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RESUMO 

 

 

A atividade de exploração de petróleo na plataforma continental da Bacia Potiguar vai 

desde águas muito rasas (2-3 m) até a profundidade de cerca de 50 m, se estendendo no 

sentido leste-oeste desde o alto de Touros (RN) até o alto de Fortaleza (CE). Considerando a 

plataforma continental como um ambiente de elevada importância biológica e alta 

heterogeneidade sedimentológica, faz-se necessário compreender a dinâmica sedimentar e 

principalmente as modificações geradas pela atividade de perfuração, para então prevenir 

possíveis danos causados ao ambiente. Apesar da intensa atividade de exploração de petróleo 

nesta região, estudos desta natureza ainda são raros. Visando suprir esta lacuna, a presente 

dissertação foi desenvolvida para avaliar e caracterizar as variações sedimentológicas, 

mineralógicas e geoquímicas superficiais no entorno de um poço, aqui denominado poço A, 

em uma área localizada na plataforma média, próximo à transição para a plataforma externa. 

O poço selecionado para o estudo foi o primeiro perfurado no Brasil com a tecnologia 

Riserless Mud Recovery (RMR). A principal diferença deste método para o método 

tradicional é a possibilidade de perfurar a fase I do poço com retorno do material da 

perfuração para os tanques na sonda, minimizando o descarte de fluido e cascalho de 

perfuração no entorno do poço durante a perfuração desta fase. O monitoramento consistiu de 

três campanhas, sendo a primeira realizada antes do início da perfuração do poço A, a 

segunda realizada 19 dias após o encerramento da atividade de perfuração e a terceira um ano 

após o encerramento da perfuração. Através da comparação dos parâmetros estatísticos média, 

mediana e coeficiente de variação, das variáveis: teor de carbonato de cálcio, teor de matéria 

orgânica, granulometria e mineralogia, associado a informações de geoquímica mineral, foi 

possível compreender a variação sedimentológica após a atividade de perfuração. Por motivos 

técnicos da empresa operadora, houve uma relocação na posição original do poço após a 

realização da primeira campanha, implicando na mudança da área amostrada nas duas últimas 

campanhas. Apesar disso, os dados apresentaram boa correlação, não havendo prejuízo para o 

objetivo principal do trabalho. As análises sedimentológicas, mineralógicas e geoquímicas 

foram realizadas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os resultados indicaram 

um ambiente predominantemente arenoso ao longo das três campanhas. Foi observado que, 

no geral, a campanha anterior a perfuração (C1) apresentou resultados diferentes dos 

encontrados nas campanhas pós-perfuração (C2 e C3), enquanto estas últimas apresentaram 

resultados semelhantes. Os sedimentos siliciclásticos são predominantes, em todas as 

campanhas, e constituídos principalmente por quartzo, com mais de 80 %, seguido dos 

minerais pesados (granada, turmalina, zircão e ilmenita), fragmentos de rocha e agregados de 

lama. Os organismos bioclásticos são constituídos predominantemente por algas calcárias 

(mais de 45%) e moluscos (mais de 30%), seguidos de foraminíferos bentônicos, briozoários 

e tubos de verme. Mais raramente foram observados ostracodes e espículas de esponjas 

calcárias. Considerando as pequenas variações dos sedimentos da região estudada, e a 

utilização do método RMR na perfuração do poço, foi possível concluir que a atividade de 

perfuração não promoveu alterações significativas na cobertura sedimentar local. As 

alterações das variáveis estudadas antes e após a perfuração do poço A podem estar 

influenciadas pela mudança da área amostrada após a primeira campanha (C1). 

 

Palavras –Chave: Sedimentologia, Monitoramento ambiental, Bacia Potiguar 
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ABSTRACT 

 

 

Petroleum exploration activity occurs on the offshore Potiguar Basin, from very 

shallow (2-3 m) until about 50 m water depth, extending from Alto de Touros (RN) to Alto de 

Fortaleza (CE). Take in account the biological importance and the heterogeneity of sediments 

on this area, it is necessary the understanding of the sedimentological dynamics, and mainly 

the changes generated by petroleum exploration to prevent possible damages to environment. 

Despite the intense activity of oil exploration in this area, research projects like these are still 

rare. In view to minimize this gap, this study was developed to evaluate sedimentological, 

mineralogical and geochemical changes in the vicinity of a exploration well, here designated 

as well A, located on the Middle continental shelf, near the transition to Outer shelf. The well 

selected for this study was the first one drilled with Riserless Mud Recovery technology 

(RMR) in Brazil. The main difference from this to the conventional method is the possibility 

of drilling phase I of the well with return of drilling material to the rig tank, minimizing fluid 

and gravel discharging around the vicinity, during this phase. Monitoring consisted of three 

surveys, first of them done before start drilling, the second one done 19 days after the end of 

drilling and the third one done one year after then. Comparison of the studied variables 

(calcium carbonate and organic matter content, sediment size, mineralogy and geochemistry) 

was done with their average, median and coefficient of variation values to understand the 

changes after drilling activity. Because operating company technical reasons, the well location 

was changed after the first survey (C1), resulting in a shift of the sampled area on the two last 

surveys (C2 e C3). Nevertheless, the acquired data presented a good correlation, with no loss 

to the mean goal of the study. The sedimentological, mineralogical and geochemical analyzes 

were done at Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). The results indicated a 

predominantly sandy environment along the three surveys. It was noticed that the first survey 

(C1), presented different values for all the studied variables than to the second (C2) and third 

(C3) surveys, which had similar values. Siliciclastic sediments are prevalent at all surveys, 

and quartz is the main component (more than 80%). Heavy minerals (garnet, turmaline, zircon 

and lmenite), rock fragments and mud aggregates also was described. Bioclastic sediments are 

dominated by coralline algae (more than 45%) and mollusks (more than 30%), followed by 

benthic foraminifera, bryozoans and worm tubes. More rarely was observed ostracoda and 

spike of calcareous sponge. Because the low changes of the sediments at the studied area and 

by the using of RMR method in the drilling, it was possible to conclude that drilling activity 

did not promote significant alteration on the local sediment cover. Changes in the studied 

variables before and after drilling activity could be influenced by the changing in the 

sampling area after survey 1 (C1).  

 

Keywords: Sedimentology, Environmental monitoring, Potiguar Basin. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Atualmente o Brasil vem sendo considerado um dos países mais atraentes para 

investimentos em petróleo e gás natural do mundo. Além das grandes reservas do pré-sal 

descobertas recentemente, a porção offshore da Margem Equatorial é tida como uma fronteira 

exploratória bastante promissora em hidrocarbonetos.A costa leste brasileira juntamente com 

o Golfo do México e a costa oeste da África compõe o chamado “triângulo dourado das águas 

profundas” (Milani et al. 2001), são regiões de características geológicas similares propícias à 

geração e acumulação de petróleo. 

As recentes descobertas na costa oeste africana evidenciam o grande potencial da área. 

Descobertas comerciais e subcomerciais nas bacias do Ceará, Pará-Maranhão e Potiguar 

confirmam essa perspectiva. A expectativa é um considerável aumento das atividades de 

exploração e produção nessas áreas para os próximos anos, principalmente após a 11º rodada 

de licitações de áreas para exploração de petróleo e gás, realizada pela Agência Nacional de 

Petróleo – ANP no primeiro trimestre de 2013, cujo foco foi a Margem Equatorial brasileira. 

Como grande parte das bacias terrestres (onshore) situadas na Margem Equatorial já é 

considerada madura, a grande esperança é que sejam realizadas novas descobertas na porção 

submersa, semelhante às recentes descobertas nas bacias de Gana e Costa do Marfim, situadas 

no oeste africano (Milani et al. 2001). 

Apesar da recente descoberta de óleo em águas profundas na Bacia Potiguar, no campo de 

Pitú, a área de atuação da Petrobras na porção submersa da Bacia Potiguar se concentra na 

plataforma continental e vai desde águas muito rasas (2 – 3 m) até cerca de 50 metros de 

profundidade, se estendendo no sentido leste-oeste desde o Alto de Touros (RN) até o Alto de 

Fortaleza (CE) Atualmente a porção offshore da Bacia Potiguar contabiliza uma produção 

acumulada de 0,152 bilhões de barris de petróleo e 26,16 bilhões de metros cúbicos de gás, de 

um total de 14 campos de óleo e gás em desenvolvimento e produção (Agência Nacional do 

Petróleo – ANP via website). 

Tendo em vista a vulnerabilidade do ambiente marinho raso às atividades antrópicas e a 

heterogeneidade da plataforma continental do litoral setentrional do Rio Grande do Norte, e 

considerando ainda que se pretende realizar intensa exploração em mar nos próximos anos, é 

de fundamental importância compreender a dinâmica sedimentar, biológica, química, física e 

principalmente as possíveis modificações geradas por estas atividades, para então prevenir 

possíveis danos causados ao ambiente. 

É neste contexto que esta dissertação de mestrado foi desenvolvida, no âmbito do Projeto 

Avaliação da Sedimentologia nas Bacias Potiguar e Ceará – Áreas programadas para 

atividade de perfuração de poços na Bacia Potiguar- PMAE-Per (PETROBRAS/UFRN-

PPGG), coordenado pelo Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento 

Ambiental – GGEMMA. O PMAE-Per teve como principal objetivo caracterizar as condições 

ambientais no entorno dos poços de controle antes e depois da perfuração, para conhecimento 

de possíveis efeitos desta atividade no ambiente marinho, bem como acompanhar o 

reestabelecimento das condições naturais do ambiente, caso fossem detectadas alterações pós-

perfuração. 

No presente estudo buscamos compreender as possíveis variações da composição 

sedimentar plataformal em uma região próxima a campos de petróleo já produtores, situada na 

área geográfica do bloco exploratório BM-POT-13, porção offshore da Bacia Potiguar (fig. 

1.1). A caracterização sedimentológica foi realizada em uma área distante até 500 metros da 

boca de um poço (doravante denominado poço A), perfurado com a inovadora tecnologia 

Riserless Mud Recovery (RMR). O monitoramento foi realizado através de três campanhas: 
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C1, C2 e C3. A campanha C1 foi realizada antes do início da atividade de perfuração, na área 

da locação prevista para o poço A. Após a realização da primeira campanha a locação prevista 

para o poço A precisou ser alterada, por motivos técnicos da empresa operadora, de modo que 

as campanhas C2 (realizada 19 dias após a perfuração) e C3 (realizada um ano após o término 

da atividade de perfuração) foram realizadas na área da locação real do poço, 

consequentemente deslocada em relação à área amostrada na campanha C1. Esta relocação foi 

considerada para a interpretação dos dados obtidos, no entanto não apresentou prejuízo para o 

objetivo principal do trabalho. Parâmetros para a melhor compreensão destas variações e 

identificação dos possíveis motivos destas mudanças foram obtidos através da descrição 

mineralógica e textural dos grãos em lupa binocular e microscópio eletrônico de varredura, 

bem como com a determinação de sua composição química, somado ao banco de dados 

referente à granulometria (cascalho, areia e lama), conteúdo de carbonato biogênico e matéria 

orgânica, gerado pelo Projeto PMAE-Per. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral avaliar os possíveis efeitos da atividade de 

perfuração em águas muito rasas (20 - 25 m) da plataforma continental média, e descrever as 

variações da composição sedimentar do assoalho oceânico em escala de detalhe (metros e 

centenas de metros), em uma plataforma continental extremamente heterogênea, com 

sedimentação mista (siliciclástica e bioclástica), e que há algum tempo vem sendo alvo da 

indústria petrolífera. É importante destacar que trabalhos anteriores de caracterização da 

cobertura sedimentar marinha, na área de estudo, foram realizados apenas em escala regional 

(quilômetros), e refinados com auxilio de métodos indiretos (e.g. imagens de satélites, sísmica 

rasa). 

E como objetivos específicos desta dissertação: 

 Caracterizar a área em termos de granulometria (textura sedimentar) e especificar a 

variação dos teores de matéria orgânica, carbonato biogênico e mineralogia, a fim de 

determinar o nível de heterogeneidade dos sedimentos que compõem a plataforma média;  

 Identificar e descrever, através de lupa binocular e microscópio eletrônico de 

varredura, a mineralogia das amostras coletadas e os organismos bioclásticos presentes, como 

forma de refinar o conhecimento já existente; 

 Descrever, avaliar e interpretar as alterações texturais sedimentares e mineralógicas 

ocorridas ao longo das três campanhas e encontrar evidências das possíveis causas destas 

alterações; 

 Identificar, entre as variáveis monitoradas (carbonato biogênico, matéria orgânica e 

granulometria), quais são as mudanças ocorridas antes e após a perfuração buscando 

reconhecer possíveis alterações no meio ambiente e de que forma estas alterações podem ou 

não estar relacionadas às atividades de perfuração. 

 

 

1.3  LOCALIZAÇÃO 

 

A área de estudo está localizada no Oceano Atlântico Sul, sobre a Margem Equatorial 

brasileira, na Bacia Potiguar, em uma região de transição da plataforma continental média 
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para externa, na zona de entorno (1000 m
2
) do poço A. Este poço está contido na área 

geográfica do bloco exploratório BM-POT-13, localizada na costa norte do Rio Grande do 

Norte, entre os municípios de Porto do Mangue e Areia Branca, (fig. 1.1). 

 

 
Figura 1.1: Localização da área estudada. Modificado de Ecology Brasil (2008). 
 

 

1.4 INTRODUÇÃO AO MÉTODO DE PERFURAÇÃO “RISERLESS MUD 

RECOVERY” – RMR. 

 

Em atendimento à solicitação do IBAMA/CGPEG para implantação do projeto de descarte 

zero em águas rasas (< 60 m) na Bacia Potiguar, o poço selecionado para estudo (poço A) foi 

o primeiro poço no Brasil perfurado com a tecnologia RMR. Esse método possibilita a 

perfuração da fase inicial do poço com retorno do material de perfuração para os tanques da 

sonda, não havendo descarte de fluido e de cascalho no entorno do poço, durante a chamada 

fase I da perfuração (Petrobras, 2011). 

A perfuração de um poço consiste basicamente de três fases. A fase I, ou fase inicial 

consiste na descida de um tubo condutor responsável por permitir a passagem do fluido de 

perfuração e seu retorno aos tanques da sonda. Após isso é instalada uma base guia 

permanente, onde será acunhado o revestimento descido nesta fase. Neste momento são 

instalados comandos como estabilizadores e tubos de perfuração pesados, conectados um a 

um à medida que o poço vai ganhando profundidade. Acima deste conjunto é conectada a 

haste quadrada (Kelly) que permite o movimento de rotação (através da mesa rotativa) à 

broca. Com isso tem início a perfuração propriamente dita. Geralmente nesta fase é previsto 

descer um revestimento para proteger e isolar o poço das formações superficiais, mais 
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friáveis. Este revestimento é constituído por tubos de aço especial que serão cimentados no 

fundo do poço até a superfície, ou até uma profundidade calculada, a depender do programa 

previsto para o poço. A fase II, ou intermediária, tem início após a fixação do cimento e a 

realização dos testes de pressão. Nesta fase a perfuração tem continuidade com brocas de 

menor diâmetro, e depois de atingida a profundidade programada tem início a atividade de 

perfilagem, cimentação e revestimento intermediário. Na fase final da perfuração são 

utilizadas brocas com menor diâmetro até a profundidade do próximo revestimento ou até a 

profundidade final. No caso de o poço ser produtor poderá ser descido um revestimento que 

funcionará como revestimento de produção. No caso de o poço ser seco não será descido o 

revestimento e o mesmo será tamponado (Gomes, 2011; Thomas, 2011). 

A técnica RMR consiste na instalação de um módulo de sucção na cabeça do poço, no 

fundo do mar, aliado a um módulo de bombeamento, e ambos diretamente ligados, através de 

um cabo de retorno, à sonda de perfuração, em superfície. Com isso, toda a lama e o cascalho 

de perfuração (cuttings) são bombeados e através do cabo de retorno voltam para a superfície, 

sendo armazenados em grandes tanques, sem que haja descarte no local da perfuração (fig. 

1.2).  

O equipamento é dirigido por operadores, de forma que a taxa de bombeamento é 

controlada para manter todo o poço preenchido pela lama durante a perfuração. Por este 

sistema em circuito-fechado, com retorno completo, a variação no volume de lama pode ser 

monitorada e qualquer alteração anômala identificada imediatamente (http://www.agr.com). 

Portanto, o aumento na estabilidade do poço, a atenuação de riscos de acidentes 

ambientais e a eliminação na descarga de lama e detritos de perfuração no fundo do mar, são 

algumas das vantagens obtidas quando utilizado o método RMR. 

 

 
Figura 1.2: Modelo esquemático do método de perfuração RiserlessMud Recovery- RMR.  
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

A Bacia Potiguar está localizada no extremo leste da Margem Equatorial brasileira. Dos 

49.000 km
2
 de área total, aproximadamente 26.500 km

2
(54%) estão submersos, e 

compreendem as plataformas continentais dos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. 

Esta bacia é limitada a sul e oeste pelo embasamento cristalino pré-cambriano e a norte pela 

isóbata de 2000 metros. O Alto de Fortaleza a separa da Bacia do Ceará, a noroeste, enquanto 

que o Alto de Touros define seu limite leste (Pessoa Neto et al. 2007). 

A porção submersa da Bacia Potiguar faz parte de um ambiente marinho com fisiografia 

de plataforma-talude-bacia. Sua estratigrafia rasa é composta por unidades litoestratigráficas 

do Neógeno, resultantes de um grande ciclo regressivo, denominadas Formação Tibau 

(arenitos e conglomerados), Formação Guamaré (calcários) e Formação Ubarana (folhelhos 

marinhos). Trata-se de uma plataforma com sedimentação mista (siliciclástica-carbonática), 

implantada a partir do Neocampaniano e que permanece até os dias atuais (Pessoa Neto, 2003, 

Pessoa Neto et al., 2007). 

Segundo Gomes & Vital (2010), a plataforma continental norte do Rio Grande do Norte, 

mais precisamente entre os municípios de Areia Branca e São Bento do Norte, apresenta uma 

largura máxima de 43 quilômetros, com a transição plataforma-talude ocorrendo em 

profundidades que variam de 40 a 60 metros (fig. 2.1). 

 

 
Figura 2.1: Compartimentação da plataforma continental. Modificado de Gomes & Vital (2010). 

