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RESUMO 

Esse estudo busca investigar a presença de chaminés de gás nas Bacias do Parnaíba, 

Paraná e Tacutu, através de uma interpretação em seções sísmicas que foram aprimoradas por 

um processamento sísmico especial que facilita a visualização dessas feições sísmicas, 

auxiliando assim os futuros trabalhos de pesquisa de hidrocarbonetos nestas bacias. 

 A nova metodologia de processamento e interpretação objetiva facilitar o processo de 

identificação de chaminés de gás em dados sísmicos, por meio da expansão do espectro de 

frequências do sinal sísmico no domínio de Hilbert. Esta metodologia de pesquisa, ao permitir 

uma ampliação das informações concernentes ao sistema petrolífero, se torna uma nova 

ferramenta exploratória pois diminui os altos riscos exploratórios inerentes às bacias de 

fronteira com elevada extensão territorial, como são as Bacias do Parnaíba e do Paraná. Outra 

bacia que também foi visitada nessa dissertação, objetivando investigar a presença de chaminés 

de gás, foi a Bacia do Tacutu. 

Frequentemente as chaminés de gás são tratadas como ruídos ou até mesmo a sua 

presença não é nem percebida no processamento sísmico convencional PSTM. Este trabalho 

mostra uma metodologia de processamento que busca realçar as chaminés de gás e tornar 

inequívoca a sua interpretação em seções sísmicas. A sua sismofácie se constitui de 

perturbações caóticas e de baixa frequência que interrompem a continuidade lateral de bons 

refletores e tem a sua origem relacionada à migração de fluidos ou gás livre, no seu caminho 

entre a rocha geradora e a rocha reservatório. Além disso essa pesquisa conseguiu, pela 

observação do enraizamento das chaminés de gás nos grábens da Bacia do Parnaíba, indicar 

fortemente um novo sistema petrolífero ativo associado aos depósitos silurianos presentes na 

bacia. 

Para comprovar que as feições sísmicas realçadas pelo processamento especial se tratam 

realmente de chaminés de gás, foi realizado um trabalho de validação buscando identificar 

feições topográficas, sísmicas e geoquímicas que costumam ocorrer associadas à presença de 

chaminés de gás.  

Para facilitar o trabalho de gerenciamento de processos exploratórios futuros, ao 

direcionar os novos programas sísmicos a serem adquiridos, foi elaborado um   quadro com os 

diversos tipos de trapas associadas a chaminés de gás encontradas nesta bacia e as suas 

respectivas probabilidades de sucesso, levando em conta os resultados obtidos nesta bacia e em 



 

 

outras partes do mundo. Aquelas com maiores probabilidades de sucesso devem ser as 

escolhidas para um maior detalhamento sísmico. 

Considerando a quantidade de chaminés de gás encontradas com a intepretação usando 

este processamento especial, a área significativa das estruturas encontradas e os demais 

indicadores diretos de hidrocarbonetos revelados no trabalho, pode-se afirmar que se está diante 

de uma bacia com alto potencial para descobertas comerciais de hidrocarbonetos e com, 

relativamente, baixo risco. 

Apesar de terem sido estudadas poucas linhas da Bacia do Paraná, as seções sísmicas 

mostraram também uma bacia altamente atrativa com muitas chaminés de gás e outros 

indicadores diretos de hidrocarbonetos. A Bacia do Tacutu foi a única que não usamos o 

processamento sísmico aqui chamado de PEEF. No entanto a comparação da intepretação 

sísmica das seções processadas no sistema WIT/CRS com seções do atributo SEMBLANCE e 

levantamentos geoquímicos da ANP, sugere uma grande possibilidade de serem realmente 

chaminés de gás as feições sísmicas interpretadas.  

Palavras chave: interpretação sísmica, chaminé de gás, exploração de petróleo, 

processamento sísmico especial, espectro de frequência, Bacia do Parnaíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                            ABSTRACT 

This study aims to apply a special processing in the investigation of gas chimneys in the 

Parnaíba, Paraná and Tacutu Basin and, through an interpretation in seismic sections that have 

been improved by a special seismic processing that facilitates the visualization of these seismic 

features, thus helping future hydrocarbon research in these basins. 

