de cálculo para o trecho total dos cinco ciclos
principais nos dois poços, chega-se a um valor médio da taxa de deposição da anidrita de
0,64 m/ka para o RJS-598D e 0,61 m/ka para o SPS-04A. Valores bastante similares entre
si e congruentes com taxas de sedimentação descritas em estudos de Logan (1987, apud
Dias, 1998) no lago de MacLead (Austrália).
Em resumo, os resultados das análises cicloestratigráficas realizadas nos
dois poços permitiram a elaboração de uma hipótese de modelo para a deposição da
seqüência evaporítica. Cada um dos cinco ciclos principais corresponderia ao ciclo orbital
de precessão com 22 ka. As diferenças de espessura entre os ciclos são devidas às
variações de espessura dos diferentes tipos de sal, com distintas taxas de deposição.
Devido às menores espessuras e ao seu alto valor, a taxa de deposição dos sais complexos
foi fixada em 20 m/ka. Este artifício é válido, já que sua variação pouco representa no
cálculo final e necessário para a definição da taxa da anidrita. Os valores médios
encontrados para a taxa de deposição da halita variaram entre 10 e 11,5 m/ka e os
calculados de anidrita entre 0,61 e 0,64 m/ka, respectivamente para o poço SPS-04A e
RJS-598D.
Extrapolando-se estes resultados para o restante da seqüência evaporítica,
atravessada em sua totalidade no poço SPS-04A, podemos chegar a um valor de tempo de
toda a deposição do pacote. Pelo perfil litológico obtemos que, além dos 295 m dos cinco
ciclos, temos mais 195 m assim divididos: 130 m de anidrita, 60 m de halita e 5 m de
carbonatos. Para os 190 m de sal teríamos um período de 219 mil anos, utilizando-se as
taxas encontradas para este poço. O problema maior é a estimativa da taxa de deposição
para os 5 m de carbonatos, visto que possui valor bem mais baixo e variável. Se
considerarmos, hipoteticamente, apenas dois valores extremos, de 2 cm/ka e 10 cm/ka,
somaríamos mais 250 mil ou apenas 50 mil anos a mais. Totalizando-se mais os 110 ka
dos cinco ciclos chegaríamos a um período total aproximado entre 380 e 580 ka para
deposição de toda a seqüência evaporítica na área do poço SPS-04A.
Já para o poço RJS-598D, que perfurou apenas pouco mais que um terço do
total da seqüência evaporítica, é possível apenas uma estimativa pouco precisa a partir da
avaliação de seção sísmica. Interpretação dessa seção mostra que cerca de 1.500 m não
foram perfurados e que a composição destes é predominantemente de halita, devido às
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impedâncias e fácies sísmicas presentes. Supondo-se que esta seja de 95 % de halita e 5 %
de anidrita obteríamos um tempo de 241 mil anos. Uma maior espessura de anidrita ou
mesmo a presença de pequenos níveis de carbonato, próximos à base, podem elevar
consideravelmente este valor. O trecho perfurado do topo da seqüência, mas não incluído
entre os cinco ciclos principais, possui 95 m, sendo 60 de anidrita e 35 de halita. Isto
perfaz mais 97 mil anos que somados aos 110 dos cinco ciclos e aos supostos 241 do
trecho não perfurado, totalizariam cerca de 450 ka para toda a seqüência.
Apesar

destes

cálculos

e

valores,

resultantes

das

análises

cicloestratigráficas, apresentarem-se com razoável coerência e consistência, não passam
de números hipotéticos para formação de um modelo, que só poderiam ser comprovados
com algum tipo de calibração com outros métodos de datação, especialmente os baseados
em fósseis.
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VI - APLICAÇÃO DA CICLOESTRATIGRAFIA EM TRAÇOS DE DADO
SÍSMICO

A mesma metodologia de análise cicloestratigráfica aplicada nos dois poços
e descrita no capítulo anterior, foi utilizada em traços de uma seção sísmica obtida de um
levantamento 3D realizado na Bacia de Santos. Nos próximos itens serão detalhadas todas
as etapas desta fase, desde a escolha dos traços e da seção utilizada até a interpretação dos
resultados obtidos.
VI.1 - A SEÇÃO SÍSMICA ESCOLHIDA
A seção escolhida pertence a uma linha de um “grid” 3D, adquirido e
processado entre 2001 e 2003, pela companhia Veritas do Brasil Ltda, com cerca de
20.100 km² de área total levantada, e utilizado pela PETROBRAS na exploração de quatro
blocos em águas profundas, licitados pela ANP em setembro de 2000. O mapa da Figura
IV.9 apresenta sua localização, nas proximidades da porção sul destes blocos. O principal
critério que norteou a seleção desta seção foi a menor presença de movimentos
halocinéticos na área, o que possibilitou uma boa preservação da seqüência estratificada
original do pacote evaporítico (Fig. VI.1). Como já bastante comentado no capítulo
referente aos Evaporitos da Bacia de Santos, esta preservação deve-se, principalmente, à
presença do Platô de São Paulo que diminuiu o gradiente do mergulho da bacia nesta área.
A seção foi convertida de tempo para profundidade a partir de um modelo
de velocidades construído para a área com dados de poços da bacia e dos horizontes
sísmicos mapeados. No interior da seqüência evaporítica foram utilizadas duas
velocidades constantes para a conversão, a primeira de 4.700 m/s para a porção superior
com intercalações de espessos níveis de anidrita com halita, e a segunda de 4.500 m/s para
todo o restante da seqüência, onde predominam níveis de halita. Mesmo sem detalhar as
intercalações dos níveis de diferentes tipos de sal, a conversão em profundidade mostrouse bastante satisfatória e confiável, de acordo com mapas estruturais confeccionados para
horizontes situados abaixo dos evaporitos. Esta conversão é essencial para o uso de traços
sísmicos em análises cicloestratigráficas, para o ajuste dos ciclos e para o cálculo das taxas
de deposição.
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Não foi dado nenhum tipo de tratamento especial na fase de processamento
de dados na seção escolhida para a análise cicloestratigráfica. Trata-se do mesmo dado
utilizado pelos intérpretes da PETROBRAS na pesquisa dos blocos licitados pela ANP.
Ou seja, a seção encontra-se com filtros e ganhos, do tipo AGC (Automatic Gain Control),
normalmente utilizados em processamentos sísmicos convencionais. A resolução vertical
máxima obtida dentro da seqüência evaporítica situou-se em 40 m, medida média do
menor comprimento de onda encontrado no dado (Fig. VI.2 e VI.3), e confirmado nos
gráficos dos periodogramas dos dois traços analisados (Fig. VI.4 e VI.5). A resolução aqui
descrita refere-se à distância entre cada pico e é necessária para a identificação de um
ciclo, não tratando-se da resolução sísmica vertical, descrita na bibliografia como um
quarto do comprimento de onda. Esta resolução, aliada à alta taxa de deposição do sal,
permite o uso de todos os ciclos orbitais de Milankovitch na análise cicloestratigráfica do
dado sísmico. O menor dos ciclos de Milankovitch – o ciclo de 18 ka - multiplicado por
uma taxa de deposição média subestimada para os evaporitos de 3 m por mil anos,
resultaria numa espessura de 54 m.

Figura VI.1 – Seção sísmica regional, convertida em profundidade, com seqüência
evaporítica apresentando boa preservação de sua estratificação original. Setas em azul
indicam topo e base da seqüência e retângulo em vermelho delimita área de onde foram
selecionados dois traços para análise cicloestratigráfica (zoom na Fig. VI.2).
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As fácies sísmicas visualizadas na seção conferem com as descritas no
capitulo IV (Fig. IV.10) e com as encontradas nos dois poços analisados. Os dois traços
escolhidos para análise cicloestratigráfica (Fig. VI.2) situam-se numa região onde o pacote
evaporítico encontra-se com cerca de 2.000 m de espessura. As quatro fácies sísmicas
podem ser identificadas nos seguintes intervalos: EVP IV de 3.000 a 3.250 m, EVP III
entre 3.250 e 3.600, EVP II de 3.600 a 4.300 e, por último, EVP I entre 4.300 e 5.000 m
de profundidade. De acordo com as litologias atravessadas nos dois poços estas fácies
indicam a distribuição dos três principais sais: anidrita, halita e sais complexos (taquidrita
e carnalita e/ou silvita). As grandes amplitudes da porção superior devem-se à intercalação
de espessas camadas de anidrita com sais complexos e halita. Na zona abaixo desta, as
menores amplitudes indicam maior presença de halita e pouco sal complexo. A zona EVP
II, por sua vez, já indica uma maior espessura dos sais complexos nos ciclos em contato
com halita e anidrita, enquanto a porção mais basal repete a EVP III, parecendo haver
apenas intercalações de halita com anidrita. A grande diferença de impedância acústica
(produto da velocidade pela densidade do meio) entre as camadas de anidrita e sais
complexos gera as maiores amplitudes observadas na seção.