 

Vital et al. (2005, 2008) e Gomes & Vital (2010) dividiram a plataforma continental do 

litoral norte do estado em interna, média e externa, com base na caracterização 

geomorfológica e sedimentológica (fig. 2.1 e 2.2). A plataforma interna é limitada pela 

isóbata de 15 metros, envolve extensos campos de dunas longitudinais, possui relevo suave e 
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predominam sedimentos siliciclásticos; a plataforma média está limitada pelas isóbatas de 15 

e 25 metros, é composta por dunas transversais e sedimentos mistos; a plataforma externa é 

estreita, com declividade superior à da plataforma média, limita-se pelas isóbatas de 25 e 60 

metros e os sedimentos bioclásticos são predominantes. Além dos campos de dunas, esta 

porção da plataforma apresenta outras feições geomorfológicas marcantes, como recifes, e 

dois expressivos vales incisos, situados perpendicularmente a costa em áreas de baixo 

gradiente em direção ao mar, denominados vale inciso do Rio Apodi-Mossoró e vale inciso 

do Rio Piranhas-Açu (Gomes & Vital, 2010). 

Os sedimentos siliciclásticos da plataforma apresentam como granulometria 

predominante a fração areia. Os grãos são moderadamente a pobremente selecionados, variam 

de subangulosos a arredondados com alto grau de esfericidade. Os sedimentos carbonáticos 

(bioclastos) apresentam-se predominantemente em frações granulométricas mais grossas, 

seixo e grânulo. A alta dinâmica do ambiente, principalmente a ação das correntes marítimas, 

resulta na quebra de grande parte destes bioclastos e frações granulométricas inferiores 

podem, eventualmente, ser encontradas. Os sedimentos da fração lama estão concentrados 

próximo a foz dos rios e no interior dos vales incisos, Nas porções mais proximais esta lama 

apresenta composição terrígena, tendendo a uma composição mais carbonática em direção à 

bacia (Vital et al. 2005, 2008). 

 

 
Figura 2.2. Cobertura sedimentar da Plataforma Continental adjacente a Bacia Potiguar (Vital et al. 2008). 

 

A malha de amostragem do presente estudo, que é limitada por um raio de 500 m a partir 

da boca do poço, está situada na plataforma média, entre as isóbatas de 20 e 25 m, próximo a 

transição para a plataforma externa (fig. 2.3). A área de estudo situa-se próximo ao canal do 

vale inciso Apodi-Mossoró, em local  morfologicamente plano, sem a presença de cânions ou 

vales significativos. 
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Figura 2.3: Localização da área estudada em carta batimétrica superposta a imagem de satélite 

(Landsat 7ETM+, 2008). Linhas brancas = isóbatas em m. 
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2.2 OCEANOGRAFIA 

 

Regionalmente, a circulação das águas oceânicas é controlada por três diferentes fluxos: 

as correntes de maré, a corrente de deriva litorânea e a Corrente Norte do Brasil (uma 

ramificação da Corrente Equatorial Sul), de modo que, quanto maior a distância da linha de 

costa, maior a influência da Corrente Norte do Brasil, enquanto as outras duas atuam mais 

próximo à costa (Nascimento, 2009).  

As correntes de maré são perpendiculares a linhas de costa e exercem influência direta nas 

regiões mais rasas, próximas a costa. A corrente de deriva litorânea também atua nas áreas 

mais próximas a linha de costa e possui sentido preferencial leste-oeste, relacionada 

principalmente pela orientação da linha de costa, que também é leste-oeste neste trecho do 

litoral, e pela direção de incidência das ondas que atingem a costa, vindas preferencialmente 

de nordeste e leste. Chaves & Vital (2001) já haviam descrito a atuação desta corrente, com a 

migração para oeste evidenciada pelo deslocamento de pontais arenosos (spits) e canais de 

maré (inlets). Portanto, esses fluxos não tem atuação direta sobre a área onde foi perfurado o 

poço A, localizado entre as isóbatas de 20 e 25 m. Consequentemente, a corrente mais 

importante a ser considerada neste trabalho é a Corrente do Norte do Brasil. Esta corrente flui 

para noroeste, sendo influenciada principalmente pelos ventos alísios predominantes de 

sudeste. Silva (1991) atribui a este fluxo, correntes observadas na plataforma externa, com 

velocidades de até 2,3 m/s no sentido leste-oeste. Knoppers et al. (1999) mediram para esta 

corrente, velocidades que podem alcançar 30-40 cm/s. 

Medições realizadas por Lima (2006), nas imediações do Porto-Ilha (fig. 1.1) indicam a 

predominância de correntes com direção ESE-WNW, sendo a maré de vazante a de maior 

intensidade. A passagem do ciclo de quadratura para sizígia pode aumentar a velocidade 

média da corrente em até 50%. Para o período medido, foi encontrado um valor mínimo de 

0,20 cm/s e um valor máximo de 36,72 cm/s, com média de 16,40 cm/s para a velocidade da 

corrente. 

Segundo Vital et al. (2008), devido à presença constante e intensa de ventos alísios, as 

massas de água nesta região são bem misturadas, sem a presença de qualquer estratificação.  

Portanto, o fluxo oceânico atual gerado pelas correntes na região do presente estudo é 

predominantemente para oeste, com intensidade moderada a fraca, e sem competência para 

transportar grandes quantidades de sedimentos (Lima, 2006). Entretanto, é possível que haja 

remobilização dos sedimentos, sobretudo de frações mais finas transportadas em suspensão. 
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3 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento desta pesquisa foi dividido em cinco etapas: 1) levantamento 

bibliográfico e compilação da base cartográfica; 2) etapa de campo; 3) análise dos dados de 

sedimentologia; 4) descrição mineralógica e textural; 5) análise, integração e interpretação 

dos dados. Estas etapas podem ser melhor visualizadas no fluxograma da Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1: Fluxograma das etapas de desenvolvimento da pesquisa. 

 

3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E COMPILAÇÃO DA BASE 

CARTOGRÁFICA 

 

O levantamento bibliográfico sobre os aspectos geológicos, geográficos, biológicos, 

geoquímicos e oceanográficos foi efetuado desde o início da pesquisa, sendo continuamente 

atualizados, assim como consulta a publicações, livros textos especializado e websites, 

visando aprofundar cada vez mais o conhecimento da área estudada. Ainda nesta etapa foram 

consultadas e analisadas imagens de satélites. cartas náuticas e batimétricas. 

 

 

3.2 ETAPA DE CAMPO 

 

O monitoramento consistiu de três campanhas, sendo a primeira (campanha C1) realizada 

entre os dias 22 e 23 de janeiro de 2011, isto é, 114 dias antes de se iniciar a perfuração do 

poço, a bordo do navio de pesquisa Luke Thomas. A segunda (campanha C2) foi realizada 
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entre os dias 27 de setembro e primeiro de outubro de 2011, 19 dias após o encerramento da 

atividade de perfuração, e a terceira (campanha C3) foi realizada entre os dias 23 de setembro 

e dois de outubro de 2012, um ano após a atividade de perfuração, ambas a bordo do navio de 

pesquisas Seaward Johnson. As coletas foram coordenadas e supervisionadas por funcionários 

da empresa operadora do poço (Petrobras), não tendo havido a participação de pesquisadores 

da UFRN nesta etapa. As amostras de sedimentos foram coletadas com o mesmo amostrador 

pontual do tipo Van Veen de 231 litros nas três campanhas e devidamente armazenadas para 

as análises laboratoriais. A atividade de perfuração durou aproximadamente 90 dias. 

As coletas foram realizadas em uma extensão de 500 metros no entorno da locação 

planejada para o poço A, localizado na área geográfica do bloco exploratório BM-POT-13, na 

Bacia Potiguar offshore. Em cada estação de amostragem a coleta foi realizada em triplicata 

(três amostras), nas camadas de 0-2 cm e 0-10 cm de profundidade no substrato marinho, 

gerando um total de 48 amostras por campanha e por camada (tabela 3.1). Neste trabalho foi 

utilizado apenas amostras da camada 0-10 cm. A validação de cada amostra coletada 

dependeu do completo fechamento do amostrador, de uma distribuição homogênea do 

sedimento em toda área interna do amostrador e uma profundidade mínima de 12 cm. 

 
Tabela 3.1: Síntese da realização das três campanhas. 

Campanha Data Etapa 
Camada 

Analisada 

Total de 

Estações 

Total de 

Amostras 

I – C1 
22/01 e 23/01 

de 2011 

Pré-

perfuração 
0-10 cm 16 48 

II – C2 
27/09 a 01/10 

de 2011 

Pós-

perfuração 
0-10 cm 16 48 

III – C3 
23/09 a 02/10 

de 2012 

Um ano pós-

perfuração 
 0-10 cm 16 48 

 

 

3.2.1 Malha amostral 

 

A malha amostral foi definida com 16 estações, distribuídas em quatro círculos 

concêntricos de raios 50 m, 100 m, 250 m e 500 m a partir da locação prevista para o poço A 

(fig. 3.2), e contendo quatro estações em cada círculo, sendo um dos eixos orientados 

conforme a direção principal da circulação de águas oceânicas na região do estudo (leste-

oeste). O principal objetivo foi manter 50% das estações na área de maior probabilidade de 

impacto da atividade de perfuração, um raio de até 100 m de distância do poço. A outra 

metade foi distribuída com distanciamento gradual de 2,5 e 5 vezes a distância em relação ao 

raio de 100 m, a fim de estabelecer um limite da possível área afetada pela atividade de 

perfuração (Petrobras, 2011). 

Apenas um estudo desta natureza havia sido realizado no Brasil, na Bacia de Campos 

(MAPEM, 2004; Corrêa et al., 2005, 2009, 2010). Estes autores já haviam comprovado a 

eficácia de uma malha amostral concêntrica, com círculos amostrais distantes 50, 100, 150, 

300 e 500 metros da locação do poço. A diferença entre os raios dos círculos amostrais e a 

quantidade de estações daquela ocasião para este monitoramento se deu, principalmente, pela 

diferença de profundidade. Naquela ocasião a área monitorada estava localizada no talude, a 

uma profundidade de aproximadamente 900 metros de coluna d’água, em um ambiente com 

morfologia irregular, recortada por inúmeros vales e cânions.  

A realização da coleta em triplicata para cada estação tem por objetivo o desenvolvimento 

de um modelo estatístico integrado de dados, com base no conceito de medidas repetidas 

(Toledo et al. 2003; Corrêa et al. 2003). 
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Figura 3.2: Diagrama esquemático das estações de coleta deste estudo. 

 

Contudo, por motivos técnicos da empresa operadora do poço (Petrobras), após a 

realização da campanha C1 houve uma mudança do local previamente definido para a 

perfuração do poço A, o qual foi deslocado entre 500-600 metros para SSE em relação à 

posição originalmente prevista. Desta forma, as campanhas C2 e C3 foram realizadas segundo 

malhas amostrais coincidentes e centralizadas no local onde o poço foi realmente perfurado, 

(fig. 3.3 e 3.4). 

Este deslocamento conduziu a forma como os dados foram interpretados nesta dissertação. 

Como as coletas não foram realizadas exatamente nos mesmos pontos antes e após a 

perfuração, algumas comparações não puderam ser feitas. Por exemplo, a comparação entre 

cada raio amostral isoladamente da campanha pré-perfuração C1 e das campanhas pós-

perfuração C2 e C3 podem apresentar diferenças significativas, influenciadas pelo 

deslocamento da malha amostral. Considerando a alta dinâmica do ambiente e a complexa 

composição (siliciclástica-bioclástica) dos sedimentos da plataforma média (Vital et al. 2010), 

comparações entre as três campanhas a fim de comprovar a eficácia do método de perfuração 

RMR podem estar influenciadas por essa mudança de área amostrada. Assim os resultados 

apresentados visam caracterizar esta heterogeneidade da plataforma continental, sobretudo em 

pequenas escalas.  

Neste trabalho, foram avaliados os resultados das análises de granulometria (cascalho, 

areia e lama), teores de carbonato de cálcio e matéria orgânica que compõem o banco de 

dados de sedimentologia do projeto PMAE—Per. Esses dados foram correlacionados com 

dados de mineralogia e geoquímica obtidos com lupa binocular e microscópio eletrônico de 
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varredura, sempre considerando o deslocamento da malha amostral após a realização da 

campanha C1. 

 

 
Figura 3.3: Mudança da malha amostral devido à relocação do poço.  Distância mostrada pela linha vermelha. 
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Figura 3.4: Malha amostral das campanhas de monitoramento em carta 

batimétrica.Linhas amarelas = isóbatas em metros.  
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3.3 ANÁLISE DOS DADOS DE SEDIMENTOLOGIA 

 

As amostras coletadas passaram por um tratamento em laboratório, a fim de serem 

separadas para diferentes análises (granulometria, teor de carbonato de cálcio e teor de 

matéria orgânica). Estes estudos foram realizados em laboratórios da UFRN (Laboratório de 

Geografia Física e Estudos Ambientais-LabGeoFis/DGEO, Laboratório de Analise 

Ambiental-LAA/Museu Câmara Cascudo, Laboratório de Geoquímica/DG, Laboratório de 

Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental-GGEMMA/PPGG). 

Incialmente as amostras foram lavadas, para eliminação de sais ainda presentes, e 

posteriormente secas. Os sedimentos arenosos foram secos em estufa e placa aquecedora, 

enquanto os sedimentos lamosos foram congelados para secagem em liofilizador. Em seguida 

as amostras foram quarteadas e separadas em três partes: 10 g para análise do teor de 

carbonato de cálcio, 10 g para a análise do teor de matéria orgânica, 100 g para a análise 

granulométrica. O restante foi armazenado como arquivo. 

O teor de carbonato biogênico (CaCO3) foi determinado pelo método da diferença de 

peso. Cada amostra foi atacada com ácido clorídrico (HCl) diluído a 10% para 

descarbonatação. Depois foi lavada, seca e pesada novamente, sendo possível quantificar o 

teor de carbonato pela diferença do peso inicial (10 g) e peso final. 

O teor de matéria orgânica foi determinado pela perda ao fogo. As amostras foram 

submetidas a uma temperatura de 600º C durante 5 horas e pesadas novamente. A diferença 

do peso inicial (10 g) e o peso final determinou a porcentagem de matéria orgânica 

A análise granulométrica foi realizada, inicialmente, por peneiramento a seco em 

agitador eletro-magnético. A fração maior que 2 mm foi pesada e arquivada enquanto a fração 

menor que 2 mm foi pesada, atacada com peróxido de hidrogênio (H2O2) diluído a 10%, 

lavada, seca e analisada em granulômetro a laser modelo 1180 L, com range de 2 a 0,02 mm, 

da marca CILAS. 

Para os cálculos estatísticos e classificação textural foi utilizado o software Sistemas 

de Análise Granulométrica - SAG (Dias e Ferraz, 2004), desenvolvido pelo 

Lagemar/Universidade Federal Fluminense, no qual os parâmetros estatísticos e classificações 

texturais são baseados no método de Folk (1974), e classificações faciológicas de Shepard 

(1954), Larsonneur (1977), Folk (1954) e Dias (1996).  

A classificação aqui utilizada para a caracterização faciológica foi a de Freire et al. 

(1997) adaptada de Dias (1996) e modificada por Vital et al. (2005) (fig. 3.5). Para esta 

classificação são utilizadas as porcentagens de sedimentos finos e grossos associadas às 

porcentagens do teor de carbonato de cálcio (fig. 3.5). Trata-se da classificação faciológica 

mais apropriada para a região de estudo, tendo em vista a constante presença de depósitos 

carbonáticos, formados por uma mistura biogênica/biodetrítica, constituída por fragmentos de 

algas calcárias, moluscos, ostracodes, briozoários e foraminíferos que ocorrem apenas nesta 

região da costa brasileira (Vital et al. 2005). 
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Figura 3.5: Classificação faciológica de Freire et al. (1997) modificada por Vital et al. (2005).  Legenda: 

 L = Lama; Md = Mediana. 

 

 

3.4 DESCRIÇÃO MINERALÓGICA E TEXTURAL 

 

A descrição mineralógica foi feita inicialmente com o auxílio de uma lupa binocular, 

marca Zeiss (modelo Stemi SV- 11), com aumento máximo de 40 vezes e visou o 

reconhecimento dos grãos siliciclásticos e bioclásticos, bem como suas características 

texturais. Foi utilizado o método de avaliação semi-quantitativa dos percentuais dos 

constituintes minerais baseados no método de estimativa visual proposto por Terry & 

Chilingar (1955). Esta etapa foi realizada no Laboratório GGEMMA, no Departamento de 

Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

 Em seguida a amostra mais heterogênea de cada círculo amostral, em cada campanha, 

foi selecionada para análise em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Este 

equipamento permitiu a descrição mais precisa de detalhes texturais e a análise geoquímica 

das amostras, através do sistema EDS (Energy Dispersive System) acoplado ao MEV. Esta 

análise foi realizada no Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura, localizado no 

Departamento de Engenharia de Materiais (DEMAT) da UFRN. 

O MEV é um instrumento que possibilita a observação de amostras sólidas com um 

aumento da ordem de centenas de milhares de vezes. Segundo Kesrenbachk (1994), seu 

princípio de funcionamento é semelhante ao de um microscópio ótico tradicional, no entanto 

os fótons emitidos são substituídos por um feixe de elétrons e lentes eletromagnéticas. Esta 

utilização de uma radiação com comprimento de onda menor que a luz visível como fonte de 

iluminação do objeto aumenta consideravelmente a resolução das imagens obtidas. 

Ao MEV pode ser acoplado o sistema EDS (Energy Dispersive System), o qual 

possibilita a determinação da composição qualitativa e semi-quantitativa das amostras, a partir 

da emissão de Raios X característicos. Quando o feixe de elétrons gerado pelo MEV incide 
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sobre um mineral, os elétrons mais internos dos átomos e os íons constituintes são excitados, 

mudando de níveis energéticos. Ao retornarem para sua posição inicial, liberam a energia 

adquirida, a qual é emitida em comprimento de onda no espectro de raios X. Como elétrons 

de diferentes átomos possuem energias distintas, a medição desta energia associada ao elétron 

emitido permite identificar quais os elementos químicos que estão presentes naquele ponto, 

facilitando a determinação da composição mineral (Reed, 1996). 

Para os resultados de EDS aqui apresentados, o local do grão onde foi feita a análise 

geoquímica pontual está representada pela marcação de um ponto preto e um texto amarelo. 

Quando realizada a análise geoquímica em uma área do grão, a região analisada é demarcada 

por um retângulo preto. O oxigênio, apesar de presente em todas as amostras da área, não foi 

considerado relevante para o objetivo final do trabalho. Além disso, o modelo de MEV/EDS 

utilizado neste trabalho não identifica os elementos químicos cujo número atômico é igual ou 

menor que cinco. Os resultados foram interpretados com base na porcentagem de peso 

relativo dos elementos químicos predominantes em cada análise. 