The new processing methodology aims to facilitate the interpretation process in seismic 

data with gas chimneys through the expansion of the frequency spectrum of the seismic signal 

in the Hilbert domain. This research methodology, by allowing an amplification of the 

information concerning the petroleum system, becomes a new exploratory tool because it 

reduces the high exploratory risks inherent to the border basins with a high territorial extension, 

such as the Parnaíba and Paraná Basins. Another basin that was also visited in this dissertation, 

aiming to investigate the presence of gas chimneys, was the Tacutu Basin. 

Often the seismic response of gas chimneys is treated as noise or even their presence is 

not even perceived in conventional PSTM seismic processing. This work shows a processing 

methodology that seeks to highlight the gas chimneys and make their interpretation in the 

seismic profiles unequivocal. Its sismofacies consists of chaotic and low frequency disturbances 

that interrupts the lateral continuity of good reflectors and its origin is related to migration of 

fluids or free gas, in its path between the source rock and the reservoir rock. In addition, this 

research, by observing the rooting of the gas chimneys in the basin grabens, strongly indicates 

a new active petroleum system associated with the pre-silurian deposits present in the grabens. 

To facilitate the management of future exploratory process by directing the new seismic 

programs to be acquired, a table was elaborated with different types of traps associated to gas 

chimneys found in this basin and their respective probabilities of success considering the results 

obtained in this basin and in other parts of the world. Those most likely to succeed should be 

those chosen for further seismic detailing. Considering the quantity of gas chimneys 

encountered with this special processing, the significant area of the structures found and the 

other direct hydrocarbons indicators revealed in the work, it can be affirmed that one faces a 

basin with a high potential  for commercial discoveries of hydrocarbons and with relatively low 

risk. 

Considering the quantity of gas chimneys encountered with this special processing, the 

significant area of the structures found and other direct hydrocarbons indicators revealed in the 



 

 

work, it can be affirmed that one faces a basin with a high potential  for commercial discoveries 

of hydrocarbons and with relatively low risk. 

Although few lines of the Paraná Basin were studied, the seismic sections also showed 

a highly attractive basin with many gas chimneys and other direct hydrocarbons indicators. The 

Tacutu Basin was the only one that did not received the seismic processing here called PEEF. 

However, comparing the seismic interpretation of the sections processed with the application 

of the WIT / CRS System with sections of SEMBLANCE attribute and geochemical surveys of 

the ANP, suggest a great possibility of being actually gas chimneys the interpreted seismic 

features. 

Key words:  seismic interpretation, gas chimney, oil exploration, special seismic 

processing, frequency spectrum, Parnaiba Basin. 
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1 INTRODUÇÃO   

1.1 Apresentação 

Uma nova ferramenta exploratória é sempre benvinda para aqueles dedicados a pesquisa 

de petróleo em nosso território.  As chaminés de gás, que normalmente não são nem percebidas 

ou então vistas como ruídos dignos de eliminação, podem ser realçadas pelo novo 

processamento aqui sugerido e tratadas, portanto, como sinais que contribuem 

significativamente no processo exploratório.  

A atratividade dessa metodologia reside no fato de que ela consegue realmente diminuir 

os riscos exploratórios inerentes as bacias de fronteira através de uma classificação das trapas 

associadas as chaminés de gás. Tal classificação considera os mecanismos de migração, a 

integridade estrutural das trapas, as necessidades de estudo e, finalmente, estima a 

probabilidade de sucesso exploratório.  

As chaminés de gás são observadas nas seções sísmicas e se constituem de perturbações 

caóticas verticais e de baixa frequência, que são interpretadas como tendo sido geradas pela 

migração de fluidos ou gás livre. 

Importante destacar, como será mostrado adiante, a necessidade de validar as feições de 

chaminés de gás observadas na sísmica com outros indicadores símicos, topográficos ou mesmo 

geoquímicos que costumam ocorrer associados a elas. Podem também serem vistos outros 

indicadores diretos de hidrocarbonetos como flat spots e bright spots nas mesmas estruturas 

onde encontra-se as chaminés de gás, o que ajuda ainda mais a reduzir o risco exploratório 

daquelas estruturas. 