Figura VI.2 – Seção em profundidade com os dois traços (4982 e 5014) analisados.
Trechos em azul contínuo indicam porção considerada na análise estatística. Observar as
quatro fácies sísmicas identificadas no capítulo sobre os evaporitos da Bacia de Santos
(Fig. IV.10).
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VI.2 - PREPARAÇÃO DOS DADOS E IDENTIFICAÇÃO DOS CICLOS
Foram escolhidos dois traços (4982 e 5014) de uma mesma linha, distantes
800 m entre si, para a análise estatística e geração de periodogramas com espessuras
médias dos ciclos. Pelos mesmos critérios adotados na cicloestratigrafia realizada nos dois
poços, a porção superior da seqüência, com altas amplitudes e de comportamento anômalo
em relação à seção evaporítica completa, foi excluída dessa análise (Fig. VI.2 e VI.3). A
aplicação da metodologia em dois traços, em vez de apenas um, buscou uma maior
consistência nos cálculos estatísticos.
Os gráficos de amplitude dos dois traços foram gerados em planilha
eletrônica a partir de seus dados SEG-Y (formato de gravação de dados sísmicos), os quais
constituem-se em amostras de 4 em 4 m com seus respectivos valores de amplitude. As
tabelas criadas nas planilhas, com valores de profundidades e amplitudes, foram tratadas
pelo programa STATISTICA, no intervalo compreendido entre 3.200 e 5.200 m para o
cálculo dos periodogramas. A metodologia empregada foi a mesma seguida no item V
desta dissertação na análise cicloestratigráfica dos dois poços.
A análise morfológica e visual dos traços já permite a identificação de dois
principais ciclos que se repetem. O primeiro, com cerca de 50 m em média, indicado por
cada pico, está próximo ao limite da resolução, e o segundo aparece indicado pela
repetição de um padrão desenhado pelos picos e dos valores de amplitude. Este último
caracteriza nosso principal ciclo e possui espessuras que variam de cerca de 60 m a pouco
mais de 100 m, com média em torno de 86 m apontada pelos periodogramas apresentados
no próximo item.
A variação da espessura do ciclo é resultado das mudanças nas proporções
dos diferentes tipos de sal, enquanto a variação das amplitudes sugere a presença de maior
quantidade de sais complexos no trecho que corresponde à fácies sísmica EVP II. A
diminuição das amplitudes e espessuras na porção mais basal parece indicar que estes
níveis são constituídos principalmente por intercalações de anidrita e halita.
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Figura VI.3 – Traços sísmicos analisados pela cicloestratigrafia, com indicação do
principal ciclo (setas em azul e vermelho). Observar a diminuição das amplitudes e
espessuras em direção ao trecho mais basal.
Apenas para efeito de comparação com os ciclos delimitados nos dois
poços, os últimos cinco ciclos demarcados nos gráficos de amplitude, somam cerca de 500
m de espessura, enquanto no RJS-598D, estes mesmos cinco ciclos, somaram pouco mais
de 700 m e no SPS-04A, quase 300 m. Deve-se observar a posição geográfica dos três
pontos dentro do que seria este mar restrito. Enquanto o SPS-04A é o local mais próximo
da borda e o RJS-598, aparentemente, mais próximo ao depocentro da paleobacia, o local
dos traços encontra-se mais para o sul, em direção ao paleoalto que isolava a bacia e
também, provavelmente, pouco a leste do depocentro (Fig. IV.7 e IV.9). Isto deve implicar
numa maior deposição de anidrita neste último, devido à maior proximidade da área de
recarga, quando comparado com o RJS-598D, o que explicaria as espessuras menores.
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VI.3 - RESULTADOS DAS ANÁLISES – PERIODOGRAMAS E MATRIZES
Os dois traços selecionados foram analisados pelo programa STATISTICA
através da mesma metodologia aplicada nos poços. As análises espectrais das duas curvas
geraram dois periodogramas (Fig. VI.4) que indicaram como principais espessuras de
ciclos: 46, 52, 85, 95, 105 e 143 m.
Como comentado anteriormente, dois ciclos são visíveis na morfologia das
curvas, um de cerca de 50 m e outro com espessura variável entre 60 e pouco mais de 100
m. Em vista disso, uma segunda interpretação dos ciclos também pode ser feita a partir
dos periodogramas. Observando-se os dois periodogramas é possível separar três grupos
de espessuras, uma centrada em 52 m, outra variável entre 62 m e 105 m e uma terceira
mais isolada de 143 m. Utilizando-se de uma envoltória média podemos reduzir o número
de ciclos a apenas essas três espessuras, tendo a do ciclo principal uma média de 86 m.
Este artifício é valido, pois se percebe claramente nas curvas que o ciclo principal varia de
espessura. As variações na taxa de deposição e as alterações nas espessuras dos ciclos são,
novamente, as dificuldades maiores nas análises cicloestratigráficas.
A correlação de matrizes de espessuras com ciclos orbitais foi realizada
com as duas interpretações dos periodogramas e os resultados encontram-se listados nos
ANEXOS 7 e 8. A matriz de correlação dos ciclos orbitais de Milankovitch foi construída
com os cinco períodos mais conhecidos, ou seja, 100, 50, 39, 22 e 18 mil anos, valores
estes válidos para cerca de 100 milhões de anos atrás. Para a primeira correlação,
considerando-se as seis espessuras (ANEXO 7), obteve-se como resultado mais aceitável,
de acordo com as taxas de deposição esperadas, os seguintes valores:
Espessura
143 m
52 m

Período em mil anos
50
18

Taxa de sedimentação
2,86 m/ka
2,88 m/ka

Já para a correlação da matriz com apenas três espessuras (ANEXO 8), a
partir de uma envoltória dos picos dos dois periodogramas, os únicos valores factíveis
encontrados foram:
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Espessura
143 m
86 m

Período em mil anos
39
22

Taxa de sedimentação
3,67 m/ka
3,91 m/ka

Todas as outras associações, resultantes das correlações entre períodos de
ciclos de Milankovitch e as espessuras médias dos ciclos que se repetem nos traços,
apresentam valores de taxas de sedimentação fora do intervalo esperado. Ou então, em
alguns casos, não contemplaram às espessuras dos ciclos visualizados morfologicamente
nos traços.

Figura VI.4 – Periodogramas dos dois traços analisados da seção sísmica. Em vermelho, a
espessura dos principais ciclos identificados.
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VI.4 – INTERPRETAÇÃO DA ANÁLISE CICLOESTRATIGRÁFICA EM TRAÇO
SÍSMICO
O ciclo correlacionado com período orbital de 22 ka, correspondente à
precessão longa de Milankovitch, apresenta espessuras variando entre 60 e 115 m (Fig.
VI.4) e uma média de 86 m. Com isso, a taxa média de deposição pode variar entre 2,7 e
5,3 m por mil anos, ficando a média em 3,91 m/ka. A variação dessa taxa reflete alterações
na composição dos ciclos, os quais parecem conter uma maior proporção de anidrita, em
relação à halita e sais complexos, em direção à base da seqüência. Além da diminuição das
espessuras, justificada pela menor taxa de deposição da anidrita (menos de 1m/ka), isto
parece ser indicado, também, pela diminuição das amplitudes dos refletores.

Figura VI.4 – Detalhe da seção analisada, com a posição dos dois traços e a delimitação e
interpretação de 22 possíveis ciclos.
A escolha do valor médio de 86 m para o ciclo principal, a partir de
envoltórias dos picos dos periodogramas, salienta a importância da análise morfológica e
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visual das curvas dos dados estudados na cicloestratigrafia. Isto porque, a análise apenas
estatística e matemática não leva em conta as variações de espessura e composição dos
ciclos, ao menos, na metodologia adotada aqui.
O ciclo de 143 m correlacionou-se com o ciclo orbital referente à
obliqüidade, com 39 ka. No poço RJS-598D esta correlação ocorreu com um ciclo
identificado nos periodogramas com espessura média de 180 m. Já o valor de 52 m,
também identificado nos periodogramas, não apresentou nenhuma correlação válida. Este
“ciclo”, provavelmente, ficou demarcado pelo período mínimo do dado, ou seja, a
distância média entre cada um dos picos do gráfico de amplitudes.
Na Figura VI.4 a seção com os traços analisados é apresentada ampliada e
em detalhe. Nela foi possível a identificação de 22 prováveis ciclos, que podem indicar os
clássicos ciclos de brining upward-downward, da mesma forma que foi interpretado nos
dois poços analisados. Entretanto, salienta-se que no dado sísmico, essa interpretação é
feita por associação aos dados dos poços, pois não dispomos da composição dos
evaporitos que constituem cada ciclo. As variações de amplitude do sinal, que em geral
diminuem para a base, indicam uma diminuição dos níveis com sais complexos. Isto
porque, conforme já comentado anteriormente, a intercalação destes com anidrita e halita
produz uma diferença de impedâncias que gera uma alta amplitude nestes contatos. Em
conseqüência, os ciclos devem ser compostos dominantemente por intercalações de
anidrita e halita, o que corroboraria com a interpretação de que possuem menores
espessuras.
A espessura total da seqüência, no local analisado, medida entre os picos de
grande amplitude que delimitam topo e base, atinge cerca de 1.985 m. Numa estimativa de
tempo total de deposição multiplicamos os 22 ciclos identificados por 22 ka e somamos
com o tempo estimado para a deposição dos 88 m do topo não considerados nas análises
cicloestratigráficas. Para tanto, utilizamos os valores de percentagem de anidrita e halita
encontrados no poço RJS-598D, isto é 63% de anidrita e 37% de halita, visto que, suas
fácies sísmicas são bastante similares e correlacionáveis. Com os mesmos valores de taxas
de deposição encontrados no poço, 0,64 m/ka para a anidrita e 11,5 m/ka para a halita,
teríamos um período de 89 ka para este trecho que somado aos 484 ka dos 22 ciclos
totalizariam 573 mil anos para a toda a seqüência.
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VII – INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

Neste item são avaliados, de forma integrada, os resultados obtidos nas
análises cicloestratigráficas, tanto nos dois poços como nos traços de seção sísmica. A
comparação destes resultados, com sua correlação e integração, permite a formulação de
prováveis modelos e hipóteses para a deposição de tão expressivo pacote de evaporitos
durante o final do Aptiano na Bacia de Santos.