 

 

3.5 ANÁLISE, INTEGRAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Essa etapa final baseou-se na integração, análise e interpretação de todos os dados obtidos 

nas etapas anteriores. Através dos dados de sedimentologia foi possível a confecção de mapas 

de distribuição granulométrica, de teor de carbonato de cálcio e de matéria orgânica na área, 

todos feitos no ambiente do software Surfer 10. O método de interpolação de dados para a 

confecção destes mapas foi a krigagem. Os gráficos e tabelas foram todos feitos no Microsoft 

Excel 2010. Após a análise de cada variável estudada, granulometria, teor de carbonato de 

cálcio, teor de matéria orgânica, mineralogia e geoquímica, todos os dados foram integrados e 

interpretados sendo possível fazer uma caracterização da variação dos sedimentos da área 

estudada.  
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4 SEDIMENTOLOGIA 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos das análises do teor de carbonato 

biogênico, matéria orgânica e da granulometria das amostras de sedimento coletadas nas três 

campanhas. 

Para a interpretação dos dados, realizada neste capítulo, será considerado o deslocamento 

da malha amostral após a realização da campanha pré-perfuração (C1). Devido à mudança, a 

área amostrada na primeira campanha será considerada apenas como uma área de controle, 

sendo, portanto, impossível fazer uma comparação entre as três campanhas considerando 

separadamente cada círculo amostral. Com isso, a comparação entre as três campanhas será 

realizada utilizando todo o conjunto de dados, ao passo que a comparação entre círculos 

amostrais de uma mesma campanha e somente entre as duas campanhas pós-perfuração (C2 e 

C3) poderá ser feita por círculo amostral, para uma melhor avaliação dos possíveis efeitos da 

perfuração.  

Para a comparação das variáveis estudadas a seguir serão utilizados os valores das 

medidas estatísticas: mediana e coeficiente de variação. Tiboni (2002) define mediana como 

uma medida de posição, uma separatriz, pois divide o conjunto em duas partes iguais, com o 

mesmo número de elementos, sendo para séries abertas nos extremos o ponto médio mais 

confiável. De forma semelhante, Nazareth (2003) afirma que a mediana é o valor que divide a 

distribuição ao meio, de tal modo que 50% dos dados estejam acima deste valor, e os outros 

50%, abaixo. Já o coeficiente de variação, segundo Costa (2002), pode ser definido como a 

estimativa do erro experimental em porcentagem da estimativa da média e é uma das medidas 

estatísticas mais utilizadas na avaliação da precisão de experimentos.  

Portanto a utilização da mediana e do coeficiente de variação em detrimento do valor 

médio e do desvio padrão, respectivamente, se deve a menor sensibilidade destas medidas a 

valores extremos, como os encontrados na área de estudo, e são satisfatórias para a 

caracterização sedimentológica realizada na área estudada.  

 

 

4.1 CARBONATO BIOGÊNICO 

 

Considerando todo o conjunto de dados por campanha, sem separação de círculos 

amostrais, observa-se que para as três campanhas os valores de mínimo e máximo não 

apresentam uma grande variação, com os valores mínimos variando entre 1,15% e 2,9% e os 

valores máximos sempre acima de 92%. 

Quando passamos a examinar os valores da mediana é possível observar alguma diferença 

entre a campanha C1 e as demais campanhas. O teor de carbonato de cálcio, em mediana, é 

nitidamente inferior em C1, enquanto em C2 e C3 são similares entre si (fig. 4.1).  

 



18 
 

 
Figura 4.1.: Variação do valor da mediana do teor de carbonato biogênico ao longo das três campanhas.  

 

O coeficiente de variação quase sempre tem valor superior a 50%, isto é, são médios a 

altos (fig.4.2). Isso evidencia a grande heterogeneidade da concentração de carbonato 

biogênico nos sedimentos da plataforma continental, sobretudo em decorrência da dinâmica 

do ambiente. Na campanha C1, os valores elevados do coeficiente de variação se devem a 

teores anômalos do teor de carbonato de cálcio na estação 41 (fig. 3.2). 

 

 

Figura 4.2: Mudança dos valores de coeficiente de variação para o teor de carbonato biogênico ao longo das 

três campanhas. 
 

Para a comparação entre círculos amostrais em uma mesma campanha as maiores 

variações, com base na mediana, foram encontradas no círculo amostral de 250 m das 

campanhas C2 e C3 (fig. 4.3). Este aumento do teor de carbonato de cálcio no círculo de 250 

m pode ser de até 42%, como observado quando comparados os círculos amostrais de 100 m e 
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250 m da campanha C2. Para os dados da campanha C1 as variações são mais suaves e a 

variação máxima não chega a 5%. Nesta campanha os maiores valores foram encontrados no 

raio de 500 m (fig. 4.3). 

 

 
Figura 4.3: Variação do valor mediano do teor de carbonato biogênico entre as campanhas, para cada círculo 

amostral separadamente. 

 

As campanhas C2 e C3, quando comparadas por círculo amostral, apresentam pequenas 

diferenças nos teores de carbonato biogênico. Quando observadas as medianas, a tendência é 

um pequeno aumento nos dados da última campanha, com exceção do raio de 250 m, que 

apresentou uma redução de aproximadamente 6% da campanha C2 para a campanha C3(fig. 

4.3). Isso se deve à grande concentração de carbonato a uma distância de aproximadamente 

250 metros a leste do poço, identificada nos dados da campanha C2. 

 Nos mapas de distribuição do carbonato biogênico pode-se observar que os dados da 

campanha C1 apresentam um aumento uniforme do teor de carbonato biogênico em direção à 

plataforma externa (fig. 4.4), seguindo a mesma tendência regional descrita por Vital et al. 

(2005) para a plataforma como um todo. Já nos dados da campanha C2 é possível observar 

uma maior concentração desta variável a leste da área estudada (fig. 4.5), enquanto na 

campanha C3, o carbonato biogênico anteriormente concentrado a leste, é espalhado em 

direção às partes mais profundas, apresentando os maiores valores a nordeste da região de 

estudo (fig. 4.6). 
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Figura 4.4: Distribuição do teor de carbonato biogênico (em %) na área da campanha C1.  

Seta indica a direção da corrente. 

 
Figura 4.5: Distribuição do teor de carbonato biogênico (em %) em um raio de 500 m a partir da boca do poço A 

– Campanha C2. Seta indica a direção da corrente. 
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Figura 4.6: Distribuição do teor de carbonato biogênico (em %) em um raio de 500 m a partir da boca do poço A 

- Campanha C3. Seta indica a direção da corrente. 

 

 

4.2 MATÉRIA ORGÂNICA 

 

Analisando todo o conjunto de dados por campanha, sem separação de círculos amostrais, 

verifica-se que, para C1 o teor máximo de matéria orgânica foi de 11,20% e o mínimo foi de 

0,98%. Para C2 o máximo foi de 9,24% e o mínimo 0,07%. Já a campanha C3 obteve como 

valor máximo 10,39% e como valor mínimo 0,58% para o teor de matéria orgânica.  

Os valores da mediana variaram suavemente de 1,52% em C1, para 1,37% em C2 e 1,90% 

em C3 (fig. 4.7), enquanto os valores de média, mais indicados para descrever conjuntos de 

dados mais simétricos, são mais influenciados pela alta heterogeneidade dos sedimentos, e 

podem variar mais bruscamente. Isto pode ser claramente observado através dos resultados 

obtidos para a campanha C1, que apesar de ter registrado o maior valor máximo, apresenta o 

menor valor em média. Este fato se deve, novamente, a valores anomalamente altos 

encontrados na estação 41 (fig. 3.2), semelhante ao que aconteceu para o carbonato biogênico. 
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Figura 4.7: Variação do teor de matéria orgânica, em mediana, ao longo das três campanhas.  

 

Isso é evidenciado pelo coeficiente de variação. Enquanto os demais círculos amostrais da 

campanha C1 apresentaram valores baixos (menor que 50%), o raio de 500 m, que contém a 

estação 41, apresentou o maior coeficiente de variação entre todos os círculos amostrais de 

todas as campanhas, 94,15% (fig. 4.8). 

As campanhas C2 e C3 também obtiveram valores de coeficiente de variação 

considerados médios a altos (maior que 50%) para todos os seus raios (fig. 4.8), o que denota 

uma alta heterogeneidade do teor de matéria orgânicanos sedimentos da plataforma 

continental, não somente entre as campanhas, mas também entre os círculos amostrais, 

principalmente nas campanhas pós-perfuração. 

A comparação entre círculos amostrais em uma mesma campanha (fig. 4.9) apresenta as 

menores variações para os dados da campanha C1, com um pequeno aumento do teor de 

matéria orgânica no círculo amostral de 500 m. Os dados da campanha C2 mostram variações 

suaves entre os círculos amostrais de 50 m, 100 m e 500 m. O maior aumento foi registrado 

no círculo de 250 m, aproximadamente 3%. Já os dados da campanha C3 evidenciam 

sedimentos mais heterogêneos quanto ao teor de matéria orgânica, tendo sido registrado o 

maior valor dentre todos os círculos de todas as campanhas no círculo amostral de 250 m 

desta campanha, 4,56%. 



23 
 

 
Figura 4.8: Mudança dos valores de coeficiente de variação entre as três campanhas e entre os raios amostrais da 

campanha C1.  

 

A comparação das medianas, entre os círculos amostrais das campanhas C2 e C3 (fig. 

4.9), expõe uma tendência a um pequeno aumento do teor de matéria orgânica nas amostras 

da última campanha, C3. A menor variação acontece no círculo amostral de 250 metros, um 

aumento de 0,18%, enquanto a maior variação foi observada no círculo amostral de 500 

metros, o qual registrou um aumento de quase 2%. 

 

 
Figura 4.9: Variação do valor mediano do teor de matéria orgânica entre as campanhas, para cada círculo 

amostral separadamente. 

 

A distribuição da matéria orgânica na área de estudo ao longo das campanhas pode ser 

observada nas figuras 4.10, 4.11 e 4.12. O comportamento desta variável ao longo das 

campanhas é semelhante ao do carbonato biogênico mostrado anteriormente. Segundo Freire 

(%) 
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et al. (2004), este aumento, de forma regional, no teor de matéria orgânica em direção à 

plataforma externa está relacionada a biomassa das próprias algas e baixo conteúdo de 

material clástico. 

 

 
Figura 4.10: Distribuição do teor da matéria orgânica (em %)na área da Campanha C1. Seta indica a direção da 

corrente. 
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Figura 4.11: Distribuição do teor da matéria orgânica (em %) em um raio de 500 m a partir da boca do poço A - 

Campanha C2. Seta indica a direção da corrente. 

 

 
Figura 4.12: Distribuição do teor da matéria orgânica (em %) em um raio de 500 m a partir da boca do poço A - 

Campanha C3. Seta indica a direção da corrente. 
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4.3 GRANULOMETRIA 

 

Neste item será analisada a distribuição granulométrica dos sedimentos coletados nas três 

campanhas de acordo com a Escala de Wentworth (1922). Será usada a denominação cascalho 

para o somatório das frações seixo e grânulo (>2 mm), e a denominação lama para o 

somatório das frações silte e argila (< 0,062 mm), já que quando analisadas individualmente 

essas frações não apresentaram percentuais representativos. 

Pelo mesmo motivo, as frações areia muito grossa, areia grossa, areia média, areia fina e 

areia muito fina serão avaliadas em apenas uma variável, denominada areia (> 0,062 e < 2 

mm). Essa abordagem é adequada e satisfatória para o objetivo do trabalho, que é avaliar as 

variações granulométricas na plataforma continental em escala de detalhe e inferir possíveis 

causas destas mudanças.  

O resultado das três campanhas aponta um substrato marinho composto 

predominantemente pela fração areia, seguida por cascalho e lama (fig. 4.13). O aumento da 

fração cascalho é notável na área das campanhas pós-perfuração (C2 e C3), onde o poço foi 

realmente perfurado, passando de 1,96% na área da campanha C1 para 9,60% em C3. 

Consequentemente há uma diminuição de até 7% no teor de areia entre as campanhas pré-

perfuração e pós-perfuração. A variação na quantidade de lama foi a mais suave, com mínimo 

de 0,12% em C1 e máxima de 0,69% em C2 (fig. 4.13). 
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Figura 4.13: Gráficos comparativos das porcentagens das frações cascalho, areia e lama ao longo das três 

campanhas. A) campanha C1, B) Campanha C2 e C) campanha C3. 

 

Apesar das frações não terem sido analisadas todas individualmente neste trabalho, 

algumas observações são importantes. Por exemplo, enquanto as frações areia fina e areia 

média tiveram significativa redução, os sedimentos cascalhosos (seixo e grânulo), areia muito 

grossa e areia grossa tiveram um aumento expressivo, nos dados da campanha C2 em relação 

aos dados da campanha C1 (fig. 4.14). 

Quando comparadas as campanhas um ano após a perfuração (C3) e imediatamente após a 

perfuração (C2) as diferenças são menores, indicando que essas duas campanhas são similares 

A 

B 

C 
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entre si, quando analisada a granulometria. A maior variação ocorreu na fração areia muito 

fina, que diminuiu de 6,77% em C2 para 2% em C3, semelhante aos 2,68% encontrado em 

C1. 

 

 

 

 
Figura 4.14: Variação de todas as frações, individualizadas, ao longo das três campanhas. A) campanha C1, B) 

Campanha C2 e C) campanha C3. 

 

 

A 

B 

C 
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Os dados de assimetria apontam uma grande predominância de sedimentos com assimetria 

negativa para os dados das três campanhas. Sedimentos com assimetria muito negativa, 

sedimentos aproximadamente simétricos e sedimentos com assimetria positiva foram 

observados em menor quantidade.  

Suguio (1973) já havia concluído que a assimetria dos sedimentos é controlada mais pelo 

processo deposicional do que pelas condições de transporte. A predominância de sedimentos 

com assimetria negativa evidencia que os sedimentos da área estudada foram depositados em 

um ambiente com hidrodinâmica considerável, assim como Vital et al. (2010) já havia 

observado. 

 

 

4.3.1 Cascalho 

 

A fração cascalho apresentou pequena variação nos valores máximos ao longo das 

campanhas, de 42,90% em C1 a 47,03% em C2. O valor mínimo foi 0,00% nas três 

campanhas. O valor mediano apresentou pequenas diferenças, com um crescimento 

praticamente linear ao longo das três campanhas (fig. 4.15). 

 

 
Figura 4.15: Variação do valor mediano da porcentagem de cascalho ao longo das três campanhas. 

 

O coeficiente de variação (fig. 4.16) apresentou valores muito altos (todos maiores que 

98%) para todos os círculos amostrais nas três campanhas, evidenciando a heterogeneidade na 

proporção da fração cascalho nos sedimentos da área de estudo. 
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Figura 4.16: Mudança dos valores de coeficiente de variação para a fração cascalho ao longo das três 

campanhas. 
 

A comparação entre círculos amostrais de uma mesma campanha (fig. 4.17) apresenta 

variações muito suaves da quantidade de cascalho, em mediana, para os dados da campanha 

C1, podendo ser considerados praticamente constantes. Os dados da campanha C2 exibem 

porcentagens de cascalho semelhantes para os círculos amostrais de 100 m e 500 m. O círculo 

amostral de 50 m apresenta um suave aumento de aproximadamente 1%, enquanto o círculo 

amostral de 250 m apresenta um aumento considerável, aproximadamente 5%. Os dados da 

campanha C3 novamente evidenciam uma maior heterogeneidade sedimentar entre os círculos 

amostrais desta campanha. Enquanto os círculos amostrais de 50 m e 100 m apresentam 

valores próximos, observou-se um aumento considerável no círculo amostral de 500 m. Já as 

amostras do círculo amostral de 250 m desta campanha apresentaram a maior quantidade de 

cascalho dentre todos os círculos amostrais de todas as campanhas, ultrapassando os 9%. 

A porcentagem de cascalho entre as campanhas C2 e C3, para cada círculo amostral 

separadamente (fig. 4.17), variou de tal forma que apenas nas amostras das estações contidas 

no círculo amostral mais próximo ao poço (50 m) houve redução após um ano da perfuração. 

As amostras do círculo amostral de 100 m apresentaram um pequeno aumento da campanha 

C2 para a campanha C3. A uma distância de 250 metros da boca do poço foram encontrados 

os maiores valores para as duas campanhas, tendo sido registrado um aumento de 

aproximadamente 3% após passado um ano da perfuração do poço. O círculo amostral mais 

distante do poço (500 m) apresentou em suas amostras a maior variação dentre todos os 

círculos amostrais. O aumento na campanha C3 chegou a mais de 5%. 
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Figura 4.17: Variação do valor mediano da porcentagem de cascalho entre as campanhas, para cada círculo 

amostral separadamente. 

 

A distribuição da fração cascalho na área da campanha C1 e no entorno do poço A (C2 e 

C3) pode ser observada nas figuras 4.18, 4.19 e 4.20. É muito clara a semelhança na 

distribuição de cascalho e de carbonato biogênico. Isto porque, os sedimentos cascalhosos são 

predominantemente bioclastos, formados essencialmente de carbonato de cálcio. Desta forma, 

temos que, para os dados da campanha C1 o teor de cascalho aumenta uniformemente em 

direção à plataforma externa. Já para os dados da campanha C2 observa-se uma maior 

concentração da fração cascalho a uma distância entre 100 m e 250 m a leste do poço A. Um 

ano após a atividade de perfuração do poço (campanha C3), percebe-se um espalhamento 

deste cascalho, de modo que a maior concentração fica a nordeste do poço. 
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Figura 4.18: Distribuição da porcentagem de cascalhona área da Campanha C1. Seta indica a direção 

da corrente. 
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Figura 4.19: Distribuição da porcentagem de cascalho em um raio de 500 m a partir da boca do 

poço A - Campanha C2. Seta indica a direção da corrente. 

 
Figura 4.20: Distribuiçãoda porcentagem de cascalho em um raio de 500 m a partir da boca do poço A - 

Campanha C3. Seta indica a direção da corrente. 

 

 

4.3.2 Areia 

 

A fração areia teve seu menor valor mínimo registrado nos dados da segunda campanha, 

C2, 52,81%. Por outro lado, os valores máximos estiveram sempre acima dos 99%, não 

havendo dúvidas de sua predominância. Os valores de mediana (fig. 4.21) indicam um 

decréscimo aproximadamente linear ao longo das três campanhas para a fração areia, 

certamente em função da variação da fração cascalho de forma semelhante. Como a 

granulometria está definida pela relação de porcentagens entre os três componentes, cascalho, 

areia e lama, a variação em uma destas classes implica na variação das outras em mesma 

proporção. 