Essa dissertação busca mostrar como a interpretação, usando esse novo processamento, 

conseguiu mostrar uma quantidade de bons exemplos de seções sísmicas portadoras de 

chaminés de gás. Dessa maneira, assim como em outras partes do mundo, busca-se implantar, 

essa nova metodologia de trabalho nas Bacias do Parnaiba e do Paraná e despertar a 

possibilidade de estender esse mesmo estudo para outras bacias onshore como a Bacia de 

Tacutu e até inclusive sugerir estudos em bacias oceânicas como as Bacias de Santos e a de 

Almada. 

São muitas as maneiras utilizadas para o mapeamento das chaminés de gás no mundo 

desde o uso de redes neurais onde ocorre a interpretação automática dessas feições (Aminzadeth 

et al., 2002 e Ligtenberg, 2003) até o estudo de atributos sísmicos que se relacionam com as 

características das chaminés de gás como o semblance e o atributo de coerência que destacam 
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o aspecto caótico tão peculiar das chaminés de gás (Alarfaj e Lawton, 2012). Porém, a 

metodologia aqui apresentada pode ser considerada, relativamente as demais existentes no 

mundo, como uma maneira prática, simples e eficiente na interpretação inequívoca das 

chaminés de gás. 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo principal é o de introduzir a utilização das chaminés de gás como ferramenta 

exploratória na pesquisa de hidrocarbonetos nas bacias sedimentares. São consideradas como 

ferrramentas porque produzem um maior conhecimento do sistema petrolífero, principalmente 

com relação a integridade estrutural das trapas, a migração dos hidrocarbonetos das rochas 

geradoras até o seu local de acumulação e até chegam a sugerir fortemente novos locais de 

geração de hidrocarbonetos onde antes havia apenas dúvidas. O aumento do conhecimento do 

sistema petrolífero conduz a uma diminuição dos riscos exploratórios inerentes as bacias de 

fronteira e que possuem chaminés de gás em seu pacote sedimentar. 

Foram trabalhadas com esta nova metodologia de interpretação e processamento as 

Bacias do Parnaíba e Paraná. Na Bacia do Tacutu foram interpretadas possíveis chaminés de 

gás que foram validadas pelo estudo do atributo sísmico semblance e de anomalias geoquímicas 

de superfície. Adotando esta metodologia os futuros trabalhos de processamento e interpretação 

sísmica dessas bacias, ganharão mais confiabilidade   

As interpretações sísmicas das chaminés de gás foram validadas por meio de feições 

topográficas, sísmicas ou até geoquímicas que ocorrem associadas. 

Outro objetivo principal da pesquisa foi o de qualificar os riscos exploratórios de acordo 

com os diferentes tipos de trapas associadas às chaminés de gás e propor seu uso no 

direcionamento de novos programas sísmicos e na escolha das melhores oportunidades para os 

poços pioneiros. 

Um dos objetivos principais dessa dissertação e dos artigos científicos elaborados é 

justamente voltar a despertar o interesse exploratório nas bacias do Parnaiba e do Paraná, 

considerando que o estudo das chaminés de gás demonstra que há um grande potencial para 

produção econômica de hidrocarbonetos nestas bacias.  

 

1.3 Justificativas 

Segundo o Professor Edmar Almeida, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no 

evento “Gás natural: desafios e oportunidades para o Brasil”, a região sudeste vai precisar muito 
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de novas reservas de gás, pois o contrato de importação com a Bolívia finda em 2019. Mesmo 

sendo renovado, a Bolívia não dispõe de reservas de gás suficientes para atender ao suprimento 

que o Brasil necessita de importação e que o gasoduto tem condições de transportar que está 

em torno de 30 milhões de metros cúbicos por dia.   