VII.1 – ANÁLISES CICLOESTRATIGRÁFICAS
A correlação entre os dois poços através dos perfis geofísicos, apresentada
no item V.3, mostrou-se bastante consistente. Já a correlação entre os poços e a seção
sísmica estudada é de visualização mais difícil. Na Figura VII.1 é apresentada uma
provável correlação entre os três pontos analisados. Observa-se no pacote correlacionado
que há um ciclo a mais na seção estudada em comparação aos dois poços. Este se situa na
porção mais superior, onde as condições climáticas, provavelmente, já estavam se alterando
e as camadas de anidrita apresentam-se mais espessas. Este ciclo também poderia ter sido
interpretado no poço RJS-598D, mas como já comentado anteriormente, devido às
mudanças na ciclicidade da deposição, aliadas aos efeitos de dissolução comuns no topo da
seqüência, preferiu-se não considerá-lo como um ciclo normal. Já no poço SPS-04A, a
proximidade à borda da bacia determinou a não deposição desse ciclo. Na época da sua
deposição, a borda da bacia já devia apresentar uma salinidade bem mais baixa, além de
águas bem rasas, o que deve ter determinado a deposição de siliciclásticos e carbonatos,
enquanto que mais para o centro da bacia ainda depositavam-se evaporitos.
Os estudos cicloestratigráficos, efetuados através da análise espectral dos
dados e da correlação de matrizes de espessuras médias dos ciclos com os períodos dos
ciclos orbitais de Milankovich, nos três locais estudados (porção superior da seqüência
evaporítica com cinco ciclos nos dois poços e seção completa no traço sísmico) obtiveram
como resultados finais a identificação de dois ciclos (Tab. VII.1).
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Ciclo maior
Período
Tx deposição

RJS-598D
180 m
39 ka
4,6 m/ka

SPS-04A
-

TRAÇO SÍSMICO
143 m
39 ka
3,7 m/ka

Ciclo principal
Período
Tx deposição

103 m
22 ka
4,7 m/ka

49 m
22 ka
2,22 m/ka

86 m
22 ka
3,91 m/ka

Tabela VII.1 – Principais resultados encontrados nas análises cicloestratigráficas
realizadas. Dois ciclos foram identificados: o principal, com 22 ka, relacionado ao
movimento de precessão longa, e outro com 39 ka, associado ao ciclo orbital de
obliqüidade curta.

Figura VII.1 – Correlação da porção superior da seqüência evaporítica entre os dois poços
e a seção analisada. Escala vertical comum aos três perfis.
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As várias possibilidades de correlações entre as matrizes com valores de
espessuras médias dos ciclos e os períodos de tempo de Milankovich resumiram-se a três
resultados de ciclos principais e dois de um ciclo secundário maior. Todos os ciclos
principais apresentaram uma melhor correlação com o ciclo orbital de precessão longa de
Milankovich, enquanto que o ciclo maior identificado no poço RJS-598D e no traço
sísmico correlacionou-se com o de obliqüidade curta. Segundo Imbrie & Imbrie (1980), os
ciclos de obliqüidade influenciam mais as regiões dos pólos, enquanto o de precessão, de
período médio de 22 mil anos possui influência menor nos pólos e maior no equador. Na
Figura II.9 observa-se que a área da Bacia de Santos encontrava-se, há 100 milhões de anos
atrás, em uma latitude mais próxima do equador que a atual. Tucker (1991), cita que os
depósitos cíclicos de bacias amplas são controlados, principalmente, pelo clima e não por
mudanças do nível do mar global. Em artigo mais recente de Krijgsman et al. (1999), sobre
os evaporitos do Messiniano do Mediterrâneo, os autores, baseados em estudos
cicloestratigráficos, afirmam: “a deposição de evaporitos cíclicos é quase sempre
relacionada integralmente à mudanças climáticas devido às trocas de precessão da Terra, e
não às mudanças de nível do mar pela glácio-eustasia causadas, normalmente, pela
obliqüidade”.
A variação da taxa de deposição no ciclo principal estudado, correspondente
ao ciclo de precessão longa, é função das diferentes proporções entre as espessuras dos
tipos de sal encontrados. Maior quantidade de anidrita indica ciclos menos espessos devido
à sua baixa taxa de deposição, quando comparada com a da halita e dos sais complexos. No
estudo dos dois poços chegou-se a uma taxa média para a anidrita de 0,61 a 0,64 m/ka e
para a halita de 10 a 11,5 m/ka. Ciclos depositados mais próximos à borda da bacia
apresentam maior quantidade de anidrita e, em conseqüência, menores espessuras. A maior
proximidade com o continente e áreas de recarga manteria a salmoura menos concentrada e
indicaria uma variação horizontal da salinidade, sempre aumentando em direção ao
depocentro da bacia.
Os pacotes com os cinco ciclos correlacionados possuem as seguintes
espessuras: 295 m no poço SPS-04A, cerca de 500 m na seção sísmica e 718 m no poço
RJS-598D. A proporção de anidrita na seção sísmica, em relação aos demais evaporitos
pode ser estimada como intermediária a encontrada nos poços RJS-598D e SPS-04A
(respectivamente, 5% e 18%). Utilizando-se o mesmo tipo de cálculo realizado para
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determinar as proporções de cada tipo de sal nos poços (item V.6), obtém-se um valor
próximo a 8%, o que representaria uma espessura de 40 m de anidrita para estes cinco
ciclos, no local do traço sísmico estudado.
A correlação entre a porção basal do SPS-04A e a seção sísmica é
dificultada pela predominância de anidrita no poço, fazendo com que a espessura deste
trecho seja consideravelmente menor do que na sísmica. Conforme já calculado no item
V.6, sempre se supondo como verdadeiras as taxas de deposição encontradas, a parte basal
deste poço representa, só para a deposição dos sais, cerca de 219 mil anos. Há ainda, bem
próximo à base da seção mais dois níveis de carbonato que totalizam 5 m. Mesmo sendo de
difícil estimativa a taxa de deposição destes carbonatos, pode-se somar de 50 a 250 mil
anos, o que totalizaria de 269 a 469 mil anos. Na seção sísmica, além dos seis ciclos
superiores, há mais 16 ciclos de 22 mil anos, totalizando cerca de 352 mil anos. São valores
aceitáveis e de possível correlação, o que deixa em aberto se a deposição começou a partir
do depocentro da bacia, com os ciclos depositando-se em onlap na borda da bacia ou se
desde o início já cobriam toda a bacia, apenas afinando para as bordas, com alteração do
tipo de sedimento e sal depositado.
Os períodos de tempo calculados para o total da seção evaporítica nos três
pontos, descritos e analisados nos itens anteriores, foram:
- SPS-04A - 380 a 580 Ka ;
- Traço da Sísmica – 573 ka;
- RJS-598D - 450 ka.
Salienta-se que, enquanto na seção sísmica utilizou-se o número de ciclos
interpretados na análise cicloestratigráfica para o cálculo do tempo total, nos dois poços foi
utilizada a proporção dos diferentes tipos de sal e suas taxas de deposição. Além disso, no
poço RJS-598D abaixo dos cinco ciclos analisados, a proporção da anidrita, com taxa de
deposição bem mais baixa, assim como a dos outros sais, foi estimada de forma
aproximada e empírica (fácies sísmica e velocidade de propagação de ondas). Portanto, a
diferença mais elevada de tempo encontrada neste estudo entre o traço da sísmica e o poço
RJS-598D, pode ser consideravelmente mais baixa se a proporção da anidrita em relação
aos outros sais passasse de 5% para 8% no poço, por exemplo. Observa-se, também, que no
traço sísmico os ciclos diminuem de espessura para a base e, em conseqüência, deve
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aumentar a participação de camadas de anidrita. Isto, de certa forma, contraria a hipótese
adotada na análise do RJS-598D, onde foi admitido que a quantidade de anidrita diminuía
para a base. Somente um poço que perfure toda a seqüência poderá dirimir esta e outras
interrogações e dúvidas na interpretação. Por outro lado, outro erro que também pode
causar essa diferença de tempo é a interpretação equivocada do número de ciclos
identificados no traço. A interpretação qualitativa dos ciclos de acordo com a morfologia
das curvas e os valores médios de espessura pode ter superestimado o número de ciclos
identificados.
De qualquer forma, os períodos de tempo encontrados, variando entre cerca
400 e 600 mil anos, situam-se próximos a valores já citados em outros estudos sobre a
seqüência evaporítica da Bacia de Santos. As altas taxas de deposição dos evaporitos,
descritas e testadas em vários trabalhos de pesquisa já realizados, também indicam que
estes períodos de tempo são bastante razoáveis.

VII.2 – PROPOSTA DE MODELO GENÉTICO
O principal ciclo identificado com 22 ka, correlacionado ao ciclo orbital de
precessão longa de Milankovich, e identificado nos dois poços e traços sísmicos analisados
cicloestratigraficamente, corresponde a um clássico ciclo brining upward/downward. Na
maior parte da bibliografia pesquisada, e citada nos capítulos anteriores, os autores
relacionam os ciclos clássicos de seqüências evaporíticas como do tipo brining upward. Ou
seja, ciclos de “raseamento” (shoaling up) que são correlacionados com as parasseqüências
clássicas da Estratigrafia de Seqüências. Entre outros, Tucker (1991), Warren (1999) e
Röhling (2002), utilizam o termo parassequência para definir um ciclo de brining upward
(Fig.VII.2). Estes ciclos são típicos de seqüências evaporíticas e relacionam a concentração
da salmoura com a evaporação, resultando na deposição ordenada de carbonatos, anidrita,
halita e sais complexos de K e Mg, de acordo com a solubilidade de cada um.
Neste estudo dos evaporitos da Bacia de Santos preferiu-se o termo ciclos de
brining upward/downward para as seqüências de camadas que se repetem num período de
22 ka. Isto porque, após o “raseamento” de cada ciclo há sempre uma nova subida do nível
de água, com diluição da salmoura e deposição de sais antes de iniciar-se um novo ciclo.
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Como pode ser observado na Figura VII.3, esta diluição não é instantânea no tempo e, após
a deposição dos níveis mais espessos de sais complexos, ocorrem intercalações destes com
halita e, em seguida, um nível apenas com halita para, por fim, retornar um novo nível de
anidrita e reiniciar um novo ciclo. Portanto, os ciclos não são apenas repetições de seções
de “raseamento” e sim de seções de “raseamento” e de inundação, similares ao ciclo ideal
de deposição de evaporitos proposto por Hite (1970) (Fig. III.1).