Para o coeficiente de variação, foram obtidos valores muito baixos para esta variável, 

mostrando que a cobertura sedimentar é praticamente homogênea para a fração areia, 

sobretudo na campanha C1 (fig. 4.22). 
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Figura 4.21: Variação do valor mediano da porcentagem de areia ao longo das três campanhas. 

 

 
Figura 4.22: Mudança dos valores de coeficiente de variação para a fração areia ao longo das três 

campanhas. 
 

A comparação entre círculos amostrais de uma mesma campanha (fig. 4.23) evidencia um 

ambiente extremamente homogêneo para a quantidade de areia na área da campanha C1. Os 

dados da campanha C2 apresentam, em mediana, valores semelhantes para os círculos 

amostrais de 50 m, 100 m e 500 m. Já o círculo de 250 m apresenta uma redução da 

quantidade de areia de mais de 5%. Os dados da campanha C3 mostram valores semelhantes 

para a quantidade de areia nos círculos amostrais de 50 m e 100 m. No círculo amostral de 

500 m os sedimentos apresentam uma redução considerável na quantidade de areia, 

aproximadamente 5%, e no círculo amostral de 250 metros esta redução é ainda maior, com 
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os sedimentos atingindo cerca de 90% de areia em sua composição. Trata-se da menor 

representatividade de areia dentre todos os círculos amostrais de todas as campanhas. 

A porcentagem de areia entre as campanhas C2 e C3, para cada círculo amostral 

isoladamente (fig. 4.23), apresentou pequenas variações para os dois círculos amostrais mais 

próximos (50 e 100 m) e variações maiores para os círculos amostrais mais distantes do poço 

(250 e 500 m). Apenas no círculo amostral de 50 m os resultados apontaram um aumento na 

porcentagem de areia da campanha C2 para a campanha C3. Este aumento foi menor que 

0,5%. Em todos os outros círculos amostrais houve uma redução desta fração, sendo a maior 

(aproximadamente 5%) no círculo amostral de 500m.  

Os mapas de distribuição de areia na área da campanha C1 e no entorno do poço A (fig. 

4.24, 4.25 e 4.26) mostram que a diminuição na porcentagem de areia ocorre exatamente onde 

há o aumento da fração cascalho nas campanhas pós-perfuração (C2 e C3).  

 

 
Figura 4.23: Variação do valor mediano da porcentagem de areia entre as campanhas, para cada círculo 

amostral separadamente. 
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Figura 4.24: Distribuição da porcentagem de areia (em %) na área da Campanha C1. Seta indica a 

direção da corrente. 
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Figura 4.25: Distribuição da porcentagem de areia (em %) em um raio de 500 m a partir da boca 

do poço A - Campanha C2. 

 
Figura 4.26: Distribuição da porcentagem de areia (em %) em um raio de 500 m a partir da boca do poço A - 

Campanha C3. Seta indica a direção da corrente. 

 

 

4.3.3 Lama 

 

Os sedimentos da fração lama (silte + argila) foram os menos representativos em todas as 

campanhas. Para os dados da campanha C1, o máximo foi 0,99% e o mínimo 0,01%, com 

média de 0,12%. Para os dados da campanha C2 o máximo foi 19,50% e o mínimo 0,02%, 

com média de 0,69%. Já na última campanha (C3) o valor máximo foi 5,49% e o mínimo foi 

0,02%, com média de 0,35%. A mediana (fig. 4.27) apresentou variações ainda menores que a 

média. Da campanha C1 para a campanha C2 houve um aumento de 0,02%. Já a campanha 

C3 apresentou uma redução de 0,03% na porcentagem da fração lama. 

Os valores de coeficiente de variação (fig. 4.28) apontam um substrato marinho 

heterogêneo para a variável lama. Os valores são muito discrepantes e variam bastante tanto 

entre as campanhas, quanto entre círculos amostrais de uma mesma campanha. Por exemplo, 

variando de 41,90% para o círculo amostral de 50 m em C1 a 143,02% para o círculo amostral 
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de 100m da mesma campanha. Isto se deve a maior susceptibilidade da lama, dentre todas as 

frações, a ação das correntes marítimas. 

 

 
Figura 4.27: Variação do valor mediano da porcentagem de lama ao longo das três campanhas. 

 

 
Figura 4.28: Mudança dos valores de coeficiente de variação para a fração lama ao longo das três 

campanhas. 
 

A comparação entre círculos amostrais em uma mesma campanha (fig. 4.29), em valores 

de mediana, mostra um bom grau de homogeneidade. Para os dados da campanha C1 a maior 

variação da quantidade de lama é de apenas 0,04%, entre os círculos amostrais de 100 m e 

500 m. As amostras da campanha C2 apresentaram valores semelhantes nos círculos 

amostrais de 50 m e 500 m com uma pequena redução nos círculos amostrais de 100 m e 250 
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m. Já os dados da campanha C3 exibem uma tendência ao aumento da quantidade lama nos 

círculos amostrais mais distantes, com exceção do círculo amostral de 50 m. 

Quando analisados os dados separadamente por círculo amostral nas campanhas C2 e C3 

(fig. 4.29), observa-se que apenas as amostras incluídas no círculo amostral de 250 metros 

apresentaram um aumento da porcentagem de lama depois de passado um ano da atividade de 

perfuração (campanha C3). As amostras de todos os outros círculos amostrais sofreram uma 

redução da porcentagem de lama, sendo a maior variação no círculo amostral de 50 m. 

 

 
Figura 4.29: Variação do valor mediano da porcentagem de lama entre as campanhas, para cada círculo 

amostral separadamente. 

 

Os mapas de distribuição de lama na área da campanha C1 e no entorno do poço A (fig. 

4.30, 4.31 e 4.32) mostram que há o aumento da quantidade de lama nos locais onde o 

sedimento apresenta uma granulometria mais fina. Por exemplo, na campanha C1 observam-

se as maiores proporções de lama em direção à plataforma interna, composta 

predominantemente por areia fina. Já nas campanhas C2 e C3, onde foram observadas 

concentrações de cascalho bioclástico á leste do poço A, a quantidade de lama apresenta os 

menores valores. 
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Figura 4.30: Distribuição da porcentagem de lama na área da campanha C1. Seta indica a direção da 

corrente. 

 
Figura 4.31: Distribuição da porcentagem de lama em um raio de 500 m a partir da boca do poço 

A - Campanha C2. Seta indica a direção da corrente. 
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Figura 4.32: Distribuição da porcentagem de lama em um raio de 500 m a partir da boca do poço A - Campanha 

C3. Seta indica a direção da corrente. 

 

 

4.4 FACIOLOGIA 

 

A distribuição de fácies sedimentológicas nas 144 amostras, coletadas em 16 estações 

(triplicata) ao longo das três campanhas de monitoramento, permitiu o reconhecimento de sete 

fácies distintas para a área de estudo (tab. 4.1): areia siliciclástica (70,13%), areia bioclástica 

com grânulos e cascalhos (13,19%), areia bio-siliciclástica com grânulos e cascalhos (6,25%), 

areia silicibioclástica (3,47%), areia bioclástica (2,77%), areia bio-siliciclástica (2,08%) e 

areia silicibioclástica com grânulos e cascalhos (2,08%). 
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Tabela 4.1: Total de amostras de acordo com a classificação faciológica de Freire et al. (1997) adaptada por 

Vital et al. (2005). 

Classificação Faciológica Número de Amostras Representatividade (%) 

Areia siliciclástica 101 70,13 

Areia bioclástica c/ grânulos 

e cascalhos 
19 13,19 

Areia bio-siliciclástica c/ 

grânulos e cascalhos 
9 6,25 

Areia silicibioclástica 5 3,47 

Areia bioclástica 4 2,77 

Areia bio-siliciclástica 3 2,08 

Areia silicibioclástica com 

grânulos e cascalhos 
3 2,08 

 

As figuras 4.33 e 4.34 ilustram a distribuição dessas fácies sedimentológicas ao longo 

da área de estudo. Eventualmente foram observadas diferentes fácies entre as triplicatas de 

uma mesma estação de coleta. Para as estações que apresentaram duas fácies diferentes o 

símbolo de cima representa a fácies predominante. Mais raramente foram observadas estações 

nas quais as três triplicatas pertencem à fácies diferentes, neste caso as três fácies foram 

representadas nas figuras 4.30 e 4.31. Nas estações representadas apenas por uma fácies, as 

três amostras da triplicata pertencem à mesma fácies. 

A fácies areia siliciclástica predomina na área estudada e foi descrita em 101 das 144 

amostras (70,13%) (tab. 4.1). Esta fácies é caracterizada por quantidades menores que 15% da 

fração cascalho e baixos teores de carbonato de cálcio (< 30%) e foi identificada, sobretudo, 

na área da campanha C1 e nas porções sul e oeste (partes mais rasas) da área onde foi 

realizada a coleta das campanhas C2 e C3 (fig. 4.33 e 4.34). Segundo Vital et al. (2005), 

regionalmente esta fácies ocorre em áreas onde as formas de fundo são bem desenvolvidas, 

principalmente dunas logitudinais que têm 2 a 3,5 m de altura. Estas dunas tendem a 

concentrar areia silicilcástica nas cristas (porções mais altas) enquanto nas calhas (porções 

mais profundas) concentram-se areias silici-bioclásticas com grânulos e cascalhos e areias 

biosiliciclásticas com grânulo e cascalho (Vital et al. 2005). Isto explica a variação encontrada 

entre as triplicatas da estação 23 das campanhas C2 e C3, onde foram encontradas variações 

semelhantes às descritas por Vital et al. (2005) (fig. 4.33 e 4.34). 
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Figura 4.33: Distribuição das fácies sedimentológicas das amostras das campanhas C1 (área de controle) e C2. 

 

 
Figura 4.34: Distribuição das fácies sedimentológicas das amostras das campanhas C1 (área de controle) e C3. 

 

A fácies areia bioclástica com grânulos e cascalhos foi descrita em 19 amostras 

(13,19%) (tab. 4.1). Esta fácies é caracterizada por altas quantidades da fração cascalho (> 

15%) e teores de carbonato de cálcio maiores de 70% e foi descrita nas porções mais 

profundas, próximas à isóbata de 25 m (fig. 4.33 e 4.34). Esta fácies representa a zona de 
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transição entre as plataformas média e externa e de maneira regional pode ser encontrada nas 

calhas das dunas (Vital et al. 2005, 2008, 2010). Na campanha C1 foi descrita apenas na 

estação 41 enquanto nas campanhas C2 e C3 sua concentração ocorre na região a leste e a 

norte do poço (fig. 4.33 e 4.34). 

A fácies areia bio-siliciclástica com grânulos e cascalhos foi descrita em 9 amostras 

(6,25%) (tab. 4.1). Esta fácies é caracterizada por quantidades maiores que 15% da fração 

cascalho e teores de carbonato de cálcio que variam entre 50% e 70%. Sua distribuição na 

área de estudo se concentra nas porções norte e leste da área das campanhas C2 e C3 (fig. 

4.33 e 4.34) e assim como a areia bioclástica com grânulos e cascalhos está relacionada à 

zona de transição plataforma média-externa e em um contexto mais regional está associado a 

calhas de dunas transversais (Vital et al. 2005, 2008, 2010). 

A fácies areia silicibioclástica foi descrita em 5 amostras (3,47%) (tab. 4.1). Esta 

fácies é caracterizada por quantidades menores que 15% da fração cascalho e teores de 

carbonato de cálcio que variam de 30% a 50%. Esta fácies foi descrita apenas nas estações 41 

das campanhas C2 e C3 e na estação 23 da campanha C2 (fig. 4.33 e 4.34) e sua presença 

também pode estar relacionada ao aumento do teor de carbonato de cálcio em direção às 

porções mais profundas. 

As fácies areia bioclástica, areia bio-siliciclástica e areia silicibioclástica com grânulos 

e cascalhos foram descritas em menos de 5 amostras e representam menos que 3% de todas as 

amostras (tab. 4.1). A presença destas fácies em algumas triplicatas está relacionada a 

pequenas heterogeneidades dos sedimentos plataformais, principalmente variações nos teores 

de carbonato de cálcio. 
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5. ANÁLISE MINERALÓGICA COM LUPA BINOCULAR 

 

Neste capítulo será apresentada a distribuição mineralógica e textural dos sedimentos 

coletados nas três campanhas, na camada de 0-10 cm. Para a descrição foi selecionada uma 

amostra por estação de coleta em cada uma das três campanhas, totalizando 48 amostras 

descritas. Para esta etapa optou-se por descrever a amostra com maior porcentagem de 

carbonato de cálcio dentre as três coletadas por estação, a fim de identificar o maior número 

de organismos bioclásticos possível. A ampla predominância de alguns minerais torna as 

amostras mais homogêneas quando analisadas em termos de mineralogia, esta distribuição 

simétrica dos dados de mineralogia implica em valores de média e mediana muito semelhante. 

Desta forma os gráficos deste capítulo tem como base o valor médio de cada grupo mineral. 

O valor médio pode ser definido como a soma das observações dividida pelo número de 

observações, ou seja, é o centro de gravidade da distribuição. Diferentemente da mediana, o 

valor médio pode ser mais real em séries de dados homogêneos, já que é uma medida pouco 

resistente, sendo influenciada por valores extremos, mesmo que surjam em pequeno número 

na amostra. Esses valores são os responsáveis pela má utilização da média em muitas 

situações em que seria mais coerente adotar a mediana (Pachani, 2006). 

Como o poço A está localizado na transição da plataforma média para a plataforma 

externa, são esperadas amostras com conteúdo misto dos grãos (siliciclástico e bioclástico) 

(Vital, 2005; 2008), podendo haver pequenas variações a depender de mudanças sazonais e da 

hidrodinâmica local.  

Através da análise pelo método de estimativa visual (Terry & Chilingar, 1955) em lupa 

binocular observamos que as amostras da campanha C1 apresentaram, em média, 86,43% de 

grãos siliciclásticos, com valor máximo de 96% e mínimo de 8%. Já os grãos bioclásticos 

representaram, em média, 13,56% do total de cada amostra, com valor máximo de 92% e 

valor mínimo de 4% (fig. 5.1). A elevada variação nos valores de máximo e mínimo em C1 se 

deve a resultados anômalos, novamente encontrados na estação 41. No entanto, os valores 

médios retratam bem a ampla predominância da fração siliciclástica para a campanha C1.  

Em C2, a porção siliciclástica dos grãos representou, em média, 56,06% do total de cada 

amostra (fig. 5.1). O valor máximo foi de 95% e o mínimo 5%. Os grãos bioclásticos 

apresentaram média de 43,94% por amostra, com valores de máximo e mínimo idênticos aos 

dos grãos siliciclásticos. Percebe-se uma redução considerável (aproximadamente 30%) na 

quantidade de grãos siliciclásticos quando comparado aos resultados obtidos na campanha C1, 

e consequentemente o aumento dos bioclastos. Na campanha C3, os grãos siliciclásticos 

tiveram média de 57,12%, com máximo de 97% e mínimo de 7%. Os grãos bioclastos 

representaram 42,88%, com máximo de 93% e mínimo de 3%. 
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Figura 5.1: Representatividade dos grãos siliciclásticos e bioclásticos ao longo das três campanhas.  

 

 

5.1 SILICICLÁSTICOS 

 

A porção siliciclástica dos sedimentos, nas três campanhas, será descrita neste trabalho em 

quatro componentes: quartzo, minerais pesados (granada, turmalina, ilmenita e zircão), 

fragmentos de rocha e agregados de lama (fig. 5.2). É possível estabelecer uma relação 

positiva entre o aumento da proporção de grãos siliciclásticos e a diminuição da granulometria 

dos sedimentos. 
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Figura 5.2: Variação da representatividade dos minerais siliciclásticos ao longo das três campanhas. 

A) campanha C1, B) Campanha C2, C) campanha C3.  

A 

B 

C 
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O quartzo é o mineral predominante entre os silicilásticos, com percentagem média de 

87,54% para todo o conjunto de dados. Quando analisada campanha a campanha, este mineral 

exibe uma tendência à redução da sua porcentagem média ao longo das campanhas (fig. 5.3) 

em consequência do aumento da representatividade dos outros grãos siliciclásticos, em 

especial os fragmentos de rocha. Enquanto na campanha C1 representou 93,42%, em C2 esta 

média caiu para 84,39%, chegando a 81,72% em C3 (fig. 5.3). Observa-se uma tendência do 

quartzo ser o mineral predominante em amostras de menor granulometria, sendo nitidamente 

menos representativo para sedimentos mais grossos. 

 

 
Figura 5.3: Variação do valor médio da porcentagem de quartzo ao longo das três campanhas. 

 

Quanto à textura, os grãos são geralmente sub-angulosos a arredondados, com 

esfericidade variando de baixa a alta, evidenciando diferentes taxas de transporte. Pode ser 

reconhecido pelo seu hábito granular e brilho vítreo (fig. 5.4). Quando analisado 

isoladamente, percebe-se um selecionamento moderado para os grãos de quartzo. Por vezes 

aparece envolvido por um cimento preenchendo cavidades de bioclastos, como briozoários e 

tubos de verme. 
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Figura 5.4: Quartzo visto em lupa binocular. Aumento de 40 vezes. 

 

Os minerais pesados são representados essencialmente por turmalina e granada (fig. 5.6). 

Eventualmente foram encontrados também zircão e ilmenita. Os minerais pesados foram 

identificados tanto em grãos individuais como compondo fragmentos de rocha (fig. 5.6). Por 

não representarem uma porcentagem significativa quando analisados individualmente, foram 

descritos todos como uma só variável, minerais pesados, sem prejuízo do objetivo final do 

trabalho. 

Estes minerais aparecem em todas as amostras, com pequenas variações de quantidade. 

Representam, em média, 5,27% do total, para o conjunto de dados de todas as campanhas. 

Seu valor máximo chega a 6% e o mínimo não passa de 1%. Quando individualizadas as 

campanhas, esta classe mineral apresenta variações suaves em suas percentagens médias: 

4,51% em C1, 5,45% em C2 e 6,23% em C3 (fig. 5.5). 
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Figura 5.5: Variação do valor médio da porcentagem de minerais pesados ao longo das três campanhas. 

 

Quanto ao aspecto textural dos grãos (fig. 5.6), a turmalina pode ser reconhecida por seu 

hábito prismático e sua cor esverdeada. Já a granada é reconhecida por sua cor que varia de 

marrom a avermelhada, certamente do tipo almandina, e seu hábito euhedral a subhedral. 

Ambos apresentam brilho subadamantino e bom selecionamento. 