De acordo com levantamento da ANP, a demanda de gás do país era de 97 milhões de 

m³/dia em 2017, sendo 43% para uso industrial, 46% para geração elétrica, 5% para uso 

automotivo, 3% para cogeração e os restantes 3% para outros usos. Portanto, mais do que nunca 

se torna necessária a implementação de novas metodologias de pesquisa de gás para auxiliar a 

tornar nosso país auto-suficiente e atender a demanda não apenas do Sudeste, mas de todo o 

país que depende desse recurso natural para melhor se desenvolver.  

Além das bacias tratadas com certo detalhe nessa dissertação como as Bacias do 

Parnaíba, Paraná e Tacutu, outras bacias já foram citadas na literatura como possuidoras de 

chaminés de gás. Nestes casos, a metodologia proposta nesta dissertação poderia ser utilizada 

para identificar prospectos de menor risco exploratório e até descobrir plays mais sutis e que 

não são percebidos nos processamentos convencionais.  Dentre essas podemos citar as seguintes 

bacias: 

i. Bacia de Pelotas- A Bacia de Pelotas é uma bacia marginal situada na parte submersa 

da província costeira do Rio Grande do Sul preenchida por sequências clásticas, 

transicionais e marinhas, possuindo uma estimativa de espessura sedimentar de 10 Km. 

Muito pouco esforço exploratório foi desenvolvido nesta bacia com apenas 20 poços 

perfurados (Pinheiro, 2015). Foram constatados hidratos de gás com grandes 

concentrações que podem até justificar a sua exploração econômica como acontece em 

países como a Índia e o Japão. Estudos apontam dois principais intervalos geradores na 

bacia, sendo que ambos estão relacionados a eventos anóxicos. A apresentação da ANP 

no seu relatório técnico referente a 13ª Rodada mostra duas linhas que foram 

interpretadas como chaminés de gás sendo uma a 34-RL-06 com uma grande chaminé 

enquanto na outra linha (j00b 166 A) foram interpretadas 3 chaminés de gás. Foram 

também realizadas análises geoquímicas de alta resolução cujos resultados 

comprovaram a existência de micro-exsudações de gás de origem termogênica, 

principalmente na região do Cone do Rio Grande, comprovando a existência de sistema 

petrolífero ativo na bacia. A composição desse gás mostrou similaridades com sistemas 

petrolíferos comerciais observados em outras bacias brasileiras, como a Bacia de Santos 

(Batista, 2015). 
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ii. Bacia de Almada- Há ocorrências de chaminés de gás também nesta bacia, localizada 

na costa do estado da Bahia. São observadas as mesmas estruturas de escape de gás 

como os pockmarks, vulcões de lama e crostas de carbonato autigênico na porção norte 

da bacia. Para melhorar a identificação das chaminés de gás nesta bacia, foi aplicado 

um atributo baseado em coerência e amplitude (De Souza, 2013). 

iii. Bacia de Santos-  foi apresentado um trabalho na Conferência Internacional da AAPG 

em 2009, sobre uma investigação de seeps na superfície sobre a Bacia de Santos, na área 

do Campo do Pré-sal (Schmitt, 2009). Para isso, utilizaram uma combinação de imagens 

de satélite, amostras do pistão e interpretação de chaminés de gás na seção sísmica, 

usando os atributos de similaridade, energia e dip variance. 

São poucos e diria até mesmo raros, comparados com a literatura internacional, os 

trabalhos publicados em português aqui no Brasil sobre as chaminés de gás em nossas bacias. 

A importância de implantar essa metodologia em nosso país é que ela vai gerar uma diminuição 

dos riscos exploratórios e provocar uma revitalização de bacias que estão sendo abandonadas, 

conforme pode-se ver nos últimos leilões da ANP, com a Bacia do Parnaíba por exemplo 

(Tabela 1). 

Este estudo, apresentado nessa dissertação representaria, portanto, mais um avanço no 

processo exploratório, pois contribuiria para evitar erros no campo do processamento e 

interpretação sísmica, dentro do trabalho de prospecção de hidrocarbonetos nas bacias 

sedimentares brasileiras possuidoras de chaminés de gás. 