Figura VII.2 – Ciclo ideal incompleto de upward com deposição de dolomita, anidrita e
halita em seqüência evaporítica do Médio Muschelkalk da Bacia North German
(Röhling, 2002).
As parasseqüências siliciclásticas, como definidas classicamente, resultam
da organização de alta freqüência do registro estratigráfico e apresentam progressivo
“raseamento” em direção ao seu topo, onde se limitam por superfícies de inundação
marinha ou suas superfícies correlativas (Posamentier & James, 1993). Nesta definição,
além de delgados carbonatos e margas com matéria orgânica, praticamente, não há
deposição no período de inundação. Portanto, para associar-se os ciclos brining
upward/downward às parasseqüências deve-se classificá-los como de um tipo especial,
onde os ciclos além de serem tipicamente agradacionais, são de “raseamento” e inundação.
De outra forma, poderia ser questionada a definição clássica de uma parassequência no que
diz respeito tanto ao abrupto aumento do nível de água como à falta de deposição. Esta
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controvérsia, de certa maneira, é coerente com as críticas e dúvidas de muitos estudiosos
sobre o fato de as curvas de variação do nível global dos mares de Vail et al. (1977),
apresentarem sempre subidas abruptas.

Figura VII.3 – Duas repetições do ciclo principal identificado no poço RJS-598D com
características típicas de ciclos de brining upward/downward e correlacionados a
parasseqüências clássicas da Estratigrafia de Seqüência.
Os ciclos brining upward/downward identificados são praticamente
agradacionais, como era de se esperar numa seqüência evaporítica depositada numa bacia
ampla. As variações laterais de espessura e composição são sempre funções da
concentração da salmoura, a qual possui uma distribuição com formato concêntrico, com
salinidade mais alta no centro. Esta é a geometria comum em grandes depósitos
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evaporíticos e produz seções com formato simétrico – espessas no centro e delgadas nas
bordas (Fig. VII.4). Devido à variação da concentração da salmoura e às diferentes taxas de
deposição para cada tipo de sal, os limites entre as diferentes camadas, internamente a cada
ciclo, não são síncronos. No mesmo tempo que, por exemplo, no depocentro pode
depositar-se um sal complexo, nas bordas pode-se ter a deposição de halita ou mesmo
anidrita. A conjunção da variação da concentração da salmoura, com as diferentes taxas de
deposição para cada tipo de sal, explica as grandes diferenças de espessura que um mesmo
ciclo pode apresentar. Nem sempre um ciclo apresenta a seqüência completa de deposição,
como ocorre na maior parte das bacias amplas. Nas bordas, os sais mais solúveis diminuem
consideravelmente de espessura ou simplesmente não se depositam. No poço SPS-04A
apenas cinco ciclos completos depositaram-se, enquanto os restantes apresentam anidrita e
halita, apenas anidrita, ou mesmo, não foram depositados como sais nos trechos onde
ocorrem níveis métricos de carbonatos, na porção bem inferior da seqüência (Fig. V.1).

Figura VII.4 – Representação esquemática de ciclo brining upward/downward da
seqüência evaporítica da Bacia de Santos. As variações na espessura e proporção dos sais
depositados são funções da posição na bacia. Variações nas taxas de deposição explicam
diferenças na espessura do ciclo da borda para o depocentro. MI e MS indicam linhas de
máxima inundação (início e final de um ciclo) e máxima secagem.
Evaporando-se completamente uma coluna de água de 1000 m com
salinidade normal (30-35g/l) forma-se um depósito de 14 a 18 m de sais com a seguinte
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composição: 0 a 3% de carbonatos, 3 a 6% de gipsita que se transforma em anidrita com o
soterramento, cerca de 78% de halita e mais 18% de sais complexos (Schreiber, 1986; Fig.
III.2). Entre a halita e anidrita há uma zona de superposição, onde tanto uma como outra
pode se depositar. Nos cinco ciclos analisados do poço RJS-598D a composição total dos
sais foi a seguinte: 5% de anidrita, 81% de halita e 14% de sais de K e Mg. Essa grande
similaridade com os valores teóricos parece demonstrar que houve pouca recarga durante o
período de tempo correspondente à secagem da bacia ao longo de um ciclo. Já no poço
SPS-04A estas percentagens são de 18, 66 e 16%, respectivamente, e indicam uma menor
concentração da salmoura devida à maior recarga nas proximidades da borda da bacia.
Mesmo assim, o percentual de 16% de sais complexos, neste poço, mostra que a
evaporação e a conseqüente diminuição do nível de água foram bastante intensas entre o
início e o fim de cada ciclo. Isto porque, entre a deposição da anidrita e a de sais complexos
há uma redução de volume de água de cerca de 13 vezes.
O início dos ciclos sempre com anidrita, não ocorrendo folhelhos e nem
carbonatos (exceto na base do pacote depositado junto às bordas), indica que a salmoura
esteve sempre com uma concentração cinco vezes mais alta que a normalmente encontrada
em mar aberto. Uma mesma coluna de água de 1000 m nestas condições originaria, então,
entre 70 e 90 m de evaporitos, caso fosse totalmente evaporada. Ou seja, extrapolando-se
com simples aritmética, para os ciclos médios de cerca de 103 m, encontrados na análise
dos dados do poço RJS-598D, chega-se a uma coluna de água entre 1100 e 1450 m. Essa
conjectura reflete apenas as proporções de sais encontradas neste poço e os valores citados
em bibliografia.
Recargas ao longo de cada ciclo, durante o período de secagem da bacia,
podem ter existido, e não apenas após a máxima evaporação com a deposição dos sais
complexos, quando realmente há uma diminuição da concentração da salmoura e a
precipitação, novamente, de halita. Entretanto, devem ter ocorrido grandes oscilações do
nível de água, especialmente entre a deposição de anidrita e de sais complexos. Os períodos
de recarga devem ter se concentrado mais no terço final dos ciclos, servindo principalmente
para a recomposição do nível de água mais alto até iniciar-se novo ciclo. As proporções
entre os sais não poderiam ser muito semelhantes aos valores teóricos para o caso de
recargas intermitentes ao longo de todo ciclo.
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A hipótese de um modelo de deposição com lâmina de água profunda, com
mil ou mais metros, nos períodos de máxima inundação, em uma bacia profunda é
fortalecida pela grande continuidade e boa correlação dos vários níveis de sais, internos a
cada ciclo. Nos dois poços analisados, distantes 270 km entre si, é possível correlacionar
todos os níveis internos aos cinco ciclos identificados no terço superior da seqüência
evaporítica. Para o caso de uma lâmina de água rasa seria necessário que a bacia fosse
extremamente plana e com elevada subsidência, sendo esta última, ainda, com um forte
componente diferencial. Isto é, as grandes diferenças de espessura entre o depocentro e as
bordas só poderiam ser explicadas por uma subsidência bem mais alta no centro da bacia.
Apenas para os cinco ciclos analisados, com diferença de espessura de mais de 400 m entre
os dois poços, essa diferença de subsidência teria que ser da ordem destes 400 m por cerca
de 110 mil anos (cinco ciclos de 22 ka).
A continuidade e correlação dos níveis de sais complexos, entre os dois
poços nos cinco ciclos, também corroboram um modelo com espessa lâmina de água. Isto
porque, a concentração da salmoura para a deposição destes sais passa de cinco vezes o
valor normal, quando a anidrita se deposita, para cerca de 60 vezes. Como a recarga é
muito pequena, conforme discutido anteriormente, isto equivale a uma redução da lâmina
d’água de 1000 metros para apenas 80 metros, somente para iniciar a deposição dos sais
complexos. Mesmo com este rebaixamento a bacia continuaria toda coberta, pois não há
grandes evidências de eventos de erosão ou exposição subaérea, tanto nos poços como nas
seções sísmicas analisadas. Lâminas de água menos espessas necessitariam de uma recarga
ininterrupta e de valores extremos de subsidência, além de um fundo de bacia praticamente
plano.
Um modelo intermediário, onde se admite uma taxa de subsidência de 200
m por 110 mil anos no depocentro da bacia, ainda extremamente alta para padrões
estudados, e com uma lâmina de água com um máximo de 1.000 m e um mínimo de 200 m,
na parte mais funda da bacia, é apresentado na figura VII.5. Seria algo semelhante ao
modelo Goldhammer et al. (1994) apresentado na Figura III.7, apenas com a repetição dos
vários ciclos depositados em função das descidas e subidas do nível de água. Este modelo
hipotético pode ser manipulado para maiores ou menores lâminas de água ao modificar-se
a taxa de subsidência e a inclinação do fundo da bacia.
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Figura VII.5 – Seções esquemáticas E-W com 3 fases de preenchimento da bacia
evaporítica num modelo de bacia e lâmina de água funda. Foi considerada uma lâmina de
água variando entre 200 e 1.000 metros e uma subsidência de até 200 m por 110 mil anos
no depocentro da bacia. Em cada uma está representado o nível d’água máximo e mínimo
durante a deposição de um ciclo (cerca de 100 metros de espessura). A base do primeiro
ciclo está representada pela discordância pré-evaporítica.
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Os modelos clássicos de Warren (1989), para a deposição de evaporitos de
bacia ampla, não especificam qual seria a espessura da lâmina de água numa bacia do tipo
profunda e funda, e nem quanto à espessura da lâmina rasa nesta mesma bacia profunda.
De qualquer forma, uma previsão mais precisa desta lâmina de água é muito difícil apenas
com as evidências e argumentos aqui apresentados. Não foram considerados, neste
trabalho, dados de composição química, mineralógica e outros que poderiam ser obtidos a
partir de estudos de amostras de testemunhos de poços e que ajudariam bastante na
reconstituição da história geológica de toda a seqüência evaporítica.
Os ciclos depositados mais próximos à base da seqüência, observados nas
seções sísmicas (Fig. VI.2 e VI.4), não apresentam a mesma continuidade visualizada nos
ciclos superiores. Além de indicarem uma provável deposição numa superfície irregular,
representada pela discordância pré-evaporítica, também podem indicar movimentos
halocinéticos dos níveis com predominância de halita.
A bacia profunda e isolada do oceano aberto, onde se depositou a espessa
seqüência evaporítica, originou-se de um significativo vulcanismo que resultou na
formação de um alto estrutural de direção E-W composto pela Dorsal de São Paulo / Alto
de Florianópolis. Desta forma, o grande golfo com incursões marinhas desde o final da fase
Rifte, no Neo-Aptiano (após a Discordância Pré Aptiano Superior) tornou-se um mar
epicontinental de grande extensão N-S e relativamente estreito na dimensão E-W. Ao sul
deste alto já ocorria formação de crosta oceânica com a separação dos continentes,
enquanto ao norte, provavelmente, a crosta continental ainda sofria um processo de
estiramento e seria rompida apenas depois do início do Albiano. Grandes massas
continentais deviam cercar este extenso mar restrito, com cadeias de montanhas bordejando
principalmente sua porção sul (Azmus & Guazelli, 1981 apud Azevedo, 2004). Condições
climáticas de extrema aridez e elevada temperatura tornaram o balanço hídrico negativo, e
o contínuo aumento da salinidade deu início à precipitação dos evaporitos. Esta
paleogeografia seria bastante semelhante à atual geografia do Mar Vermelho, embora este
não se encontre totalmente isolado do oceano aberto. O Messiniano do Mediterrâneo,
bastante estudado e discutido atualmente, também pode ser considerado um análogo do
tipo de ambiente ocorrido no final do Aptiano superior na margem leste brasileira.
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Apesar dos ciclos evaporíticos identificados, com períodos de 22 ka, e
correlacionados com os ciclos orbitais de precessão longa de Milankovich, aparentemente
estarem controlados por alterações climáticas, e não por alterações eustáticas, era
necessária uma recarga a partir do oceano aberto para a realimentação da bacia. Como já
comentado anteriormente, para cada ciclo descrito seria necessária a evaporação de 1100 a
1400 metros de lâmina de água com uma concentração de cinco vezes a salinidade normal
do mar aberto. Considerando-se a recarga deste mar aberto com salinidade normal, esta
espessura deve ser multiplicada por cerca de cinco vezes (5500 a 7000 metros de água para
cada ciclo). Esta enorme quantidade de água devia ser suprida a cada período de 22 mil
anos, concentrando-se, principalmente, no terço final de cada um dos ciclos (porção
brining downward).
Os ciclos com 22 ka podem ser classificados como de quinta ordem,
enquanto toda a seqüência, com 400 a 600 mil anos, como um evento de quarta ordem. Ou
seja, um provável trato de sistema de uma seqüência clássica de terceira ordem. A
seqüência evaporítica situa-se após o “raseamento” da última incursão marinha e de seu
isolamento pelo alto estrutural ao sul, e antes dos depósitos carbonáticos que se
depositaram após as últimas camadas de anidrita, e que indicam uma diminuição da
concentração da salmoura e subida do nível de água. Esta posição estratigráfica poderia
enquadrá-la como um Trato de Sistema de Mar Baixo. Algo semelhante ao modelo
proposto por Goldhammer (1994), e citado no capítulo III (Fig. III.7), só que com a
repetição de vários ciclos evaporíticos. Entretanto, seu completo isolamento do mar aberto
e a hipótese de modelo de deposição apresentada, com lâmina d’água entre 200 e 1000 m,
tornam inócua uma associação desta seqüência evaporítica com os conceitos clássicos da
Estratigrafia de Seqüências.
Datações realizadas em rochas vulcânicas do Alto de Florianópolis,
perfuradas pelo poço SCS-2, com o método Ar/Ar, indicaram idade de 113,2 Ma para esta
barreira (Mizusaki, apud Dias et al., 1994). Segundo estes mesmos autores, além dessas
rochas se constituírem na continuação da provável muralha que isolou o grande mar interno
ao norte, aparecem cobertas por camadas anidrita ou carbonatos do Albiano. Isto indica que
toda a seqüência evaporítica depositou-se no final do Aptiano, entre 112 e 113 Ma, com
uma possibilidade de parte dela já ter sido depositada no início do Albiano. O limite do
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Albiano com o Aptiano está situado em 112 Ma, de acordo com a última escala de tempo
geológico adotada pela ICS em 2004 (ANEXO 01).
A perfuração de novos poços na Bacia de Santos, os quais deverão
atravessar toda a seqüência evaporítica em locais onde esta se encontra relativamente
preservada e estratificada, certamente trará novos dados e elementos que contribuirão para
a elaboração de modelos e hipóteses cada vez mais consistentes. Muitas das idéias
apresentadas aqui poderão então ser testadas e aperfeiçoadas, especialmente no que diz
respeito aos ciclos apresentados, sua correlação ao longo da bacia, a distribuição geográfica
dos diferentes tipos de sal e as suas taxas de deposição. Salienta-se, também, a necessidade
de estudos e análises em amostras de rochas, ou seja, com testemunhos de sondagem, para
uma maior integração de dados e melhor acuidade de modelos e hipóteses. Só através
destes pode-se descrever os diferentes minerais depositados, suas características e
associações, além de estudos químicos e isotópicos nos minerais de halita e anidrita, que
auxiliam sobremaneira nos estudos de ambientes antigos.
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VIII – CONCLUSÕES