 

 
Figura 5.6: Minerais pesados vistos em lupa binocular. A) Grãos de turmalina e granada compondo fragmentos 

de rocha. Aumento de 40 vezes; B) Grãos de turmalina (mais escuros) dispersos em uma areia 

predominantemente quartzosa. Aumento de 20 vezes.  

 

Os fragmentos de rocha encontrados na área de estudo têm representatividades variadas e 

tendem a aparecer com mais frequência em sedimentos mais grossos. Para o conjunto de 

dados de todas as campanhas apresentaram uma percentagem média de 6,79%. Ao observar 

os dados por campanha, observa-se claramente o aumento da sua representatividade nas 

amostras das campanhas pós-perfuração (C2 e C3). Enquanto na campanha C1 representou, 

em média, 2,09%, nas campanhas C2 e C3 esses valores aumentaram para 9,57% e 11,15% 

respectivamente (fig. 5.7). 
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Figura 5.7: Variação do valor médio da porcentagem de fragmentos de rocha ao longo das três campanhas. 

 

Sua origem é granítica, composto essencialmente por mica, quartzo e feldspato (fig. 5.8). 

Certamente não possuem origem antrópica, tratando-se de sedimentos reliquiais oriundos do 

retrabalhamento in situ de depósitos pretéritos. Seu selecionamento varia de moderado a 

baixo. 

 

 
Figura 5.8: Fragmentos de rocha vistos em lupa binocular. A) Fragmento de rocha composto essencialmente de 

biotita, quartzo e plagioclásio. Aumento de 40 vezes; B) Fragmento de rocha nitidamente mais grosso, disperso 

em grãos de quartzo de menor granulometria. Aumento de 40 vezes. 

 

Os agregados de lama foram observados em apenas três das 48 amostras descritas, mais 

precisamente nas estações 11 e 21 da segunda campanha e na estação 13 da última campanha. 

Apenas nesta última representou mais que 1% do total da amostra. Para o conjunto de todas as 

campanhas, o percentual médio não ultrapassou 0,39%. Na campanha C1 não foram 

observados agregados de lama, em C2 a média percentual ficou em 0,59% e na campanha C3 

essa média atingiu seu máximo, 0,89% (fig. 5.9). 
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Figura 5.9: Variação do valor médio da porcentagem de agregados de lama ao longo das três campanhas. 

 

Trata-se de um agregado de argilominerais, quartzo, feldspato e restos vegetais (fig. 5.10). 

Sua origem pode estar relacionada à saturação de carbonato de cálcio no ambiente marinho, 

resultando na precipitação de cimento de calcita em algumas amostras, formando um 

aglomerado de grãos cimentados. 

 

 
Figura 5.10: Agregados de lama vistos em lupa binocular. A) Agregados de lama vistos a olho nu; B) Grãos de 

quartzo, bioclastos, argilominerais e restos vegetais formando um agregado. Aumento de 40 vezes. 

 

 

5.2 BIOCLASTOS 

 

Os grãos bioclásticos foram descritos nesta seção apenas para caracterização 

simplificada da área após cada campanha. Considera-se que, devido a grande diversidade de 

organismos presente nas amostras, uma análise completa que possibilite caracterizar algum 

grau de impacto ambiental com base na fauna requer técnicas mais específicas e precisas, 

além de um maior universo de amostras descritas. Portanto este item visa apenas descrever, 

qualitativamente e semi-quantitativamente, pelo método de estimativa visual, os bioclastos 

encontrados em uma pequena porção de um universo de amostras muito maior. Trabalhos 
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específicos de avaliação de impacto ambiental com base na macrofauna foram desenvolvidos 

no PMAE-Per, pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (Petrobras, 2013). 

A porção bioclástica dos sedimentos é formada por algas calcárias, moluscos, 

foraminíferos bentônicos, briozoários e tubos de vermes (fig. 5.11, 5.12). Mais raramente 

foram observados também ostracodes e espículas de esponjas calcárias. Na área estudada, a 

presença deste tipo de material tem uma relação positiva com o aumento da granulometria da 

amostra como um todo. Portanto, em geral, os sedimentos mais grossos estão relacionados a 

uma alta percentagem de organismos bioclastos. 

 

 
Figura 5.11: Grãos bioclásticos vistos em lupa binocular. Aumento de 40 vezes. A) Alga Calcária; B) Bivalvio 

(molusco); C) Gastrópode (molusco); D) Foraminífero Bentônico; E) Briozoário; F) Poliqueta do filo Annelida 

(tubo de verme com carapaça segmentada); G) Tubo de Nematoda (tubo de verme com carapaça não 

segmentada); H) Ostracode; I) Espícula de esponja. 
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Figura 5.12: Variação da representatividade dos grãos bioclásticos ao longo das três campanhas. A) campanha 

C1, B) Campanha C2, C) campanha C3. 

 

A 

B 

C 
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As algas calcárias identificadas na área de estudo podem ser identificadas em quase 

todas as amostras coletadas (fig. 5.11 A), sobretudo nas frações mais grossas, nas quais 

podem representar mais de 50% do total de grãos descritos. Isto ocorre porque a plataforma 

tropical brasileira apresenta condições ecológicas muito favoráveis ao desenvolvimento de 

algas calcárias, materializadas pelo fraco aporte terrígeno, boa penetração de luz, eficiente 

circulação de água e relativa estabilidade do substrato (Cavalcanti, 2011).  

As médias percentuais de alga calcária nas amostras coletadas foram de 45,57% em 

C1, 55,02% em C2 e 47,78% em C3 (fig. 5.12). Os valores máximos atingiram os 65% 

enquanto a mínima não chegou a 1%.  

Os moluscos também foram observados com bastante frequência nos sedimentos da 

área estudada. Na campanha C1 foi registrada uma percentagem média de 33,99 %, na 

campanha C2 a média ficou em 31,13% e em C3, 33,06%. O valor máximo entre as três 

campanhas foi 35% e o valor mínimo 2%. Deste filo, foram descritos gastrópodes e biválvios 

(fig. 5.12), com predominância desta última classe. 

Os foraminíferos bentônicos (fig. 5.12) representaram, em média, 11,06% do total nas 

amostras da campanha C1, com uma tendência a pequenas reduções em C2 (5,89%) e C3 

(7,27%) (fig. 5.12). Estes organismos não foram encontrados em algumas estações e por vezes 

representaram menos de 1%.  

Os briozoários (fig. 5.11E) foram encontrados com valores significativos apenas em 

sedimentos das frações mais grossas. Nos sedimentos da campanha C1 representou, em 

média, 5,01%. Para as amostras da campanha C2 correspondeu a uma média percentual de 

4,18% sofrendo um pequeno aumento de sua representatividade nos sedimentos da campanha 

C3, 5,24%. O valor máximo para todas as campanhas foi 8% e o valor mínimo 0%. 

Os tubos de verme encontrados foram, em geral, a classe Polychaeta (poliquetas) do 

filo Annelida e a classe Adenophorea do filo Nematoda. A principal diferença observada entre 

estes organismos em lupa binocular foi o aspecto da carapaça de cada uma. Apesar de ambas 

apresentarem formato cilíndrico alongado, os organismos da classe poliqueta apresentam 

carapaça segmentada enquanto os organismos do filo Nematoda possuem corpo não 

segmentado (fig. 5.11F e 5.11G). 

Nas amostras da campanha C1, os tubos de verme tiveram média percentual de 5,38%, 

apresentando pequena redução na campanha C2, 2,41% e na campanha C3, 2,72%. 

Ostracodes (fig. 5.11H), espículas de esponjas calcárias (fig. 5.11I) e equinodermas 

foram encontrados com menor frequência na área de estudo e seus valores percentuais não 

foram representativos. 
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6. ANÁLISE MINERALÓGICA, TEXTURAL E GEOQUÍMICA COM 

MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA – MEV/EDS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados de mineralogia e geoquímica obtidos 

após a utilização do microscópio eletrônico de varredura (MEV) equipado com Energy 

Dispersive System (EDS), na análise de algumas amostras coletadas. Através deste 

equipamento foi possível compreender a composição química do ambiente, com informações 

sobre a geoquímica dos minerais, além de obter maiores detalhes texturais através de imagens 

de alta resolução. Os dados serão apresentados em sub-tópicos de acordo com o tipo do grão: 

siliciclástico ou bioclástico. 

 

6.1 GRÃOS SILICICLÁSTICOS 

 

Como já descrito anteriormente, a porção siliciclástica dos grãos identificada em lupa 

binocular é composta predominantemente de quartzo, minerais pesados, fragmentos de rocha 

e mais raramente agregados de lama. No MEV/EDS a análise da química mineral pôde ser 

feita pontualmente em um determinado ponto do grão, ou mais regionalmente em uma área de 

um grão. 

A presença de quartzo em sedimentos plataformais é derivada fundamentalmente da 

dispersão mecânica deste mineral através de plumas fluviais, ou da abrasão de águas marinhas 

diretamente sobre a costa, além da habitual contribuição eólica. Embora a dispersão mecânica 

possa alcançar grandes distâncias, normalmente a concentração e as dimensões de grãos de 

quartzo tendem a decrescer rapidamente em direção ao oceano. Nas partes mais externas da 

plataforma, a presença de sílica corresponde principalmente à contribuição biogênica de 

espículas de organismos silicosos sedimentadas no assoalho submarino, assim como os grãos 

trazidos pelo vento (Marques, 2008). 

Em geral, os grãos silicilcásticos observados nas amostras descritas neste trabalho 

apresentam-se limpos em amostras de granulometria mais fina, onde o teor de carbonato de 

cálcio é menor. No entanto, a alta heterogeneidade do teor de carbonato de cálcio na 

plataforma continental estudada faz com que, mesmo em algumas amostras coletadas na 

campanha C1, onde foram registrados os menores teores de carbonato de cálcio, apareçam, 

ainda que raramente, grãos sustentados por um cimento cálcico.  

Na figura 6.1 é possível observar, em meio a grãos limpos, um agregado de grãos 

sustentados por um cimento de composição predominantemente cálcico-magnesiano com 

presença de bromo (6.1B). Chama atenção os altos teores de ferro e titânio no mineral 

analisado na figura 6.1A, certamente tratando-se do óxido de ferro e titânio ilmenita. 
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Figura 6.1: Agregado de grãos sustentados por um cimento cálcico, provavelmente calcita. A) composição 

química do grão analisado pontualmente, provavelmente uma ilmenita; B) composição química do cimento que 

sustenta esses grãos. Predomina cálcio, bromo e magnésio. Foto da amostra coletada na estação 11, campanha 

C1. 

 

A figura 6.2 exibe a presença de cimento cálcico unindo grãos, agora nos sedimentos 

da amostra coletada na estação 14 da campanha C2. Neste caso além de cálcio foi observada a 

presença significativa de silício e ferro na composição do cimento (fig. 6.2B). O grão presente 

no agregado analisado foi um feldspato potássico, certamente pertencente a um fragmento de 

rocha (fig. 6.2A). 

 

 

Figura 6.2: Agregado de grãos sustentado por cimento. A) quando analisado o mineral, observa-se a 

predominância de silício, alumínio e potássio, indicando ser um feldspato. Este mineral aparece geralmente 

fazendo parte dos fragmentos de rocha; B) a composição química do cimento indica predominância de cálcio, 

silício e ferro. Foto da amostra coletada na estação 14, campanha C2. 

 

Por outro lado, as amostras com os maiores teores de carbonato biogênico tendem a 

exibir grãos com texturas completamente diferentes. A saturação de carbonato de cálcio no 

ambiente marinho resulta na precipitação demasiada de cimento cálcico. Além de formar 

agregados de grãos sustentados por este cimento, as imagens de alta resolução do MEV 

mostram que toda a amostra fica impregnada por cimento de calcita, o que concede um 

aspecto de “sujo” aos grãos do sedimento. 

A figura 6.3 mostra o sedimento coletado na estação 42 durante a campanha C2. 

Escolheu-se fazer a análise química pontual no grão com aparência mais limpa, ainda assim 

os resultados indicaram a presença de cimento cálcico envolvendo o grão analisado. Além de 

cálcio foi identificada ainda a presença de magnésio, sílica e bromo. A figura 6.4 mostra uma 
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visão geral da mesma amostra e comprova a ampla presença deste cimento por toda a 

extensão do sedimento coletado. 

 

Figura 6.3: Grãos amplamente impregnados por cimento de calcita. Foto da amostra coletada na estação 42, 

campanha C2. 
 

 
Figura 6.4: Vista geral de uma amostra da campanha C2, em microscópio eletrônico de varredura com aumento 

de 120 vezes. Foto da amostra coletada na estação 42, campanha C2. 

 

A figura 6.5 mostra a análise química realizada em um grão da amostra coletada na 

estação 42 na campanha C3. Inicialmente foi feita a análise na área do quadrado preto, 

provavelmente um fragmento de rocha, com predominância de silício e potássio (fig. 6.5A). 

Em seguida, agora de maneira pontual, foi realizada uma análise na “sujeira” que aparece 

impregnando parte dos grãos. O resultado apontou predominância de cálcio (fig. 6.5B). Por 

fim, também de maneira pontual, foi analisada a face mais limpa do mesmo grão, que 

apresentou ampla predominância de silício em sua composição (fig. 6.5C). Isto comprova que 

o material identificado impregnando grande parte dos grãos em algumas amostras coletadas 

nas campanhas C2 e C3 é cimento de calcita. 
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Figura 6.5: Síntese do resultado da EDS em um grão silicilcástico. A) análise realizada na face do fragmento de 

rocha, limitada pelo quadrado preto revela presença de alumínio, silício, potássio e cálcio; B) análise realizada 

pontualmente sobre o cimento que envolve o grão, indicando o predomínio de cálcio; C) análise realizada 

pontualmente sobre a superfície mais limpa do grão, indicando se tratar realmente de um grão siliciclástico. Foto 

da amostra coletada na estação 42, campanha C3. 

 

O cimento cálcico também é identificado preenchendo cavidades de bioclastos (fig. 

6.6). A Figura 6.6 mostra um tubo de verme, observado na amostra coletada na estação 21 da 

campanha C3, com sua cavidade central preenchida por grãos e um cimento. A análise 

química deste cimento exibe uma composição predominantemente cálcica, com presença de 

alumínio e silício. 

 

 
Figura 6.6: Cimento cálcico preenchendo a cavidade de um tubo de verme.Foto da amostra coletada na estação 

21, campanha C3. 
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6.2 GRÃOS BIOCLÁSTICOS 

 

A porção bioclástica das amostras descritas (fig. 6.7) é composta basicamente por 

organismos da fauna bentônica. Algas calcárias (fig. 6.7A e 6.7B), moluscos (fig. 6.7C e 

6.7D), foraminíferos bentônicos (fig. 6.7E, fig. 6.7F e fig. 6.7K), tubos de vermes (fig. 6.7G e 

fig. 6.7H) e briozoários (fig. 6.7I e fig. 6.7J) são os principais constituintes. Ostracodes e 

espículas de esponja (fig. 6.7L) foram encontradas eventualmente. 

Estes grãos têm composição química mais simples. Trata-se de carapaças formadas 

quase que exclusivamente por carbonato de cálcio e magnésio. O magnésio é proveniente da 

água do mar e pode aparecer também como resultado da substituição do cálcio na calcita. 

Ainda na composição dos bioclastos foram encontrados elementos acessórios tais como 

bromo e alumínio, em decorrência da presença destes metais no ambiente marinho. 
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Figura 6.7: Imagens dos grãos bioclásticos obtidas com o microscópio eletrônico de varredura. A e B) alga 

calcária; C) molusco gastrópode; D) molusco biválvio; E e F) foraminíferos bentônicos; G) espícula de 

Nematoda (tubo de verme com carapaça não segmentada); H) poliqueta do filo Annelida (tubo de verme com 

carapaça segmentada); I e J) briozoário; K) foraminífero bentônico; L) espícula de esponja calcária. 

 

As figuras 6.8 e 6.9 mostram a análise da composição química de grãos de alga 

calcária e foraminífero bentônico, respectivamente. Estes organismos, como já descrito 

anteriormente, são formados basicamente por carbonato de cálcio e magnésio, podendo conter 

outros elementos químicos em menores quantidades. 

 

Figura 6.8: Composição química de uma alga calcária de acordo com a análise feita com EDS. Foto da amostra 

coletada na estação 12, campanha C3. 

 

Figura 6.9: Composição química de um foraminífero bentônico de acordo com análise feita com EDS. Foto da 

amostra coletada na estação 21, campanha C1. 
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7. DISCUSSÃO 

 

A partir da integração e análise de todos os resultados apresentados foi possível fazer uma 

caracterização sedimentológica, em escala de detalhe (dezenas a centenas de metros), em uma 

área na plataforma média sob a atuação da indústria petrolífera, com o objetivo de reconhecer 

se as alterações observadas na sedimentologia local estão ou não relacionadas a atividade de 

perfuração. Apesar de ter sua sedimentologia bastante conhecida de forma regional (e.g. Vital 

et al. 2005, 2008, 2010; Testa & Bosence, 1999; Borges, 2012), caracterizações 

sedimentológicas em escalas de detalhe da plataforma continental que compreende a Bacia 

Potiguar ainda são raras. Da mesma forma, estudos de monitoramento semelhantes ainda são 

pouco comuns, sendo o projeto MAPEM (MAPEM, 2004; Toledo et al. 2003; Corrêa et al. 

2003) o primeiro e mais importante projeto com este enfoque. Trabalhos acadêmicos 

realizados com os dados do projeto MAPEM (Toledo, 2003; Demore, 2005; Fornari, 2005; 

Corrêa et al. 2003, 2005, 2009, 2010; Veiga, 2010) são praticamente os únicos “estudos de 

causa” disponíveis na literatura, sobretudo na literatura nacional. Estudos semelhantes, porém 

com enfoque químico e biológico são mais comuns e estão concentrados principalmente em 

periódicos internacionais, por exemplo: Marine Pollution Bulletin (Davies et al. 1984; 

Hartley, 1996; Breuer et al. 2004), Ices Journal of Marine Science (Kingston, 1992), 

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (Kennicutt II et al. 1996).  

A metodologia do monitoramento mostrou-se eficiente, apesar do deslocamento da malha 

amostral devido à relocação do poço após a realização da campanha C1. Dados de trabalhos 

anteriores (Pivel et al. 2009; Toldo Jr. et al. 2010) já haviam atestado que pequenas diferenças 

nas áreas amostradas durante o monitoramento, apesar de reduzir a qualidade do dado, não 

afeta sua validade, sendo mais prejudiciais para trabalhos de modelagem de fluxos do que 

para monitoramentos ambientais com base em sedimentologia. A malha amostral com 16 

estações dispostas de forma concêntrica a um raio de até 500 metros da locação do poço 

utilizada no presente trabalho também foi eficaz para a baixa profundidade de lâmina d’água 

na qual aconteceu a atividade de perfuração (20-25 m). Malhas amostrais semelhantes já 

haviam sido utilizadas em outros trabalhos realizados no talude da Bacia de Campos 

(Demore, 2005; Fornari, 2005; Corrêa, 2010), porém com as estações de coleta distribuídas de 

forma radial e a uma profundidade de aproximadamente 900 metros de lâmina d’água. 