1.4 Materiais e métodos 

1.4.1 Dados trabalhados na Bacia do Parnaíba 

Os dados utilizados nessa pesquisa foram basicamente seções sísmicas com 

processamento convencional (PSTM), seções sísmicas com o processamento especial de 

Expansão do Expectro de Frequência (LFE e HFE) e os dados geoquímicos de superfície.  

Os dados sísmicos referentes as linhas da equipe sísmica ES-319 foram cedidos pela 

empresa Global Serviços Geofísicos Ltda, especializada em aquisição sísmica terrestre com 

vibroseis, dentro do Programa Multi-Cliente que disponibiliza as linhas adquiridas para venda. 

Parte das linhas sísmicas foi adquirida pelo inovador Sistema de Registro em Alta Definição 

Autoseis que ganhou um prêmio pela alta qualidade da aquisição sísmica e pela produção acima 

da média. Uma das vantagens da aquisição por vibroseis é que não necessita de Licença 

Ambiental devido ao fato de que não ocorre qualquer tipo de desmatamento, já que as linhas 
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são adquiridas ao longo de estradas já existentes. Como consequência também não precisa da 

autorização de moradores, algo que é típico da aquisição por explosivos. Já as linhas das equipes 

ES-317 e ES-295 foram gentilmente cedidas pela Cimageo para utilização nesta dissertação. 

Todo o processamento sísmico PSTM e especial (PEEF) de todas as linhas foi realizado e 

também cedido pela Cimageo. 

Os dados de geoquímica de superfície foram utilizados para validar as interpretações 

sísmicas das chaminés de gás e do seu relacionamento com a tectônica regional e em especial 

com o Lineamento Transbrasiliano.  Foram elaborados mapas com o software Arcgis cujos 

dados vieram do “Estudo de Geoquímica e Microbiologia de Superfície na Bacia do Parnaíba” 

realizado pela IPEX (ANP, 2014). Esta empresa foi contratada pela ANP e os dados foram 

adquiridos originalmente no regime de fomento e se tornaram públicos posteriormente 

(aquisição em junho de 2010). 

1.4.2 Processamento sísmico especial 

Um processamento sísmico especial foi escolhido para o estudo das chaminés de gás na 

Bacia do Parnaíba porque ele facilita bastante o trabalho de interpretação sísmica destas 

estruturas, que são indicadores diretos de hidrocarbonetos nas bacias sedimentares. 

Normalmente, as chaminés de gás muitas vezes não são percebidas nos dados sísmicos com 

processamento sísmico convencional PSTM, ou então, em uma situação ainda pior, são vistas 

como ruídos e, como tal, buscam eliminá-las usando-se filtros de coerência para forçar a 

continuidade dos refletores através delas.  

O processamento especial, cognominado de “Expansão do Espectro de Frequência” 

(PEEF) foi realizado de duas maneiras diferentes: a mais utilizada consegue realçar as baixas 

frequências do sinal sísmico (LFE), que fazem parte das características principais das chaminés 

de gás, facilitando assim a sua interpretação nas seções sísmicas. A outra expande as altas 

frequências e é mais recomendada para identificações de feições como os contatos entre 

hidrocarbonetos (HFE).  

 

1.4.3 Interpretação das linhas sísmicas 

A interpretação sísmica foi realizada com o uso do software OpendTect da dGB Earth 

Sciences. Esta plataforma digital pode ser usada para aplicação de atributos sísmicos, 

visualização e interpretação sísmica de multi-volumes 2D e 3D, além de dados sísmicos pré- e 

pos-stack. Nesta etapa de interpretação sísmica houve uma busca pelos fatores tectono-
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sedimentares que pudessem condicionar a presença de tão abundante quantidade de chaminés 

de gás nesta porção da bacia. O condicionante mais plausível encontrado foi justamente a 

tectônica transcorrente que ocorreu ao longo da zona de falhas do Lineamento Transbrasiliano. 