“É muito melhor compreender o Universo como ele realmente é do que
persistir num engano, por mais satisfatório e tranqüilizador que possa ser.”
Carl Sagan
VIII.1 – CICLOESTRATIGRAFIA
- A atual controvérsia sobre mudanças climáticas de nosso planeta além de
servir como a principal motivadora de novas pesquisas sobre ciclos orbitais e
cicloestratigrafia, tornou esta importante ferramenta mais difundida e discutida nos meios
científicos. Nos dias atuais é inegável a ligação dos ciclos estratigráficos com ciclos
orbitais e solares. Inúmeros trabalhos comprovam esta ligação e seu uso hoje é
praticamente imprescindível para estudos de geologia histórica e de ambientes antigos de
sedimentação. Apenas como exemplo, a ICS (International Commission on Stratigraphy),
em modificações da Escala de Tempo Geológica, em 2004, utilizou esta ferramenta para os
principais ajustes e correções efetuados nos limites entre épocas e períodos.
- A excelente correlação estratigráfica entre os vários níveis de evaporitos,
nos dois poços analisados nesta dissertação - distantes um do outro cerca de 270 km comprovou a grande continuidade lateral destas camadas e permitiu o estudo
cicloestratigráfico de uma seqüência comprovadamente alocíclica. A utilização dos perfis
geofísicos de poços, como uma ferramenta para a correlação de estratos, mostrou-se de
grande utilidade e precisão na análise e interpretação cicloestratigráfica do pacote
evaporítico estudado.
- A variação de espessura de um ciclo é uma das maiores dificuldades
encontradas em uma análise cicloestratigráfica. Isto pode ter falseado a análise estatística
do ciclo principal, já que a espessura média deste ciclo apresenta um grande desvio padrão,
tornando sua correlação com os períodos orbitais menos precisa. Esta grande variação de
espessura do ciclo evaporítico principal, especialmente a encontrada entre os dois poços,
deve-se a grande diferença das taxas de deposição dos evaporitos, principalmente a da
anidrita, que é consideravelmente mais baixa que a dos outros sais.
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- Os perfis geofísicos dos poços (raios gama, densidade e velocidade)
apresentaram curvas com boa resolução e os resultados das análises cicloestratigráficas
demonstraram boa consistência estatística para as interpretações realizadas. Da mesma
forma, os dados de amplitude dos traços sísmicos estudados mostraram-se, espacialmente e
temporalmente, dentro dos limites da resolução necessária para a correlação com os ciclos
orbitais.
- Nos dois poços e nos traços sísmicos estudados foram identificados dois
ciclos relacionados a ciclos orbitais de Milankovich. O ciclo principal correspondeu ao
movimento de precessão longa, com 22 ka, enquanto o secundário, com 39 ka, ao
movimento de variação da obliqüidade. Enquanto o primeiro foi interpretado nos três dados
analisados, o segundo não foi encontrado no poço SPS-04A. Ciclos de precessão
influenciam mais as zonas equatoriais do que as polares, indicando que as variações
climáticas na área do antigo mar restrito na margem leste brasileira regeram a ciclicidade
na deposição dos evaporitos.
- Nos dois poços, em trechos analisados em zoom, a análise
cicloestratigráfica apresentou resultados bastante consistentes na correlação entre os
pequenos ciclos evaporíticos, numa seção com predominância de halita, e diversos ciclos
solares. Esses ciclos indicaram prováveis mudanças climáticas ocorridas na área da bacia
durante períodos cíclicos desde 180 até 1050 anos.