Naquela ocasião também foram obtidos bons resultados. 

Os teores de carbonato de cálcio e matéria orgânica obtidos durante as três campanhas de 

monitoramento apresentaram relação positiva, tendo sido registradas pequenas variações em 

seus valores medianos. O coeficiente de variação apresentou valores considerados altos (> 

50%), principalmente para as campanhas C2 e C3, evidenciando uma alta heterogeneidade 

dos teores de carbonato de cálcio e matéria orgânica nos sedimentos da área estudada. 

Variações um pouco maiores dos valores medianos foram descritas entre os círculos amostrais 

das campanhas C2 e C3 (principalmente a 250 e 500 m). Essas mudanças no teor de carbonato 

de cálcio na plataforma continental estudada já havia sido descrita, de forma regional, por 

Vital et al. (2005, 2008), e está relacionada ao aumento do teor de CaCO3 em direção a 

plataforma externa. Também de maneira regional, Freire et al. (2004) concluiu que o aumento 

no teor de matéria orgânica em direção a plataforma externa está relacionada a biomassa das 

algas que compõem este segmento da plataforma e ao baixo conteúdo de material clástico, daí 

a relação positiva entre o teor de matéria orgânica e o teor de carbonato de cálcio na área 

estudada (fig. 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, 4.11, 4.12). De maneira mais global, Biscaye et al. (1976), 

Lacerda et al. (2005) e Demore (2005) já haviam registrado amplas faixas de teores de 

carbonato de cálcio consideradas normais para sedimentos marinhos do Oceano Atlântico, 

podendo variar de 5 a 95%. Portanto as variações do teor de carbonato de cálcio observadas 

no presente trabalho, sobretudo o aumento na região leste-nordeste da área estudada nas 
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campanhas C2 e C3 estão relacionadas à morfologia da plataforma, ou seja, é consequência da 

maior proximidade desta região com porções mais profundas (fig. 3.4). O mesmo acontece 

com a estação 41 da campanha C1, que por ser a estação de coleta mais a norte da área 

apresentou teores de carbonato de cálcio significativamente mais elevado, para todas as 

triplicatas, em relação às outras estações da mesma campanha (fig. 3.4). 

A variação do teor de carbonato de cálcio na área estudada é a principal causa das 

variações granulométricas. Isto porque o cascalho identificado na área é composto 

principalmente por organismos bioclásticos, que por sua vez são carapaças formadas 

predominantemente por carbonato de cálcio. Esta relação positiva entre o teor de carbonato de 

cálcio e os sedimentos mais grossos pode ser claramente observada pela semelhança dos 

mapas de distribuição destas duas variáveis (fig. 4.4, 4.5, 4.6, 4.18, 4.19 e 4.20).  

Assim como o teor de carbonato de cálcio, a fração cascalho apresenta uma pequena 

variação do seu valor mediano ao longo das campanhas e valores de coeficiente de variação 

considerados altos. As maiores variações também ocorrem nas regiões leste-nordeste das 

campanhas C2 e C3 e na estação 41 da campanha C1 (fig. 4.19, 4.20, 4.33, 4.34). Vital et al. 

(2005, 2008, 2010) já haviam concluído que, de maneira regional, a plataforma continental na 

qual está inserida a área de estudo apresenta uma tendência ao aumento de sedimentos grossos 

e ricos em carbonato de cálcio em direção às porções mais profundas (plataforma externa e 

calhas de dunas submersas). A variação de fácies encontrada entre as triplicatas da estação de 

coleta 23 das campanhas C2 e C3 (fig. 3.3, 4.33, 4.34) pode estar relacionada a uma duna 

submersa, com a triplicata da fácies areia siliciclástica tendo sido coletada na crista da duna, e 

as triplicatas pertencentes às fácies areia silicibioclástica com grânulos e cascalhos e areia 

bioclástica com grânulos e cascalhos tendo sido coletadas na calha da duna, como já havia 

sido sugerido por Vital et al. (2005). 

A composição das amostras cascalhosas da área é predominantemente organismos 

bioclásticos: algas calcárias, moluscos, briozoários, foraminíferos bentônicos e tubos de 

verme (fig. 5.11, 5.12) e em menor quantidade quartzo. Segundo Cavalcanti (2011), essas 

areias e cascalhos inconsolidados constituídos por bioclastos e quartzo são chamados 

granulados bioclásticos e estão presentes em toda a plataforma continental brasileira, 

principalmente devido a condições ecológicas muito favoráveis, materializadas pelo fraco 

aporte terrígeno, boa penetração de luz, eficiente circulação de água e relativa estabilidade do 

substrato. Estes granulados bioclásticos podem variar sua composição e abundância de acordo 

com a profundidade e a latitude ao longo da plataforma brasileira (Dias, 2000; Carannante et 

al. 1988).  

Por outro lado, as amostras que pertencem às frações granulométricas: areia muito fina, 

areia fina e areia média predominam amplamente na área de estudo e são compostas 

principalmente por grãos siliciclásticos (fig. 4.33, 4.34), sendo o quartzo o principal mineral 

(fig. 5.2). Secundariamente aprecem minerais pesados (granada, turmalina, ilmenita e zircão) 

e fragmentos de rochas (granítica). Os fragmentos de rocha são compostos por mica, quartzo e 

feldspato e não possuem origem antrópica, tratando-se de sedimentos reliquiais oriundos do 

retrabalhamento in situ de depósitos pretéritos. Já a predominância de quartzo neste tipo de 

sedimento já havia sido descrita por Vital et al. (2005, 2008, 2010). Trata-se de grãos sub-

angulosos a arredondados, com esfericidade variando de baixa a alta e selecionamento 

moderado. Estes sedimentos pertencem a fácies areia siliciclástica, e foram encontrados, 

sobretudo nas regiões mais rasas, como a área da campanha C1 (com exceção da estação 41) e 

as regiões a sul e oeste da locação do poço nas campanhas C2 e C3 (fig. 4.33 e 4.34).  

Para a fração lama os valores medianos encontrados foram muito pequenos para as três 

campanhas, e sua variação foi extremamente suave, podendo ser considerada praticamente 

constante. A atuação das correntes de fundo colocando estes sedimentos em suspensão e 

impedindo sua deposição pode ser o principal motivo destes baixos valores encontrados. De 
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acordo com Vital et al. (2005, 2008) a deposição, de maneira representativa, desta fração na 

plataforma continental está limitada ao preenchimento dos vales incisos e às desembocaduras 

dos rios. 

A análise geoquímica dos grãos siliciclásticos revelou a presença dos seguintes 

elementos: silício, alumínio, potássio, cálcio, bromo, ferro, titânio e manganês. O silício é o 

elemento presente em maior quantidade nas rochas da crosta terrestre, e na área de estudo foi 

encontrado principalmente oriundo dos grãos de quartzo. Segundo Muller et al. (1999), a 

deposição de metais nos sedimentos da plataforma nordeste brasileira, entre o Ceará e o Rio 

Grande do Norte, é influenciada principalmente pela presença de sedimentos terrígenos e 

materiais transportados pelos rios da região. Outros autores (Marins et al., 2005; Lacerda et 

al., 2005) já haviam observado uma distribuição semelhante para os metais Al e Fe nos 

sedimentos das plataformas cearense e potiguar, com as maiores concentrações destes metais 

sendo registradas próximo a linha de costa. A presença de cálcio (Ca) nos sedimentos do 

assoalho oceânico da região estudada se deve principalmente à constante presença de grãos 

bioclastos, e está fortemente associado ao magnésio (Mg), certamente devido à influência 

exercida pela diadocia de substituição do Ca por Mg na calcita. O bromo (Br) é a oitava 

substância mais representativa dentre os solutos da água do mar, com uma concentração 

média de 67 mg L
-1

 (Hem, 1992). Além de matéria orgânica acumular bromo, diferentes 

estudos já comprovaram que existe uma forte correlação entre a concentração total de bromo 

e o teor de carbono orgânico, para sedimentos marinhos (e.g Mayer et. al., 1981; Kabata-

Pendias, 2001). Segundo Aguiar et. al., (2007), o alumínio encontrado é oriundo 

principalmente da alteração de minerais silicatados tais como feldspatos, que tem como rocha 

geradora, granitos pré-cambrianos, típico das rochas que compõem o embasamento cristalino 

da região adjacente à zona costeira (fragmentos de rocha descritos neste estudo). Trabalhos 

anteriores (Muller et al., 1999; Freire et al., 2004) já haviam mostrado que os sedimentos 

terciários da Formação Barreiras, presentes em áreas próximas à costa, podem ser 

considerados fonte significativa de ferro, manganês, titânio e cromo para os sedimentos da 

plataforma. Nota-se que dentre estes elementos oriundos dos sedimentos da Formação 

Barreiras, apenas o ferro aparece na composição do cimento observado em MEV/EDS, e 

mesmo assim sua aparição é pouco frequente. É possível observar que a maior parte do ferro e 

titânio está concentrada na composição de minerais pesados (turmalina, granada, ilmenita e 

zircão). Estes minerais são bastante comuns em rochas da crosta, portanto frequente em 

aluviões e sedimentos de origem marinha. O titânio aparece ainda como elemento acessório 

nos fragmentos de rocha. 

A análise mineralógica, geoquímica e textural com o MEV/EDS revelou ainda uma 

tendência à impregnação de cimento de calcita nos grãos das amostras coletadas em porções 

mais profundas, com alto de teor de carbonato de cálcio (fig. 4.33, 4.34). Certamente a 

saturação de carbonato de cálcio no ambiente marinho resulta na precipitação deste cimento 

cálcio-magnesiano observado em algumas amostras da área de estudo (fig. 6.4).  

De maneira global, pode-se mencionar o processo de acidificação oceânica (Castro et al., 

2010; Amancio, 2007) como um dos responsáveis pelo aumento de carbonato de cálcio nos 

oceanos. Fatores mais localizados também podem influenciar, mesmo que indiretamente, o 

aumento do teor de carbonato de cálcio, como por exemplo, a concentração de organismos 

carbonáticos em peças da estrutura de perfuração, semelhante ao que acontece com barcos 

naufragados. 

Assim como descrito em outros trabalhos de âmbito mais regional (e.g. Testa & Bosence, 

1999; Vital et al, 2008, 2010) a sedimentação da área estudada é dominada por processos 

autóctones, na qual as fontes dos sedimentos são basicamente a descarga sedimentar dos rios 

da região, a erosão costeira e o retrabalhamento in situ de sedimentos reliquiais para os grãos 

siliciclásticos além de contribuições biológicas representadas pelos organismos bioclásticos.  
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A área de estudo, na transição da plataforma média para a externa, apesar de pequena 

(1000 m
2
) corrobora trabalhos sedimentológicos realizados em maior escala (Vital et al. 2005, 

2008, 2010; Borges, 2012) na plataforma continental da Bacia Potiguar. Os trends 

sedimentológicos regionais também puderam ser observados na área de estudo, apesar da 

diferença de escala. De fato a plataforma média apresenta uma cobertura mista (grãos 

siliciclásticos e carbonáticos) separando duas porções da plataforma com características 

completamente diferentes (plataforma interna e externa).  

Trabalhos de monitoramento ambiental em área sob atuação da indústria petrolífera no 

talude da Bacia de Campos (Fornari, 2005; Corrêa et al. 2010) registraram um pequeno 

acréscimo de material gerado pela atividade de perfuração no entorno do poço estudado 

(cuttings de perfuração) através de variações sedimentológicas e imagens de sonar de 

varredura lateral. No entanto, após 22 meses do término da perfuração observou-se que entre 

as variáveis que indicavam acréscimo de material pela atividade de perfuração existiu uma 

forte tendência dos valores retornarem aos da primeira campanha, anterior à atividade de 

perfuração, indicando desta forma a recuperação do ambiente (Fornari, 2005).  

Diferentemente dos casos anteriormente citados, a região do presente estudo apresentou 

uma grande semelhança entre os resultados das campanhas pós-perfuração (C2 e C3), 

realizadas imediatamente após a atividade de perfuração e 12 meses após a perfuração 

respectivamente, indicando que a cobertura sedimentar da plataforma, a princípio, não foi 

alterada pela atividade de perfuração. Com isso, as variações sedimentológicas descritas no 

presente estudo foram consideradas normais, tendo sido atribuídas principalmente a causas 

naturais (dinâmica do ambiente, sedimentação mista, fatores sazonais).  
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8 CONCLUSÕES 

 

A área de estudo onde foi realizada a caracterização sedimentar está localizada na 

plataforma continental setentrional do estado do Rio Grande do Norte, na área geográfica do 

bloco exploratório BM-POT-13, situado na porção offshore da Bacia Potiguar. A área 

caracteriza-se por apresentar morfologia de fundo bastante suave, com leve declividade em 

direção ao talude. Está localizada na plataforma média, entre as isóbatas de 20 e 25 metros, 

próximo a transição para a plataforma externa (fig. 2.1, 2.3). 

É importante considerar o reposicionamento da locação originalmente definida para o 

poço A, de modo que a campanha C1 (pré-perfuração) foi realizada na locação inicial prevista 

para o poço, ao passo que as campanhas C2 (pós-perfuração) e C3 (um ano após a perfuração) 

foram realizadas no local onde o poço foi de fato perfurado, tendo sido deslocado pouco 

menos de 600m para SSE. Apesar de ser um deslocamento pequeno, tendo havido inclusive 

sobreposição entre parte dos círculos amostrais, os pontos amostrados foram diferentes, o que 

determinou a maneira como os resultados foram apresentados. Apesar disso o método 

mostrou-se apropriado para a caracterização sedimentológica da área (1000 m
2
) no entorno no 

poço A. A distribuição das estações de coleta segundo uma malha concêntrica nos círculos 

amostrais de 50, 100, 250 e 500m a partir da locação do poço foi satisfatória para os objetivos 

do monitoramento. 

Os sedimentos da plataforma continental, de um modo geral, mostraram-se tipicamente 

arenosos, com predominância das frações areia fina e areia média. Algumas mudanças foram 

identificadas para as variáveis estudadas entre as áreas onde foi realizada a campanha C1 e 

onde foram realizadas as campanhas C2 e C3, sendo as mais importantes um suave aumento 

no conteúdo de carbonato de cálcio e da fração cascalho nesta última área, devido à 

morfologia da plataforma e às correntes de fundo. 

A caracterização sedimentológica da área de estudo mostrou sedimentos 

predominantemente siliciclásticos para a campanha C1. Nos sedimentos das campanhas C2 e 

C3 o predomínio dos grãos siliciclásticos persistiu. Entretanto, o aumento dos grãos 

bioclásticos foi notável, de modo que os resultados das campanhas pós-perfuração (C2 e C3) 

tenderam a ser similares entre si, enquanto os resultados da campanha C1 apresentaram 

resultados inferiores. Isto evidencia a heterogeneidade sedimentar da plataforma continental 

estudada até mesmo em escala de dezenas a centenas de metros.  

Quanto à mineralogia, observa-se uma relação negativa entre a porcentagem de quartzo e 

a granulometria da amostra. Isto é, os sedimentos mais grossos tendem a apresentar menores 

quantidades de quartzo e maiores quantidades de fragmentos de rocha e organismos 

bioclásticos, como algas calcárias, moluscos, foraminíferos bentônicos, briozoários, tubos de 

verme e mais raramente ostracodes e espículas de esponjas carbonáticas.  

A geoquímica dos minerais mostrou que na área da campanha C1 o ambiente 

predominantemente siliciclástico era rico em silício, alumínio, potássio, cálcio e bromo, com 

a presença de ferro, titânio e manganês, sobretudo nos minerais pesados. Já na área das 

campanhas C2 e C3, a principal mudança foi o significativo aumento de cálcio e magnésio 

nos sedimentos. A saturação destes elementos no ambiente marinho resultou na formação de 

cimento de calcita em algumas amostras e na precipitação de algas calcárias. O magnésio é 

originado, principalmente, pela substituição do cálcio na calcita. 

A variação das características sedimentólogicas da cobertura do assoalho oceânico foram 

identificadas em escalas de metros a centenas de metros. Em distâncias de dezenas de metros, 

foram identificadas variações, por vezes significativas, entre os sedimentos dos círculos 

amostrais de uma mesma campanha. Já em distâncias que equivalem a centenas de metros 

foram descritas as maiores variações das características sedimentares do fundo marinho, 
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quando comparadas as amostras da campanha C1 às amostras das campanhas C2 e C3. Além 

disso, foi possível concluir que há uma variação, ainda que pequena, destes sedimentos em 

escala temporal, certamente devido às mudanças sazonais da hidrodinâmica local com 

possível contribuição de atividades antrópicas. Estas mudanças foram observadas quando 

comparados somente os resultados das campanhas C2 e C3.  

Em linhas gerais pode-se concluir que a plataforma continental média adjacente ao litoral 

norte do Rio Grande do Norte é bastante heterogênea em sua cobertura sedimentar. Pequenas 

alterações na sedimentologia local ao longo do monitoramento foram identificadas nas escalas 

espaciais e temporais. Além disso, a comparação dos resultados das campanhas C2 e C3, 

realizadas no entorno do poço A, evidenciam que a atividade de perfuração não apresentou 

prejuízos ao meio ambiente marinho, portanto não caracterizando qualquer tipo de impacto 

ambiental.  
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RESUMO 

A atividade de exploração de petróleo na plataforma continental da Bacia Potiguar vai 

desde águas muito rasas (2-3 m) até a profundidade de cerca de 50 m, se estendendo no 

sentido leste-oeste desde o alto de Touros (RN) até o Ceará. Considerando a plataforma 

continental como um ambiente de elevada importância biológica e alta heterogeneidade 

sedimentológica, fazem-senecessários estudos ambientais, como forma de prevenir 

possíveis danos causados ao ambiente. A partir de dados de sedimentologia, 

mineralogia e geoquímica foi realizado este estudo visando compreender as variações 

da cobertura sedimentar de um ambiente com alta hidrodinâmica e sob a atuação da 

indústria do petróleo. O monitoramento foi realizado a partir de amostras de sedimento 

coletadas em três campanhas. A malha amostral foi definida com 16 estações, 

distribuídas em quatro círculos concêntricos de raios 50 m, 100 m, 250 m e 500 m a 

partir da locação prevista para um poço exploratório, denominado neste trabalho poço 

A. A primeira campanha (C1) foi realizada antes do início da perfuração do poço A, a 

segunda campanha (C2) foi realizada 19 dias após o encerramento da atividade de 

perfuração e a terceira campanha (C3) foi realizada um ano após o encerramento da 

atividade de perfuração. Como resultado, temos que a atividade de perfuração não 

promoveu alterações significativas na cobertura sedimentar local. As variações na 

composição dos sedimentos foram mais significativas na escala de centena de metros, 

de modo que as mudanças das variáveis estudadas nas campanhas antes e após a 

perfuração podem estar influenciadas pela mudança da área amostrada após a primeira 

campanha C1.  