Os sistemas de falhas, quando reativados em um regime tectônico transcorrente, servem de 

conduto para as chaminés de gás devido as expansões criadas ao longo das inflexões 

distensionais (extensional bends - Fig. 1-1) de falhas strike-slip (Connoly, 2008). 

Figura 1-1: Esboço esquemático de inflexões distencionais(extensional bend) em regimes transcorrentes, que 

favorecem a geração de chaminés de gás (CG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Tectonics - Strike slip faults (Burg, 2017) 

Para validar a interpretação das chaminés de gás e a provável influência do LT na 

geração das chaminés de gás, outras classes de estruturas indicadoras de hidrocarbonetos, como 

os dados geoquímicos de superfície e as feições topográficas também foram analisados. No 

Capítulo 5 referente ao segundo artigo científico submetido, são apresentados mapas e seções 

sísmicas, que mostram anomalias geoquímicas associadas as chaminés de gás e ao LT. 

Outro aspecto importante da interpretação sísmica é o mapeamento das soleiras de 

diabásio que intrudem no pacote sedimentar, principalmente nos folhelhos. As soleiras são 

importantes no processo exploratório, pois elas funcionam como selantes e também auxiliam 

na geração dos hidrocarbonetos. Para facilitar a sua interpretação na seção sísmica, nos 

utilizamos de uma paleta de cores específica para destacar sua assinatura sísmica. Esta paleta 

de cores (Figura 1-2) destaca em vermelho (polaridade positiva) e verde (polaridade negativa) 

os máximos valores de amplitude sísmica.  Enquanto que, os valores intermediários ficam nas 

gradações de cinza, variando de preto até o branco. Os refletores com valores de amplitude mais 

altos correspondem as soleiras de diabásio. Isto acontece porque o contraste de impedância 

acústica é muito alto entre as soleiras de diabásio e as rochas sedimentares encaixantes. A 

CG 
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explicação para isto seriam as características destas rochas magmáticas que possuem alta 

densidade e alta velocidade sísmica com relação as rochas sedimentares da bacia e até, pode-se 

dizer de modo figurado, que o uso desta paleta de cores funciona como uma espécie de 

mapeamento automático, pois onde encontramos refletores vermelhos/verdes podemos inferir 

que são as soleiras de diabásio (Fig. 1-2).  

Figura 1-2:Paleta de cores utilizada em algumas seções sísmicas para destacar a presença das soleiras de diabásio 

existentes. SS = salto de soleira; CG = Chaminé de gás. 

 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

A interpretação de linhas sísmicas perpendiculares ao LT permitiu identificar extensas 

zonas com excessiva perda de refletividade em todo pacote sedimentar. Estas zonas abrangem 

extensas áreas, gerando uma feição conhecida na literatura especializada (Webb, 2019) como 

zonas de turbidez acústica (acoustic turbidity zones), como se pode ver no bloco leste da falha, 

que afeta todo o pacote sedimentar (lado B na Fig. 1-3). Os refletores fortes e contínuos do 

bloco oeste parecem estar separados pela falha daqueles com perda de refletividade e que, 

portanto, seria uma falha selante. Deve-se destacar também a expressiva anomalia de amplitude 

no ápice da estrutura que, estaria recebendo toda a possível migração de hidrocarbonetos 

provinda do gráben e das partes estruturais mais baixas do bloco B. Nota-se também a presença 

de um evento flat (FE na Fig. 1-3) no ápice de uma extensa estrutura na porção oeste da seção 

sísmica, o que pode significar a presença de contatos entre hidrocarbonetos. A interpretação das 

chaminés de gás nas seções sísmicas foi corroborada por feições topográficas (mounds e 
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pockmarks), sísmicas (sismofácies caóticas, baixa frequências e Hydrocarbon Related 

Diagenetic Zone - HRDZ) e anomalias geoquímicas (anomalias termogênicas, anomalias de 

gás e de DNA), conforme será mostrado nos capítulos 4 e 5, referentes aos artigos científicos 

submetidos. 