VIII.2 – EVAPORITOS
- Os ciclos evaporíticos, identificados como o ciclo principal, são do tipo
brining upward/downward, com deposição seqüencial de anidrita, halita, sais complexos de
K e Mg e, halita e, novamente, anidrita, iniciando um novo ciclo. A presença de material
argiloso em maior quantidade, apontada pelos perfis de raios gama, junto aos picos de
anidrita, indica um nível máximo de água e uma salmoura mais diluída. Os ciclos podem
ser classificados como de quinta ordem e comparados, com algumas ressalvas, com
parasseqüências clássicas, depositadas sob um controle climático regido por ciclos orbitais.
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- A análise cicloestratigráfica realizada apenas em trechos dos poços com
halita mostrou uma boa correlação com vários ciclos solares. A média da taxa de deposição
calculada apenas para níveis com halita ficou em 11,5 m/ka no poço RJS-598D, próximo
ao depocentro da bacia, e 10,0 m/ka no SPS-04A, junto à borda. Esses valores são bastante
compatíveis com os esperados e, também, citados em trabalhos pesquisados.
- Da mesma forma, as taxas de deposição calculadas para a anidrita, em
função das espessuras encontradas e do período de tempo interpretado para os ciclos
evaporíticos, que variam entre 0,61 e 0,64 m/ka para as médias dos dois poços, são bastante
coerentes com valores citados na bibliografia.
- Os ciclos evaporíticos não apresentam níveis de carbonatos e nem de
folhelhos, exceto em locais próximos à borda, indicando que a salmoura sempre esteve
com uma concentração de cinco vezes, ou mais, a salinidade normal de um oceano aberto.
Isto parece mostrar que a barreira ao sul, que isolou esse mar restrito, não chegou a ser
totalmente transposta pelas águas do mar aberto, ao menos por um período maior de tempo.
A recarga de água do oceano, mesmo tendo acontecido em grande quantidade, não chegou
a homogeneizar a salinidade dos dois ambientes em nenhum momento, durante toda a
deposição da seqüência evaporítica. Sendo profunda, a bacia restrita deve ter ficado com
um nível de água com cota sempre mais baixa do que a do oceano aberto. Algo similar ao
Mar Morto atual, que se encontra com uma cota 400 metros abaixo do nível dos oceanos.
- Quanto mais próximo ao depocentro mais espessos são os ciclos
evaporíticos e maior a proporção de halita e sais complexos em relação à anidrita. Isto
comprova a variação da concentração da salmoura, sempre mais alta no centro da bacia e
mais baixa nas bordas e nas proximidades de zonas de recarga. A correlação entre os dois
poços, nos cinco ciclos estudados, com um total de menos de 300 m no poço SPS-04A e
mais de 700 m no RJS-598D, corrobora esta conclusão.
- Nos traços sísmicos da seção estudada, os valores de espessuras médias
dos ciclos identificados foram similares aos encontrados nos dois poços. As diferentes
propriedades físicas de cada tipo de sal permitem uma boa visualização sísmica da
seqüência evaporítica estratificada. Os níveis com altas amplitudes, encontrados
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principalmente na zona de fácies EVP II, parecem indicar maior presença e intercalações
de sais complexos, com anidrita ou halita.
- A tese clássica do uniformitarismo, concebida por James Hutton em 1785,
não se aplica à grande maioria das seqüências evaporíticas. Não existe nenhum ambiente
ou deposição de evaporitos no presente que sirva como análogo das salinas gigantes
antigas. Além de condições climáticas totalmente distintas das atuais, a fisiografia no
Cretáceo médio das áreas emersas, com os continentes bem mais próximos uns dos outros,
permitiu o isolamento de grandes mares internos, criando ambientes propícios a imensos
depósitos evaporíticos. A tese do presente como chave do passado encontra-se em choque
com a teoria de constante evolução do planeta, e sempre deve ser considerada com
cuidados. Apesar de grandes ciclos se repetirem, especialmente em termos de clima, nada
mais é ou será como um dia já foi.

VIII.3 – BACIA DE SANTOS
- O modelo mais provável para a deposição de toda a seqüência evaporítica
da Bacia de Santos é o de uma bacia funda com água profunda. Mesmo considerando-se
uma taxa de subsidência extremamente alta no depocentro da bacia, de cerca de 200 m/ 110
ka, a lâmina de água deveria variar entre 200 e 1000 m na deposição de cada ciclo.
- A associação do ciclo principal com o movimento de precessão indica um
controle climático para deposição rítmica dos evaporitos. Um controle tectônico parece ter
precedido a seqüência na formação de uma bacia profunda, cercada por altas montanhas e
isolada do oceano aberto por um grande evento vulcânico. A maioria das interpretações
ambientais para a deposição dos evaporitos do Messiniano do mar Mediterrâneo também
segue essa linha.
- A espessura média de cerca de 100 m do ciclo principal, próximo ao
depocentro da bacia, indica grande recarga a partir do oceano aberto. Com a salmoura
cinco vezes mais concentrada que as águas normais de mar aberto, seria necessário a
secagem completa de uma coluna entre 1100 e 1450 m para a precipitação de um ciclo.
Para um novo ciclo ser depositado é necessária uma recarga equivalente a uma lâmina de
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água, de salinidade normal, entre 5000 e 7000 m de espessura. Esta recarga, em sua maior
parte, ocorreu na deposição do terço final de cada ciclo, quando há uma grande subida do
nível de água e uma diluição da salmoura.
- A boa correlação entre os níveis de cada ciclo, em especial dos de sais
complexos, indica que a lâmina de água não poderia ser muito rasa. Um modelo
deposicional com lâmina de água rasa só é possível com uma taxa de subsidência
diferencial, entre a borda e o depocentro da bacia, de 400 m por 110 mil anos e, além disso,
o fundo da bacia deveria ser extremamente plano (queda de menos de 1 m para cada 10 km
na horizontal).
- Praticamente toda a movimentação halocinética na seqüência evaporítica
da Bacia de Santos é pós deposicional. A ótima correlação entre os dois poços demonstra a
grande continuidade e homogeneidade das camadas em locais onde a estratificação original
foi mais preservada. O comportamento tabular e planar do pacote de carbonatos e margas,
depositado logo acima da seqüência, também aponta para a grande estabilidade da bacia
neste período.
- O tempo total calculado para a deposição de toda a seqüência ficou entre
400 e 600 mil anos, e indica uma seqüência de quarta ordem. Seções depositadas mais
próximas ao depocentro da bacia devem apresentar uma maior quantidade de ciclos
evaporíticos do que seções junto à borda e, conseqüentemente, possuir um período de
tempo maior.
- Devido às condições muito específicas na deposição de grandes seqüências
evaporíticas em ambientes restritos e isolados do oceano aberto, não é apresentada, neste
trabalho, uma interpretação de gênese estratigráfica ligada a Estratigrafia de Seqüências
clássica. Apenas no final da seqüência, com a diluição da salmoura, indicada pelos
espessos níveis de anidrita e pela presença de grandes superfícies de dissolução, é possível
uma interpretação desse tipo. Um Trato de Seqüência Transgressiva clássico é o que
melhor representa este período, já com a retomada da conexão do antigo mar restrito com o
oceano aberto. Intercalações de carbonatos e folhelhos, com as últimas camadas de
anidrita, também corroboram esta hipótese.

131

VIII.4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
"Mas é claro que posso estar errado."
Carl Sagan