 

 

Palavras-chave: cobertura sedimentar; Plataforma Continental; Bacia Potiguar 

 
ABSTRACT 

Petroleum exploration activity at Potiguar continental shelf occurs from very 

shallow (2-3 m) to 50 m water depth, extending from Alto de Touros (RN) to Ceará 

state on west-east direction.Considering both the biological importance and the 

heterogeneity of sediments, it is necessary the understanding of the sedimentological, 

biological and chemical dynamics, and mainly the changes generated by petroleum 

exploration to prevent possible damages to environment.Usingsedimentological, 

mineralogical and geochemical data, an evaluation study was done, trying to 

characterize the environmental conditions in the vicinity of a exploration well, here 

designated as well A. Monitoring consisted of three surveys, first of them done after 

start drilling, the second survey done 19 days after the end of drilling and the third 

survey done one year after then. Samples were collected by Van Veen point sampler. 

The sampling grid was defined by 16 stations distributed in four concentric circles with 

radii of 50, 100, 250 and 500 meters away from the predicted location of well A. 

Results of this study indicate that the drilling activity did not promote significant 

alteration on the local sediment coverage Variation on the sediments composition were 

more significant in a scale of hundred meters, and so the changes in the studied 

variables before and after drilling activity can be influenced by the changing in the 

sampling area after survey 1 (C1) execution.  
 

Keywords: Sedimentology; Continental Shelf; Potiguar Basin 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é considerado,no momento, um dos países mais atraentes para 

investimentos em petróleo e gás natural do mundo. Além das grandes reservas do pré-

sal descobertas recentemente, a porção costa-afora da margem equatorial é tida como 

uma fronteira exploratória bastante promissora em hidrocarbonetos. A costa leste 

brasileira juntamente com o Golfo do México e a costa oeste da África compõe o 

chamado “triângulo dourado das águas profundas”, são regiões de características 

geológicas similares propícias à geração e acumulação de petróleo.  

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP) atualmente a porção costa-aforada 

Bacia Potiguar contabiliza uma produção acumulada de 0,152 bilhões de barris de 

petróleo e 26,16 bilhões de metros cúbicos de gás, de um total de 14 campos de óleo de 

gás em desenvolvimento e produção. 

Apesar da recente descoberta de óleo em águas profundas na Bacia Potiguar, no 

campo de Pitú, a atuação da Petrobras na porção submersa da bacia se concentra na 

plataforma continental, em profundidades que atingem no máximo 50 metros. Tendo em 

vista a vulnerabilidade do ambiente marinho raso às atividades antrópicas, a 

heterogeneidade da plataforma continental do litoral setentrional do Rio Grande do 

Norte, e considerando que se pretende realizar intensa exploração em mar nos próximos 

anos, será fundamental compreender a dinâmica sedimentar, biológica, química e 

principalmente as possíveis modificações geradas por estas atividades, para então 

prevenir possíveis danos causados ao ambiente. 

Estudos deste tipo ainda são raros no Brasil, merecendo destaque os estudos 

pioneiros realizados na região do talude da Bacia de campos pelo Projeto MAPEM (e.g. 

Toldo Jr. et al., 2009; Corrêa et al., 2009, 2010). Na tentativa de diminuir esta lacuna, 

pretendemos com este estudoavaliar os possíveis efeitos da atividade de perfuração na 

margem equatorial brasileira, em águas muito rasas da plataforma continental média (20 

-25 m), e descrever as variações da composição sedimentar do assoalho oceânico em 

escala de detalhes (metros e centenas de metros). O ambiente de plataforma estudado é 

caracterizado por uma sedimentação mista, onde ocorre a deposição de sedimentos 

siliciclásticos e bioclásticos simultaneamente, resultando em uma cobertura sedimentar 

bastante heterogênea e que há algum tempo vem sendo alvo da indústria petrolífera.  

Adicionalmente, dados derivados de sedimentos do fundo marinho podem contribuir 

para diversos tipos de estudos, por exemplo:estudar mudanças climáticas visando fazer 

previsões ambientais, estudar padrões de poluição no mar e os mecanismos para ajudar 

a manter a integridade das áreas costeiras, encontrar fontes de material passível de ser 

dragado para a recomposição de praias, localizar recursos minerais estratégicos e 

determinar locais para instalação de cabos submarinos e outras estruturas.  

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Localização 

 A área de estudo está localizada no Oceano Atlântico Sul, sobre a margem 

equatorial brasileira, em região de plataforma continental média, na zona de entorno 

(distante até 500 metros) do poço A (fig. 1). Este poço está contido na área geográfica 

do bloco exploratório BM-POT-13, localizado na plataforma continental norte do Rio 

Grande do Norte, adjacente aos municípios de Macau, Porto do Mangue e Areia Branca, 

Bacia Potiguar – offshore. 
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Figura 1: Localização da área de estudo. Modificado de Ecology Brasil (2008) 

 

Características Sedimentológicase Geomorfológicas 

 A plataforma continental brasileira adjacente ao litoral norte do estado do Rio 

Grande do Norte é comumente divididaem interna, média e externa (fig. 2), com base na 

caracterização geomorfológica e sedimentológica (e.g. Vital et al., 2005, 2008; Gomes e 

Vital, 2010). De acordo com estes autores, a plataforma interna é limitada pela isóbata 

de 15 metros, envolve extensos campos de dunas longitudinais, possui relevo suave e 

predominam sedimentos siliciclásticos; a plataforma média está limitada pelas isóbatas 

de 15 e 25 metros, é composta por dunas transversais e sedimentos mistos; a plataforma 

externa é estreita, com declividade superior à da plataforma média, limita-se pelas 

isóbatas de 25 e 40 metros e os sedimentos bioclásticos são predominantes. Além dos 

campos de dunas, esta porção da plataforma apresenta outras feições geomorfológicas 

marcantes, como recifes de corais e dois expressivos vales incisos, situados 

perpendicularmente a costa em áreas de baixo gradiente em direção ao mar, 

denominados vale inciso do Rio Apodi-Mossoró e vale inciso do Rio Piranhas-Açu. 

Os sedimentos siliciclásticos da plataforma apresentam como granulometria 

predominante a fração areia. Os grãos são moderadamente a pobremente selecionados, 

variam de subangulosos a arredondados com alto grau de esfericidade. Os sedimentos 

carbonáticos (bioclastos) apresentam-se predominantemente em frações granulométricas 

mais grossas, seixo e grânulo. A alta dinâmica do ambiente, principalmente a ação das 

correntes marítimas, resulta na quebra de grande parte destes bioclastos e frações 

granulométricas inferiores podem, eventualmente, ser encontradas. Os sedimentos da 

fração lama estão concentrados próximo a foz dos rios e no interior dos vales incisos, 

Nas porções mais proximais esta lama apresenta composição terrígena, tendendo à uma 

composição mais carbonática em direção à bacia. 

A plataforma continental norte do Rio Grande do Norte, segundo Gomes& Vital 

(2010), mais precisamente entre os municípios de Areia Branca e São Bento do Norte, 
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apresenta uma extensão máxima de 43 quilômetros, com a transição plataforma-talude 

ocorrendo em profundidades que variam de 40 a 60 metros.  

Neste estudo a malha amostral foi limitada por um raio de 500 m, entre as isóbatas 

de 20 m e 25 m, na transição da plataforma média para a plataforma externa. Apesar de 

próxima ao canal do vale inciso Apodi-Mossoró, é uma área considerada 

morfologicamente plana, sem a presença de cânions ou vales significativos. 

 

 
Figura 2: Compartimentação da plataforma continental. (Modificado de Gomes & Vital, 

2009). O ponto vermelho indica a locaçização do poço A, na plataforma média. 

 

Características Oceanográficas 

As correntes marítimas que tem maior atuação na área do poço A são a corrente 

de deriva litorânea e a Corrente Norte do Brasil. A primeira possui sentido preferencial 

leste-oeste, motivada principalmente pela orientação da linha de costa, que também é 

leste-oeste neste trecho do litoral, e pela direção de incidência das ondas que atingem a 

costa, vindas preferencialmente de nordeste e leste. Já a Corrente do Norte do Brasil flui 

para noroeste, sendo influenciada principalmente pelos ventos alísios predominantes de 

sudeste.  

Medições de velocidade dessas correntes feitas em trabalhos anteriores (Silva, 

1991; Lima & Vital 2006) atestam intensidades que podem variar de moderada a fraca a 

depender do sentido da maré e da fase da lua. Portanto as correntes não têm 

competência para transportar grandes quantidades de sedimentos.Entretanto, é possível 

que haja remobilização dos sedimentos, sobretudo de frações mais finas transportadas 

em suspensão. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 A metodologia adotada neste estudo consistiu de três etapas. A primeira etapa 

foi a realização das campanhas de campo para a coleta das amostras de sedimento. 

Foram realizadas três campanhas sendo a primeira (campanha C1) realizada 114 dias 

antes de se iniciar a perfuração do poço, a segunda (campanha C2) realizada 19 dias 

após o encerramento da atividade de perfuração e a terceira (campanha C3) um ano após 
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o encerramento da atividade de perfuração. As amostras de sedimentos foram coletadas 

com o amostradorpontualdo tipo Van Veen de 231 litros e devidamente armazenadas 

para as análises laboratoriais. A atividade de perfuração do poço durou 

aproximadamente 90 dias. 

A malha amostral (fig. 3) foi definida com 16 estações, distribuídas em quatro 

círculos concêntricos de raios 50 m, 100 m, 250 m e 500 m a partir da locação prevista 

para o poço A, e contendo quatro estações em cada círculo, sendo um dos eixos 

orientados conforme a direção principal da corrente. 

Por motivos técnicos da empresa operadora do poço, após a realização da campanha 

C1 houve uma mudança no local previamente definido para a perfuração do poço A, o 

qual foi deslocado entre 500-600 metros para SSE em relação à posição originalmente 

prevista (fig. 3). Com isso, as campanhas C2 e C3 foram realizadas segundo malhas 

amostrais coincidentes e centralizadas no local onde o poço foi realmente perfurado. 

Este deslocamento pode ter influenciado na variação das variáveis estudadas antes e 

após a perfuração, e por isso conduziu a forma como os dados foram interpretados. 

A segunda etapa foi a análise sedimentológica das amostras coletadas. As amostras 

foram devidamente tratadas em laboratório a fim de se determinar as variáveis utilizadas 

no estudo: conteúdo de carbonato de cálcio, determinado pelo método da diferença de 

peso após descarbonatação por ácido clorídrico; conteúdo de matéria orgânica, 

determinado por perda ao fogo e granulometria, determinada por análise em 

granulômetro a laser com range de 2 a 0,02 mm. 

A terceira etapa correspondeua descrição mineralógica, textural e geoquímica. 

Inicialmente 48 amostras de sedimento coletadas nas três campanhas, uma de cada 

estação de coleta, foram analisadas em lupa binocular com aumento de até 40 vezes, 

onde os minerais foram reconhecidos e seus aspectos texturais foram descritos. Em 

seguida estas mesmas amostras foram analisadas em Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV) equipado com o sistema EDS (Energy Dispersive System). Esta 

análise permitiu a descrição mais precisa de detalhes texturais bem como a análise 

geoquímica dos grãos. 

Por fim os dados foram integrados e interpretados com o auxílio dos softwares: 

Sistemas de Análise Granulométrica (SAG), Microsoft Excel e Surfer 10. Neste último 

foi utilizado o método de krigagem para extrapolação dos dados e geração dos mapas. 

 

Quadro I: Síntese da realização das três campanhas. 

Campanha Data Etapa 
Camada 

Analisada 
Total de 
Estações 

Total de 
Amostras 

I – C1 
22/01 e 23/01 de 

2011 
Pré-perfuração 0-10 cm 16 48 

II – C2 
27/09 a 01/10 de 

2011 
Pós-perfuração 0-10 cm 16 48 

III – C3 
23/09 a 02/10 de 

2012 
Um ano pós-
perfuração 

 0-10 cm 16 48 
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Figura 3: Estações de coleta das campanhas C1, C2 e C3. A linha vermelha 

representa deslocamento entre a localização planejada e a executada. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A interpretação dos dados foi feita levando em consideração o deslocamento da 

malha amostral após a realização da campanha C1. Desta forma, a área amostrada na 

primeira campanha foi considerada como uma área de controle, o que impossibilitou a 

comparação entre as três campanhas considerando separadamente cada círculo amostral. 

Sendo assim, a comparação entre as três campanhas foi feita utilizando todo o conjunto 

de dados, ao passo que a comparação dos resultados das campanhas C2 e C3 puderam 

ser realizadas por círculo amostral possibilitando uma melhor avaliação dos possíveis 

efeitos da perfuração. 

 

Carbonato de Cálcio 

Considerando todo o conjunto de dados por campanha, sem separação de círculos 

amostrais, foi observada uma diferença significativa entre os teores de carbonato de 

cálcio nos sedimentos entre as campanhas pré-perfuração (C1) e as campanhas pós-

perfuração (C2 e C3). Nas amostras da campanha C1 o teor de carbonato, em mediana, 

foi 4,90%. As amostras da campanha C2 apresentaram 15,75% de carbonato de cálcio, 

enquanto as amostras da campanha C3 tiveram 16,40%. 

Para a comparação entre círculos amostrais em uma mesma campanha (fig. 4), as 

maiores variações, com base na mediana, foram encontradas no círculo amostral de 250 

m das campanhas C2 e C3. Este aumento do teor de carbonato de cálcio no círculo de 

250 m atingiu até 42%, quando comparados os círculos amostrais de 100 m e 250 m da 
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campanha C2. Para os dados da campanha C1 as variações são mais suaves não 

chegando a 5%.  

As campanhas C2 e C3, quando comparadas por círculo amostral (fig. 4), 

apresentaram pequenas diferenças. Quando observadas as medianas, a tendência é um 

pequeno aumento nos dados da última campanha. Com exceção do raio de 250 m que 

apresentou uma redução de aproximadamente 6% da campanha C2 para a campanha 

C3.  

 A alta heterogeneidade dos sedimentos com relação ao carbonato de cálcio é 

evidenciada quando analisados os valores do coeficiente de variação. Para todos os 

círculos amostrais de todas as campanhas o coeficiente de variação teve valor superior a 

50%, isto é, foram considerados médios a altos, sobretudo nas campanhas pós-

perfuração. 

 Na campanha C1 a distribuição do carbonato de cálcio nos sedimentos 

apresentou um aumento uniforme em direção à plataforma externa, assim como descrito 

por Vital et al.(2005, 2008). Já nos sedimentos da campanha C2 foi observada uma 

maior concentração desta variável a leste da área, enquanto na campanha C3, o 

carbonato de cálcio é espalhado em direção às partes mais profundas, apresentando os 

maiores valores a nordeste da área. 

 

 
Figura 4: Variação do valor mediano do teor de carbonato biogênico entre as 

campanhas, para cada círculo amostral separadamente. 

 

Matéria Orgânica 

 O comportamento da distribuição do teor de matéria orgânica nos sedimentos ao 

longo das três campanhas é muito semelhante ao do carbonato de cálcio. Isto porque, 

segundo Freire et al. (2004), a geração de matéria orgânica no ambiente marinho de 

plataforma continental está relacionada a biomassa das próprias algas, além do baixo 

conteúdo de material clástico em direção a plataforma externa. 

Os valores da mediana variaram suavemente de 1,52% em C1, para 1,37% em 

C2 e 1,90% em C3, enquanto os valores de média foram mais influenciados pela alta 

heterogeneidade do substrato e podem variar mais bruscamente. Os baixos valores de 

matéria orgânica registrados nos sedimentos das três campanhas se deve a dificuldade 

de preservação desta variável em ambiente marinho, rico em oxigênio. 
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A comparação entre círculos (fig. 5) amostrais em uma mesma campanha 

apresentou as menores variações para os dados da campanha C1. Os dados da campanha 

C2 também apresentaram variações suaves entre os círculos amostrais, tendo sido 

registrado o maior aumento no círculo de 250 m, de quase 3%. Os dados da campanha 

C3 mostraram os sedimentos mais heterogêneos quanto ao conteúdo de matéria 

orgânica. Destaque para o círculo amostral de 250 m, que registrou o maior valor dentre 

todos os círculos de todas as campanhas, 4,56%. 

A comparação entre os círculos amostrais das campanhas C2 e C3 (fig. 5) expõe 

uma tendência a um pequeno aumento do teor de matéria orgânica nas amostras da 

última campanha C3. A menor variação ocorreu no círculo amostral de 250 metros, 

onde foi registrado um aumento de 0,18%, enquanto a maior variação foi observada no 

círculo amostral de 500 metros, com um aumento de quase 2%. 

A maior heterogeneidade do conteúdo de matéria orgânica nos sedimentos das 

campanhas C2 e C3 são evidenciadas pelos valores do coeficiente de variação. 

Enquanto a campanha C1 apresentou predominantemente valores baixos (menor que 

50%), as campanhas C2 e C3 apresentarampara todos os círculos amostrais coeficientes 

de variação maiores que 60%. 

 

 
Figura 5: Variação do valor mediano do teor de matéria orgânica entre as campanhas, 

para cada círculo amostral separadamente. 

 

Granulometria 

As amostras de sedimento descritas foram classificadas em: cascalho, que 

corresponde a fração maior que 2 mm, representando o somatório das frações seixo e 

grânulo; areia, fração menor que 2 mm e maior que 0,062 mm, representando o 

somatório das frações areia muito grossa, areia grossa, areia média, areia fina e areia 

muito fina; lama, fração menor que 0,062 mm, representando o somatório das frações 

silte e argila.  

Para todas as campanhas o resultado obtido aponta um substrato composto 

predominantemente pela fração areia, seguido por cascalho e lama. O aumento da fração 

cascalho é claro na área das campanhas C2 e C3, passando de 1,96% na área da 

campanha C1 para 9,60% na área da campanha C3. Consequentemente há uma 
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diminuição de até 7% no teor de areia entre essas campanhas. A variação de lama foi a 

mais suave, com mínimo de 0,12% em C1 e máxima de 0,69% em C2. 