Figura 1-3: Seção sísmica com processamento especial, mostrando refletores fortes e contínuos na porção sudoeste 

da seção no lado (A). Estes refletores simplesmente parecem desaparecer quando chegam no bloco nordeste, no 

lado (B) da falha, por efeito da diminuição da refletividade em função da migração dos gases, que parecem estar 

radicados no gráben e outros que migram mergulho acima até atingirem a provável falha (linha tracejada preta). 

No ápice estrutural do lado (B) temos uma estrutura com um forte Bright Spot (BS) e na parte baixa um Flat-Event 

(FE). 

 

  Fonte: Próprio autor (2019) 
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2 BACIA DO PARNAÍBA- ASPECTOS DA EXPLORAÇÃO DE 

PETRÓLEO   

2.1 Cenário da história recente da exploração de petróleo na Bacia do Parnaíba 

Atualmente, o controle da exploração e produção de petróleo no Brasil está entregue a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que é um órgão do 

governo federal que dirige as atividades de pesquisa desde a sua criação dada pelo decreto nº 

2.455 de 14 de janeiro de 1998. A ANP não apenas controla as atividades de pesquisa através 

das normas que ela mesma cria, mas também investe elevadas quantias para aumentar o 

conhecimento geológico e desenvolver tecnologias que auxiliem no processo de descoberta e 

produção dos hidrocarbonetos. 

Fazendo um breve histórico das rodadas mais recentes da ANP na Bacia do Parnaíba, 

observa-se uma queda muito grande no interesse das empresas pela aquisição de blocos. De um 

grande interesse na 11ª rodada em 2013, quando todos os 20 blocos ofertados foram adquiridos 

por seis diferentes empresas, passando por 11 blocos na 13ª rodada, apenas 5 blocos comprados 

na 14ª rodada adquiridos apenas por uma empresa e até o total desinteresse demonstrado em 

2018, quando nenhum bloco foi adquirido (tabela 1) apesar de terem sido oferecidos 8 blocos. 

 

Tabela 2-1: Acompanhamento da compra de blocos na Bacia do Parnaiba  

 

Fonte: Adaptado da ANP (2018) 

 

2.2 Possibilidades de produção de óleo na porção sudeste da Bacia do Parnaíba 

Um dos grandes desafios da exploração de petróleo na Bacia do Parnaiba chama-se de 

“monetização do empreendimento”, quer dizer, como transformar o produto hidrocarbonetos 

em retorno financeiro para o investidor. Até o presente momento temos como única empresa 
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produtora de hidrocarbonetos a Parnaiba Gás Natural (PGN) com uma produção diária atual de 

1.407 (Mm³) de gás natural e 24(bbl) de condensado (Boletim de Produção de Petróleo e Gás 

Natural, ANP, janeiro/2019). A estratégia de monetização da PGN foi a de construir uma usina 

termelétrica, gerar eletricidade através da queima do gás e, finalmente, vender a energia para o 

governo do Maranhão. Mas, de acordo com estudos do IPEX/ANP (Elias, 2010) os blocos 

adquiridos por esta empresa situam-se numa porção da bacia mais propícia a geração de gás 

enquanto que a região do presente estudo (retângulo azul), ao contrário, possui uma grande área 

mais adequada para a geração de hidrocarbonetos líquidos e, no caso, provavelmente o 

condensado, que tem maior valor de mercado do que o óleo propriamente dito (Fig.2-1). O óleo 

e o condensado são dois produtos bem mais fáceis de monetizar face também aos seus maiores 

valores de mercado. 

Fig 2-1: Imagem simplificada das áreas com potenciais para geração de óleo e gás (gerador Frasniano). 

A área delimitada pelo retângulo azul corresponde a área desse estudo. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site do Seminário técnico da ANP rodada 9 

http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round9/palestras/Parnaiba(portugues).pdf) 

Portanto, de acordo com esses estudos do IPEX/ANP (Elias, 2010), a rocha geradora 

mais profunda da bacia seria um folhelho escuro pertencente a Formação Pimenteiras-

Frasniano, depositado num evento marinho anóxico e que teria uma profundidade máxima de 

3.200 m. Caso tenha havido condições térmicas por soterramento ou por intrusões ígneas, pode 

ter havido geração comercial de hidrocarbonetos nesta bacia (Elias, 2010). Pela observação das 

Figuras 1-3 do Capítulo 1, Figura 7 do Capítulo 4 (Artigo 1) e Figuras 6, 8 e 14 do Capítulo 5 

Área favorável a geração de gás 
Área favorável a geração de óleo 
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(Artigo 2), verifica-se as duas condições na área dos grábens pré-silurianos, ou seja, uma boa 

profundidade do embasamento (até 4500 m.) e uma grande quantidade de intrusões ígneas 

presentes. 