Em tempos de exploração pela mídia de teorias catastrofistas de alteração
climática global, amplamente exageradas e noticiadas com sensacionalismo, e de grande
propagação das idéias criacionistas, com um mundo criado à perfeição (“teoria” do design
inteligente) e com uma idade de 6000 anos, a ciência deve preocupar-se, cada vez mais,
com sua função e divulgação. Ao se pesquisar, na Internet, artigos sobre rochas
evaporíticas, depara-se com uma quantidade incrível de páginas com propaganda e defesa
da tese criacionista. Argumentos pseudo-científicos, além dos puramente religiosos são
utilizados no combate à tese evolucionista. A alta taxa de deposição dos evaporitos é citada
como um dos argumentos que justificariam que, afinal, a Terra não é tão velha como a
ciência “convencional” apregoa. E não são apenas leigos nesta defesa, muitos “artigos” são
de supostos PhDs em geologia e biologia.
As teorias catastrofistas são um ótimo chamariz para atração de leitores e
telespectadores já tão entediados das notícias políticas e econômicas. Pela mesma razão
que livros esotéricos e pseudocientíficos sempre venderam mais que livros científicos,
mesmo quando escritos exclusivamente para leigos, as explicações científicas sobre essas
mudanças são complexas e de difícil compreensão para a maioria da população. Ora, que
peso têm simples fatos científicos diante de uma crença que tem boa popularidade? As
discussões sobre as causas do aquecimento global não podem levar a mais uma crença: a de
que um equilíbrio natural e harmonioso esteja sendo quebrado. A evolução do planeta tem
demonstrado, bem o contrário, um mundo em constante desequilíbrio, com extinções de
espécies, colisão de continentes, submersão de terras, congelamentos e descongelamentos
de grandes áreas, etc... Mesmo com a aparente comprovação de que a emissão de gases
esteja aumentando o efeito estufa, ciclos naturais de aquecimento e resfriamento sempre
existiram e continuarão a existir. Cabe a nós mensurar o quanto deste aquecimento é de
causa natural ou de causa antrópica. Sem dúvida, estamos necessitando urgentemente
revelar e estimular novos Carl Sagans para que a ciência, junto com o progresso científico,
não se torne mais uma vez a vilã da história.
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Esses comentários, sem ligação direta com o tema dessa dissertação, servem
como defesa da ciência da cicloestratigrafia, a qual, por vezes, é desdenhada ou
simplesmente não é, ainda, aceita por alguns geocientistas. É claro que números e
estatísticas permitem manipulações e maquiagens de resultados, ou mesmo, interpretações
pré-concebidas e direcionadas. No caso desta dissertação, a falta principalmente de um
método alternativo de datação e a correlação do ciclo principal encontrado com o período
orbital de precessão, com 22 ka, podem ser seriamente questionadas. Isto porque o ciclo
maior encontrado, correlacionado com o período de 39 Ka, não é visualizado
morfologicamente nos perfis de poço e no traço sísmico, apesar de ter sido bem
identificado nos periodogramas. Também a escolha dos valores médios dos ciclos
principais poderia ser questionada, visto que sua espessura varia bastante em função das
diferentes taxas de deposição dos sais. Entretanto, a perfeita ciclicidade observada nos dois
poços analisados leva a uma forte relação com um controle climático, sendo este controle,
por sua vez, função dos ciclos orbitais. Por fim, a falta de uma comprovação definitiva não
anula o estudo empírico consistente, com inegáveis evidências que convergem para a
formulação de um modelo para a deposição da seqüência evaporítica, tais como:
1- a muito boa correlação dos perfis geofísicos dos vários níveis de
evaporitos, com grande similaridade morfológica, entre os dois poços estudados, distantes
270 km entre si;
2- a identificação dos ciclos de brining upward/downward repetitivos nos
dois poços, mostrando claramente ciclos de secagem e inundação da bacia, ao que tudo
indica, com um controle climático induzido por ciclos orbitais;
3- os resultados estatísticos coerentes e similares nas várias análises
cicloestratigráficas realizadas nos poços e traços sísmicos;
4- as espessuras dos ciclos correlacionáveis entre os poços variam de acordo
com a proporção de cada tipo de sal, encerrando um mesmo tempo devido às diferentes
taxas de deposição;
5- as taxas de deposição encontradas semelhantes às citadas em outros
estudos e compatíveis com testes de laboratório;
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6- a proporção dos sólidos depositados a partir da evaporação de um volume
de salmoura, no total dos cinco ciclos, bastante similar à encontrada na bibliografia;
7- a espessura média dos ciclos, especialmente no poço RJS-598D,
plenamente de acordo com a evaporação completa de uma coluna inicial de salmoura, com
concentração cinco vezes maior que a encontrada em mar aberto, entre 1100 e 1400 m.
8- a similaridade com resultados e ciclos encontrados em estudos já
realizados, especialmente aos do Messiniano do mar Mediterrâneo;
Obviamente que, mesmo sendo evidências relativamente consistentes, não
são suficientes para uma comprovação das hipóteses aqui levantadas. São apenas teorias,
análises estatísticas e geológicas de um trabalho cientifico que levaram a proposta de um
modelo. Para testá-lo ou mesmo comprová-lo, mesmo que apenas parcialmente, muitos
outros estudos devem ser realizados, como por exemplo:
1- estudos cicloestratigráficos de um número maior de poços, especialmente
nos que deverão ser perfurados no futuro e que atravessarão a seqüência evaporítica
completa e com estratificação original bem preservada;
2- descrições e análises de amostras de testemunhos, com estudos
mineralógicos e químicos, incluindo estudo de isótopos de estrôncio na anidrita e dosagem
de bromo nas halitas;
3- maior intercâmbio com órgãos de pesquisas internacionais, especialmente
aos que se dedicam ao estudo dos evaporitos do Mediterrâneo.
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ANEXO 1 – Escala Geológica de Tempo (ICS, 2004)
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ANEXO 2 – Correlação de Matrizes – RJS-598D – Ciclos Principais
Matriz de Correlação
Título : Milankovich-39-22-18
Unidade : milhares de anos
39
22
18

39
1,00

22
1,77
1,00

18
2,17
1,22
1,00

Matriz do Periodograma
Título : 598-Principal
Similaridade Trabalhada:95%
Unidade : m
180
103
65
52
42
34
19

180
1,00

103
1,75
1,00

65
2,77
1,58
1,00

52
3,46
1,98
1,25
1,00

42
4,29
2,45
1,55
1,24
1,00

Cálculo da Razão
Correlação
Razão
2,17
1,77
1,77
1,22
1,22
1,22

P.Longo
39
39
39
22
22
22

P.Curto
18
22
22
18
18
18

Periodograma
Razão
P.Longo
2,21
42
1,79
34
1,75
180
1,25
65
1,24
52
1,24
42

P.Curto
19
19
103
52
42
34

Cálculo da Taxa Sedimentar
Valor Longo

34
5,29
3,03
1,91
1,53
1,24
1,00

19
9,47
5,42
3,42
2,74
2,21
1,79
1,00
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Espessura
180
65
52
42
42
34

Correlação
39
22
22
39
22
39

Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
461,54
295,45
236,36
107,69
190,91
87,18

Valor Curto
Espessura
103
19
19
52
42
34

Correlação
22
22
18
18
18
18

Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
468,18
86,36
105,56
288,89
233,33
188,89

ANEXO 3 – Correlação de Matrizes – SPS-04A – Ciclos Principais
Matriz de Correlação
Título : Milankovich-39-22-18
Unidade : milhares de anos
39
22
18

39
1,00

22
1,77
1,00

18
2,17
1,22
1,00

Matriz do Periodograma
Título : SPS04A-Principais
Similaridade Trabalhada:93%
Unidade : m
49
33
27
23
16
14
12

49
1,00

33
1,48
1,00

27
1,81
1,22
1,00

23
2,13
1,43
1,17
1,00

16
3,06
2,06
1,69
1,44
1,00

Cálculo da Razão
Correlação
Razão
2,17
2,17

P.Longo
39
39

P.Curto
18
18

14
3,50
2,36
1,93
1,64
1,14
1,00

12
4,08
2,75
2,25
1,92
1,33
1,17
1,00
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2,17
1,77
1,77
1,22
1,22
1,22
1,22

39
39
39
22
22
22
22

Periodograma
Razão
P.Longo
2,25
27
2,13
49
2,06
33
1,81
49
1,69
27
1,22
33
1,17
27
1,17
14
1,14
16

18
22
22
18
18
18
18
P.Curto
12
23
16
27
16
27
23
12
14

Cálculo da Taxa Sedimentar
Valor Longo
Espessura
Correlação
49
39
49
39
33
39
33
22
27
22
27
39
27
39
16
22
14
22

Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
125,64
125,64
84,62
150,00
122,73
69,23
69,23
72,73
63,64

Valor Curto
Espessura
27
16
23
16
12
27
23
14

Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
122,73
72,73
127,78
88,89
66,67
150,00
127,78
77,78

Correlação
22
22
18
18
18
18
18
18
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ANEXO 4 – Correlação de Matrizes – RJS-598D – Ciclos do Trecho em “Zoom” com
5 ciclos solares
Matriz de Correlação
Título : Solares-5_principais
Unidade : anos
180
80
44
22
11

180
1,00

80
2,25
1,00

44
4,09
1,82
1,00

22
8,18
3,64
2,00
1,00

11
16,36
7,27
4,00
2,00
1,00

Matriz do Periodograma
Título : 598_trechoZoom
Similaridade Trabalhada:95%
Unidade : m
12
10
8
5,5
4,4
3,6
3,2
2

12
1,00

10
1,20
1,00

8
1,50
1,25
1,00

5,5
2,18
1,82
1,45
1,00

4,4
2,73
2,27
1,82
1,25
1,00

Cálculo da Razão
Correlação
Razão
4,09
4,00
3,64
2,25
2,25
2,25
2,25
1,82
1,82
1,82

P.Longo
180
44
80
180
180
180
180
80
80
80

P.Curto
44
11
22
80
80
80
80
44
44
44

Periodograma
Razão
P.Longo
4,00
8
4,00
8

P.Curto
2
2

3,6
3,33
2,78
2,22
1,53
1,22
1,00

3,2
3,75
3,13
2,50
1,72
1,38
1,13
1,00

2
6,00
5,00
4,00
2,75
2,20
1,80
1,60
1,00

150

3,75
2,27
2,22
2,20
2,18
1,82
1,82
1,80

12
10
8
4,4
12
8
10
3,6

3,2
4,4
3,6
2
5,5
4,4
5,5
2

Cálculo da Taxa Sedimentar
Valor Longo
Espessura
Correlação
12
180
12
80
10
80
10
180
8
80
8
180
8
44
4,4
180
3,6
80

Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
6666,67
15000,00
12500,00
5555,56
10000,00
4444,44
18181,82
2444,44
4500,00

Valor Curto
Espessura
5,5
4,4
3,6
2
2
5,5
4,4
2
3,2
2

Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
6875,00
5500,00
4500,00
2500,00
4545,45
12500,00
10000,00
4545,45
14545,45
18181,82

Correlação
80
80
80
80
44
44
44
44
22
11
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ANEXO 5 – Correlação de Matrizes – RJS-598D – Ciclos do Trecho em “Zoom” com
9 ciclos solares
Matriz de Correlação
Título : Solares-9_ciclos
Unidade : anos
1050 800
1050 1,00 1,31
800
1,00
640
510
410
280
180
80
44

640
1,64
1,25
1,00

510
2,06
1,57
1,25
1,00

410
2,56
1,95
1,56
1,24
1,00

280
3,75
2,86
2,29
1,82
1,46
1,00

180
5,83
4,44
3,56
2,83
2,28
1,56
1,00

80
13,13
10,00
8,00
6,38
5,13
3,50
2,25
1,00

4,4
2,73
2,27
1,82
1,25
1,00

3,6
3,33
2,78
2,22
1,53
1,22
1,00

3,2
3,75
3,13
2,50
1,72
1,38
1,13
1,00

2
6,00
5,00
4,00
2,75
2,20
1,80
1,60
1,00

Matriz do Periodograma
Título : 598_trechoZoom
Similaridade Trabalhada:96%
Unidade : m
12
10
8
5,5
4,4
3,6
3,2
2

12
1,00

10
1,20
1,00

8
1,50
1,25
1,00

5,5
2,18
1,82
1,45
1,00

Cálculo da Razão
Correlação
Razão
5,83
5,13
4,09
3,75
2,86
2,83
2,56
2,29
2,28
2,25
1,82
1,82