Os dados de assimetria apontam uma grande predominância de sedimentos com 

assimetria negativa para os dados das três campanhas. Sedimentos com assimetria muito 

negativa,sedimentos aproximadamente simétricos e sedimentos com assimetria positiva 

foram identificados em menor quantidade.  

Suguio (1973) já havia concluído que a assimetria dos sedimentos é controlada mais 

pelo processo deposicional do que pelas condições de transporte. A predominância de 

sedimentos com assimetria negativa evidencia que os sedimentos da área estudada 

foram depositados um ambiente de deposição com alta hidrodinâmica. 

 

Cascalho 

A fração cascalho apresentou um crescimento praticamente linear da sua 

representatividade ao longo das três campanhas. Chama atenção os sedimentos da 

campanha C1 terem apresentado, em mediana, 0,0% da fração cascalho. Este valor sobe 

para 0,85% nos sedimentos da campanha C2 e 1,73% nos sedimentos da campanha C3. 

A comparação entre círculos amostrais (fig. 6) de uma mesma campanha apresentou 

variações muito suaves da quantidade de cascalho, em mediana, para os dados da 

campanha C1, podendo ser considerados praticamente constantes. Os dados da 

campanha C2 exibiram porcentagens de cascalho semelhantes para os círculos amostrais 

de 100 m e 500 m. O círculo amostral de 50 m apresentou um suave aumento, enquanto 

o círculo amostral de 250 m apresentou um aumento considerável, aproximadamente 

5%. Os dados da campanha C3 novamente mostraram uma maior heterogeneidade 

sedimentar entre os círculos amostrais. Enquanto os círculos amostrais de 50 m e 100 m 

apresentaram valores próximos, no círculo amostral de 500 m há um aumento 

considerável. As amostras do círculo amostral de 250 m da campanha C3 apresentaram 

a maior quantidade de cascalho dentre todos os círculos amostrais de todas as 

campanhas, ultrapassando os 9%. 

A porcentagem de cascalho entre as campanhas C2 e C3, para cada círculo amostral 

separadamente (fig. 6), variou de forma que apenas nas amostras das estações contidas 

no círculo amostral mais próximo ao poço (50 m) houve redução após um ano da 

perfuração. As amostras dos outros círculos amostrais apresentaram um pequeno 

aumento da campanha C2 para a campanha C3. O círculo amostral mais distante do 

poço (500 m) apresentou a maior variação,um aumento de aproximadamente 5% nas 

amostras da campanha C3. 

Fica clara a semelhança na distribuição de cascalho e de carbonato biogênico na 

área de estudo. Isto porque, os sedimentos cascalhosos são predominantemente 

bioclastos, formados essencialmente de carbonato de cálcio. Desta forma, temos que, 

para os dados da campanha C1 o teor de cascalho aumentou uniformemente em direção 

à plataforma externa, concordando com a divisão da plataforma feita por Vital (2005). 

Já para os dados da campanha C2 foi observada uma maior concentração da fração 

cascalho a uma distância entre 100 m e 250 m a leste do poço A. Um ano após a 

atividade de perfuração do poço (campanha C3), percebe-se um espalhamento deste 

cascalho, de modo que a maior concentração fica a nordeste do poço. 
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Figura 6: Variação do valor mediano da porcentagem de cascalho entre as 

campanhas, para cada círculo amostral separadamente. 

 

Areia 

Houve decréscimo aproximadamente linear ao longo das três campanhas para a 

fração areia, certamente em função da variação da fração cascalho de forma semelhante. 

Como a granulometria está definida pela relação de porcentagens entre os três 

componentes, cascalho, areia e lama, a variação em uma destas classes implica na 

variação das outras em mesma proporção. 

Nos dados da campanha C1 a quantidade da fração areia nos sedimentos, em 

mediana, foi 99,89%. Para os dados da campanha C2 este valor foi 98,99%, já os 

resultados obtidos em C3 indicaram 98,22%.  

A comparação entre círculos amostrais (fig. 7) de uma mesma campanha evidenciou 

um ambiente extremamente homogêneo para a quantidade de areiana área da campanha 

C1. Os dados da campanha C2 apresentaram valores semelhantes para os círculos 

amostrais de 50 m, 100 m e 500 m. Já o círculo de 500 m apresentou uma redução da 

quantidade de areia de mais de 5%. Os dados da campanha C3 mostraram valores 

semelhantes para a quantidade de areia nos círculos amostrais de 50 m e 100 m. No 

círculo amostral de 500 m os sedimentos apresentaram uma redução considerável na 

quantidade de areia enquanto no círculo amostral de 250 metros esta redução é ainda 

maior, com os sedimentos atingindo cerca de 90% de areia em sua composição. Foi a 

menor porcentagem de areia dentre todos os círculos amostrais de todas as campanhas. 

O coeficiente de variação apresentou valores muito baixos, mostrando que a 

cobertura sedimentar é praticamente homogênea para a fração areia, sobretudo na 

campanha C1. 

A diminuição na porcentagem de areia ocorreu exatamente onde houve o 

aumento da fração cascalho nas campanhas pós-perfuração (C2 e C3). Ou seja, o 

aumento na porcentagem de cascalho se deu em função da remobilização das frações 

mais finas pela ação das correntes. 
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Figura 7: Variação do valor mediano da porcentagem de areia entre as 

campanhas, para cada círculo amostral separadamente. 

 

Lama 

Foi a fração menos representativa em todas as campanhas. Da campanha C1 para 

a campanha C2 houve um aumento de 0,02% na quantidade de lama nos sedimentos. Já 

a campanha C3 apresentou uma redução de 0,03% na porcentagem de lama em relação 

à campanha C2. 

A comparação entre círculos amostrais (fig. 8)de uma mesma campanhamostrou um 

bom grau de homogeneidade. Para os dados da campanha C1 a maior variação da 

quantidade de lama foi de apenas 0,04%, entre os círculos amostrais de 100 m e 500 m. 

As amostras da campanha C2 apresentaram valores semelhantes nos círculos amostrais 

de 50 m e 500 m com uma pequena redução nos círculos amostrais de 100 m e 250 m. 

Já os dados da campanha C3 exibiram uma tendência a um suave aumento da 

quantidade lama nos círculos amostrais mais distantes. 

Quando analisados os dados separadamente por círculo amostral nas campanhas C2 

e C3 (fig. 8), observou-se que apenas as amostras incluídas no círculo amostral de 250 

metros apresentou um aumento da porcentagem de lama depois de passado um ano da 

atividade de perfuração (campanha C3). As amostras de todos os outros círculos 

amostrais sofreram uma redução da porcentagem de lama, sendo a maior variação no 

círculo amostral de 50 m. 

Foi observado o aumento da quantidade de lama nos locais onde o sedimento 

apresentou granulometria mais fina. Por exemplo, na campanha C1 observaram-se as 

maiores proporções de lama em direção à plataforma interna, composta 

predominantemente por areia fina. Já nas campanhas C2 e C3, onde foram observadas 

concentrações de cascalho bioclástico á leste do poço A, a quantidade de lama 

apresentou os menores valores. 
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Figura 8: Variação do valor mediano da porcentagem de lama entre as 

campanhas, para cada círculo amostral separadamente. 

 

Mineralogia 

Através da análise pelo método de estimativa visual em lupa binocular, os resultados 

indicaram que as amostras da campanha C1 tiveram, em média, 86,43% de grãos 

siliciclásticos e 13,56% de grãos bioclásticos. Em C2, a porção siliciclástica dos grãos 

representou, em média, 56,06% do total de cada amostra, enquanto os grãos bioclásticos 

tiveram média de 43,94%. Já na campanha C3, os grãos siliciclásticos tiveram média de 

57,12% enquantoos grãos bioclastos representaram 42,88%.Fica claro uma redução 

considerávelda quantidade de grãos siliciclásticos nas amostras coletadas na área da 

campanha C1 para as amostras coletadas na área das campanhas C2 e C3 (fig. 9). 

 

 
Figura 9: Representatividade dos grãos siliciclásticos e bioclásticos ao longo das três 

campanhas. 
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Siliciclásticos 

Os minerais silicilásticosidentificados nos sedimentos, nas três campanhas, foram: 

quartzo, minerais pesados (turmalina, granada, zircão e ilmenita), fragmentos de rocha e 

agregados de lama. É possível estabelecer uma relação positiva entre o aumento da 

proporção de grãos siliciclásticos e a diminuição da granulometria dos sedimentos. 

 

Quartzo 

Predominou amplamente em todas as campanhas, com percentagem média de 

87,54% para todo o conjunto de dados. Quando individualizadas as campanhas foi 

observada uma tendência á redução da sua quantidade com o passar do tempo. Para os 

dados da campanha C1 o quartzo representou 93,42% de todos os grãos siliciclásticos. 

Nos sedimentos das campanhas C2 e C3 essa representatividade sofreu uma redução, 

ficando em 84,39% e 81,72%, respectivamente. Foi observada uma tendência a ser o 

mineral predominante em amostras de granulometria fina, sendo nitidamente menos 

representativo para sedimentos mais grossos. 

Seus grãos apresentaram-se angulosos a sub-angulosos, com esfericidade variando 

de baixa a alta. Com hábito granular e brilho vítreo, por vezes foi descrito envolvido por 

um cimento preenchendo cavidades de bioclastos, como briozoários e tubos de verme.  

 

Minerais Pesados 

Representaram, em média, 5,27% do total de grãos siliciclásticos, para o conjunto de 

dados de todas as campanhas. Quando individualizadas as campanhas, estes minerais 

apresentaram variações suaves em suas percentagens médias: 4,51% em C1, 5,45% em 

C2 e 6,23% em C3. 

Turmalina e granada foram os minerais mais comuns. Eventualmente também foram 

encontradoszircão e ilmenita. Estes minerais foramdescritos tanto em grãos individuais 

como compondo fragmentos de rocha. A turmalina pôde ser reconhecida pelo seu hábito 

prismático e sua cor esverdeada. Já a granada foi reconhecida por sua cor que varia de 

marrom a avermelhada, certamente do tipo almandina, e seu hábito euhedral a 

subhedral. Ambos apresentaram brilho subadamantino e bom selecionamento. 

 

Fragmentos de Rocha 

Teve representatividades variadas e tendem a aparecer com mais frequência em 

sedimentos mais grossos. Para o conjunto de dados de todas as campanhas, 

apresentaram uma percentagem média de 6,79%. Ao observar os dados por campanha, 

fica claro o aumento da sua representatividade nas amostras das campanhas pós-

perfuração (C2 e C3). Enquanto na campanha C1 representou, em média, 2,09% dos 

grãos siliciclásticos, nas campanhas C2 e C3 esses valores aumentaram para 9,57% e 

11,15% respectivamente. 

Compostos essencialmente por mica, quartzo e feldspato estes fragmentos têm 

origem granítica. Trata-se de sedimentos reliquiais oriundos do retrabalhamentoin situ 

de depósitos pretéritos. Seu grau de selecionamento varia de moderado a baixo. 

 

Agregados de Lama 

Foram observados em apenas três das 48 amostras descritas e em apenas uma 

representou mais de 1% da amostra. Trata-se de um agregado de argilominerais, 

quartzo, feldspato e restos vegetais. Sua origem pode estar relacionada à saturação de 

carbonato de cálcio no ambiente marinho, resultando na precipitação de cimento de 

calcita em algumas amostras, formando um aglomerado de grãos cimentados. 
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Bioclastos 

Os organismos bioclásticos identificados nas amostras coletadas nas três campanhas 

foram: algas calcárias, moluscos, foraminíferos bentônicos, briozoários e tubos de 

vermes. Mais raramente foram observados também ostracodes e espículas de esponjas 

calcárias. Suas variações ao longo das três campanhas foram suaves. A maior mudança 

ocorreu nos sedimentos da campanha C2, nas quais foi registrado um aumento de 

aproximadamente 10% na quantidade de algas calcárias. 

 

 

Geoquímica 

A geoquímica dos minerais mostrou que na área da campanha C1 o ambiente 

predominantemente siliciclástico era rico em silício, alumínio, potássio, cálcio e bromo 

(fig. 10), com a presença de ferro, titânio e manganês, sobretudo nos minerais pesados. 

 

 
Figura 10: Síntese da análise geoquímica em um grão silicilcástico. A) análise 

realizada na face do fragmento de rocha, limitada pelo quadrado verde, revela presença 

de alumínio, silício, potássio e cálcio; B) análise realizada pontualmente sobre o 

cimento que envolve o grão, indicando o predomínio de cálcio; C) análise realizada 

pontualmente sobre a superfície mais limpa do grão, indicando se tratar realmente de 

um grão siliciclástico.  

 

Na área das campanhas C2 e C3, a principal mudança foi o significativo aumento de 

cálcio e magnésio nos sedimentos. A saturação destes elementos no ambiente marinho 

resultou na formação de cimento de calcita (fig. 11) em diversas amostras das 

campanhas pós-perfuração e na precipitação de carapaças carbonáticas, principalmente 

algas calcárias.  
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Figura 11: Cimento de calcita unindo grãos siliciclásticos e bioclásticos em uma 

matriz de grãos limpos. 

 

Segundo Muller et al. (1999), a deposição de metais nos sedimentos da 

plataforma nordeste brasileira, entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, é influenciada 

principalmente pela presença de sedimentos terrígenos e materiais transportados pelos 

rios da região. Outros autores (e.g.Marinset al., 2005; Lacerda et al., 2005) já haviam 

observado uma distribuição semelhante para os metais Al e Fe nos sedimentos das 

plataformas cearense e potiguar, com as maiores concentrações destes metais sendo 

registradas próximo a linha de costa.  

A presença de cálcio (Ca) nos sedimentos do assoalho oceânico da região 

estudada se deve principalmente à constante presença de grãos bioclastos, e está 

fortemente associado ao magnésio (Mg). Certamente devido à influência exercida pela 

diadocia de substituição do Ca por Mg na calcita. O bromo (Br) é a oitava substância 

mais representativa dentre os solutos da água do mar, com uma concentração média de 

67 mg L
-1

 (Hem, 1992). Além de matéria orgânica acumular bromo, estudos anteriores 

(Mayer et. al., 1981; Kabata-Pendias, 2001) já comprovaram que existe uma forte 

correlação entre a concentração total de bromo e o teor de carbono orgânico, para 

sedimentos marinhos. 

A provável origem do alumínio é a alteração de minerais silicatados tais como 

feldspatos, que tem como rocha geradora, granitos pré-cambrianos, típico das rochas 

que compõem o embasamento cristalino da região adjacente à zona costeira. Trabalhos 

anteriores (Muller et al., 1999; Freire et al., 2004) já haviam mostrado que os 

sedimentos terciários da Formação Barreiras, presentes em áreas próximas à costa, 

podem ser considerados fonte significativa de ferro, manganês, titânio e cromo para os 

sedimentos da plataforma. 
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O titânio aparece ainda como elemento acessório nos fragmentos de rocha. São, em 

geral, fragmentos de granito compostos por quartzo, feldspato e plagioclásio. A análise 

revela predominância de silício, potássio e alumínio podendo conter ainda cálcio e 

enxofre em menor quantidade.  

Estes resultados indicam alto grau de heterogeneidade da cobertura sedimentar 

marinha para as duas áreas estudadas. Apesar de próximas, as malhas amostrais chegam 

a estar superpostas, a variação do teor de carbonato de cálcio é a principal causa da 

heterogeneidade nas outras variáveis, como matéria orgânica e granulometria. 

Além da alta hidrodinâmica e heterogeneidade do ambiente de plataforma 

continental, é possível que outros fatores contribuam para este aumento de carbonato de 

cálcio no ambiente marinho. De maneira mais global pode-se mencionar o processo de 

acidificação oceânica (Castro et al., 2010; Amancio, 2007) e mais localmente, de forma 

indireta, atividades antrópicas. Apesar de não terem sido registradas mudanças 

sedimentológicas significativas entre os dados das campanhas C2 e C3 aqui 

apresentados, é possível que a atividade de perfuração contribua com este aumento. 

Duas possíveis causas, reais, disto acontecer poderiam ser relacionadas:  

1 A perfuração de um horizonte carbonático, saturando o ambiente em 

carbonato de cálcio e causando precipitação; 

2 A concentração de organismos carbonáticos em peças da estrutura de 

perfuração, semelhante ao que acontece com barcos naufragados. 

 

Os resultados aqui apresentados estão de acordo com trabalhos semelhantes 

realizados na Bacia de Campos (Toldo et al., 2009; Corrêa et al., 2009; Corrêa et al., 

2010) e com os relatórios internos do projeto (Petrobras, 2011; Petrobras, 2013), e 

evidenciam que a atividade de perfuração não apresentou prejuízos ao meio ambiente 

marinho, portanto não caracterizando qualquer tipo de impacto ambiental 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados aqui apresentados sugerem, para a plataforma continental 

estudada, uma sedimentação dominada por processos autóctones, em que a fonte de 

sedimento é quase que exclusivamente do retrabalhamentoin situ de depósitos pretéritos 

(sedimentos relíquias) e contribuições biológicas. 

A variação das características sedimentólogicas da cobertura do assoalho oceânico 

foram identificadas em várias escalas. Em distâncias de dezenas de metros, foram 

identificadas variações, por vezes significativas, entre os sedimentos dos círculos 

amostrais de uma mesma campanha. Já em distâncias que equivalem a centenas de 

metros foram descritas as maiores variações das características sedimentares do fundo 

marinho, quando comparados os resultados da campanhapré-perfuração(C1) e os 

resultados das campanhas pós-perfuração(C2 e C3).  

Quando comparados somente os resultados das campanhas C2 e C3, foi possível 

concluir que há uma variação, ainda que pequena, destes sedimentos em escala 

temporal. Estas variaçõespodem estar relacionadas às mudanças sazonais da 

hidrodinâmica local juntamente a atividade de perfuração na área. 

Em linhas gerais pode-se concluir que a plataforma continental média adjacente ao 

litoral norte do Rio Grande do Norte é bastante heterogênea em sua cobertura 

sedimentar. A comparação dos resultados das campanhas C2 e C3, realizadas no 

entorno do poço A, evidenciam que a atividade de perfuração não promoveu alterações 

significativas na cobertura sedimentar local. As alterações das variáveis estudadas antes 

e após a perfuração do poço A podem estar influenciadas pela mudança da área 

amostrada após a realização da primeira campanha (C1). 
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ANEXO II 

 

Exemplo de ficha utilizada para a descrição mineralógica das 

amostras coletadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