P.Longo
1050
410
180
1050
800
510
1050
640
410
180
510
80

P.Curto
180
80
44
280
280
180
410
280
180
80
280
44

44
23,86
18,18
14,55
11,59
9,32
6,36
4,09
1,82
1,00
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1,82
1,64
1,56
1,56
1,56
1,46
1,25
1,25
1,24

510
1050
280
640
280
410
640
800
510

Periodograma
Razão
P.Longo
6,00
12
5,00
10
4,00
8
3,75
12
2,78
10
2,75
5,5
2,73
12
2,50
8
2,27
10
2,22
8
2,20
4,4
2,18
12
1,82
8
1,82
10
1,80
3,6
1,60
3,2
1,53
5,5
1,50
12
1,45
8
1,25
10
1,25
5,5
1,25
10
1,22
4,4
1,20
12

280
640
180
410
180
280
510
640
410
P.Curto
2
2
2
3,2
3,6
2
4,4
3,2
4,4
3,6
2
5,5
4,4
5,5
2
2
3,6
8
5,5
8
4,4
8
3,6
10

Cálculo da Taxa Sedimentar
Valor Longo
Espessura
Correlação
Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
12
510
2352,94
12
640
1875,00
12
410
2926,83
12
800
1500,00
12
1050
1142,86
12
280
4285,71
12
180
6666,67
10
510
1960,78

153

10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
5,5
5,5
5,5
5,5
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
3,6
3,6
3,2
3,2
3,2
3,2
Valor Curto
Espessura
2
4,4
8
10
3,6
3,6
4,4
8
2
10
2
10
3,6
8
4,4
3,2
4,4
2
5,5
8

640
180
410
800
80
410
510
1050
180
640
80
410
510
280
800
640
800
510
410
180
640
80
510
280
800
640
1050
Correlação
640
640
640
640
640
510
510
510
510
510
410
410
410
410
410
410
280
280
280
280

1562,50
5555,56
2439,02
1250,00
12500,00
2439,02
1568,63
761,90
4444,44
1250,00
10000,00
1951,22
1078,43
1964,29
687,50
859,38
550,00
862,75
1073,17
2444,44
687,50
4500,00
705,88
1142,86
400,00
500,00
304,76
Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
312,50
687,50
1250,00
1562,50
562,50
705,88
862,75
1568,63
392,16
1960,78
487,80
2439,02
878,05
1951,22
1073,17
780,49
1571,43
714,29
1964,29
2857,14
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3,2
3,6
2
3,6
8
4,4
3,6
2
5,5
4,4
5,5
4,4
2

280
280
180
180
180
180
80
80
80
80
44
44
44

1142,86
1285,71
1111,11
2000,00
4444,44
2444,44
4500,00
2500,00
6875,00
5500,00
12500,00
10000,00
4545,45

ANEXO 6 – Correlação de Matrizes – SPS-04A – Ciclos do Trecho em “Zoom” com
9 ciclos solares
Matriz de Correlação
Título : Solares-9_ciclos
Unidade : anos
1050 800
1050 1,00 1,31
800
1,00
640
510
410
280
180
80
44

640
1,64
1,25
1,00

510
2,06
1,57
1,25
1,00

410
2,56
1,95
1,56
1,24
1,00

280
3,75
2,86
2,29
1,82
1,46
1,00

180
5,83
4,44
3,56
2,83
2,28
1,56
1,00

80
13,13
10,00
8,00
6,38
5,13
3,50
2,25
1,00

3,2
3,44
2,50
1,56
1,25
1,00

2,9
3,79
2,76
1,72
1,38
1,10
1,00

1,7
6,47
4,71
2,94
2,35
1,88
1,71
1,00

1,4
7,86
5,71
3,57
2,86
2,29
2,07
1,21
1,00

Matriz do Periodograma
Título : SPS04A_trechoZoom
Similaridade Trabalhada:95%
Unidade : m
11
8
5
4
3,2
2,9
1,7
1,4

11
1,00

8
1,38
1,00

5
2,20
1,60
1,00

4
2,75
2,00
1,25
1,00

44
23,86
18,18
14,55
11,59
9,32
6,36
4,09
1,82
1,00
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Cálculo da Razão
Correlação
Razão
8,00
6,38
6,36
5,83
3,75
3,56
3,50
2,86
2,83
2,56
2,29
2,28
2,25
2,06
1,95
1,82
1,82
1,64
1,57
1,56
1,56
1,31
1,25
1,25
1,24

P.Longo
640
510
280
1050
1050
640
280
800
510
1050
640
410
180
1050
800
80
510
1050
800
280
640
1050
800
640
510

P.Curto
80
80
44
180
280
180
80
280
180
410
280
180
80
510
410
44
280
640
510
180
410
800
640
510
410

Periodograma
Razão
P.Longo
7,86
11
6,47
11
5,71
8
3,79
11
3,57
5
3,57
5
3,44
11
2,94
5
2,86
4
2,76
8
2,75
11
2,50
8
2,35
4
2,29
3,2
2,20
11
2,07
2,9
2,00
8

P.Curto
1,4
1,7
1,4
2,9
1,4
1,4
3,2
1,7
1,4
2,9
4
3,2
1,7
1,4
5
1,4
4

156

1,88
1,72
1,71
1,60
1,56
1,25
1,25
1,25
1,21

3,2
5
2,9
8
5
5
4
5
1,7

1,7
2,9
1,7
5
3,2
4
3,2
4
1,4

Cálculo da Taxa Sedimentar
Valor Longo
Espessura
Correlação
Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
11
510
2156,86
11
1050
1047,62
11
410
2682,93
11
640
1718,75
11
800
1375,00
11
180
6111,11
11
280
3928,57
8
800
1000,00
8
510
1568,63
8
640
1250,00
8
1050
761,90
8
280
2857,14
5
640
781,25
5
510
980,39
5
280
1785,71
5
1050
476,19
5
800
625,00
4
800
500,00
4
1050
380,95
4
510
784,31
4
410
975,61
4
640
625,00
4
180
2222,22
3,2
410
780,49
3,2
80
4000,00
3,2
510
627,45
3,2
800
400,00
3,2
640
500,00
3,2
180
1777,78
2,9
1050
276,19
1,7
800
212,50
1,7
510
333,33
1,7
640
265,63
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Valor Curto
Espessura
4
3,2
1,4
3,2
1,7
5
2,9
4
1,4
3,2
5
4
1,4
5
1,7
4
3,2
2,9
5
1,4
4
1,7
1,7
2,9
4
3,2
1,4
5
1,4
1,7
3,2
1,7

Correlação
800
800
640
640
640
640
640
640
510
510
510
510
410
410
410
410
410
280
280
280
280
280
180
180
180
180
180
80
80
80
80
44

Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
500,00
400,00
218,75
500,00
265,63
781,25
453,13
625,00
274,51
627,45
980,39
784,31
341,46
1219,51
414,63
975,61
780,49
1035,71
1785,71
500,00
1428,57
607,14
944,44
1611,11
2222,22
1777,78
777,78
6250,00
1750,00
2125,00
4000,00
3863,64

ANEXO 7 – Correlação de Matrizes – Traços Sísmicos – Hipótese com seis
espessuras e cinco ciclos orbitais.
Matriz de Correlação
Título : Ciclos de Milankovitch
Unidade : milhares de anos
100
50
39
22
18

100
1,00

50
2,00
1,00

39
2,56
1,28
1,00

22
4,55
2,27
1,77
1,00

18
5,56
2,78
2,17
1,22
1,00
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Matriz do Periodograma
Título : Hipótese 1 - Seis espessuras
Similaridade Trabalhada:96%
Unidade : m
143
105
95
85
52
46

143
1,00

105
1,36
1,00

95
1,51
1,11
1,00

85
1,68
1,24
1,12
1,00

52
2,75
2,02
1,83
1,63
1,00

46
3,11
2,28
2,07
1,85
1,13
1,00

Cálculo da Razão
Correlação
Razão
2,78
2,27
2,00
2,00
1,77
1,28
1,22

P.Longo
50
50
100
100
39
50
22

P.Curto
18
22
50
50
22
39
18

Periodograma
Razão
P.Longo
2,75
143
2,28
105
2,07
95
2,02
105
1,83
95
1,24
105
1,24
105

P.Curto
52
46
46
52
52
85
85

Cálculo da Taxa Sedimentar
Valor Longo
Espessura
Correlação
143
50
105
100
105
50
105
22
105
50
95
100
95
39

Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
286,00
105,00
210,00
477,27
210,00
95,00
243,59

Valor Curto
Espessura
52

Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
104,00

Correlação
50
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46
85
46
52
52
85

50
39
22
22
18
18

92,00
217,95
209,09
236,36
288,89
472,22

ANEXO 8 – Correlação de Matrizes – Traços Sísmicos – Hipótese com três
espessuras e cinco ciclos orbitais.
Matriz de Correlação
Título : Ciclos de Milankovitch
Unidade : milhares de anos
100
50
39
22
18

100
1,00

50
2,00
1,00

39
2,56
1,28
1,00

22
4,55
2,27
1,77
1,00

18
5,56
2,78
2,17
1,22
1,00

Matriz do Periodograma
Título : Hipótese 2 – três espessuras
Similaridade Trabalhada:93%
Unidade : m
143
86
52

143
1,00

86
1,66
1,00

52
2,75
1,65
1,00

Cálculo da Razão
Correlação
Razão
2,78
2,56
1,77
1,77

P.Longo
50
100
39
39

P.Curto
18
39
22
22

Periodograma
Razão
P.Longo
2,75
143
2,75
143
1,66
143
1,65
86

P.Curto
52
52
86
52
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Cálculo da Taxa Sedimentar
Valor Longo
Espessura
Correlação
143
100
143
50
143
39
86
39

Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
143,00
286,00
366,67
220,51

Valor Curto
Espessura
52
52
86
52

Tx. Sedimentar(cm/1000 anos)
133,33
236,36
390,91
288,89

Correlação
39
22
22
18