CAPÍTULO III CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA 

12 
 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA 

3.1 Introdução 

O estudo do contexto geológico e do arcabouço estratigráfico é fundamental para a 

compreensão das chaminés de gás na Bacia do Parnaíba. Dentro do seu arcabouço estrutural 

destacamos os extensos lineamentos pois eles ajudam a entender o relacionamento das 

chaminés de gás com a tectônica transcorrente.  Na área de estudo destaca-se o Lineamento 

Transbrasiliano como o mais importante para o contexto dessa dissertação. O arcabouço 

estratigráfico também é fundamental para adentrarmos o campo dos sistemas petrolíferos 

onde, por exemplo, as soleiras de diabásio desempenham uma função selante, ajudando na 

retenção dos hidrocarbonetos quando estruturadas e intrudidas nos folhelhos, como 

normalmente elas ocorrem. Além disso os complexos de soleira possuem um grande impacto 

na exploração de hidrocarbonetos das bacias sedimentares na medida que auxiliam a 

maturação da matéria orgânica e a migração dos fluidos (Aarnes et al., 2011). 

3.2 Dados Gerais da Bacia do Parnaíba 

A Bacia do Parnaíba é classificada como uma bacia paleozoica intracratônica com 

dimensões que giram em torno dos 670.000 km2 (Vaz, 2007). Em termos de localização 

geográfica a Bacia do Parnaíba está situada em sua maior parte no nordeste do Brasil, 

abrangendo principalmente os estados do Piauí, Maranhão e Tocantins e, em menor escala, o 

Pará, Ceará e Bahia. O pacote sedimentar pode alcançar espessuras de 4500 m nas áreas de 

ocorrência dos grábens, que se constituem nos locais mais profundos da bacia e que são 

considerados os precurssores da bacia (De Castro, 2016). A origem do sistema de grábens está 

associada aos extensos lineamentos brasilianos de direção preferencial para NE-SW. Com 

relação as rochas básicas, a espessura alcança em alguns lugares cerca de 500 m, alojadas na 

forma de derrames, soleiras e intrusões de diabásio. Ocorreram também transgressões 

marinhas até o Eocarbonífero, cujas águas salgadas transgrediam a bacia vindas do norte da 

África e formavam extensos mares epicontinentais.  

3.3 Tectônica e sedimentação da Bacia do Parnaíba 

A evolução geológica da Bacia do Parnaíba esteve controlada por diversas estruturas 

do embasamento afetando desde a sua origem até os seus limites, depocentros e o tectonismo 

sinsedimentar (Chamani, 2015; De Castro et al., 2014). Entre essas estruturas, na área de 

estudo considerada, a mais importante é o Lineamento Transbrasiliano, que corta toda a 
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porção leste da bacia na direção NE-SW. Este lineamento se constitui de uma relevante 

descontinuidade crustal de escala continental localizada entre o Cráton Amazônico e a porção 

leste da Plataforma Sul-Americana, cuja importância reside na própria origem e evolução 

inicial da bacia (Oliveira e Mohriak, 2003). 

Os grábens pré-silurianos foram gerados por reativações tectônicas dessa extensa 

descontinuidade crustal, com tectonismo de falhas normais, que facilitaram o preenchimento 

por sequências vulcanoclásticas mesozoicas (Oliveira e Mohriak, 2003). Uma visualização 

das numerosas intrusões de soleiras de diabásio nos grábens associados ao Lineamento 

Transbrasiliano pode ser apreciada em diversas seções sísmicas (Figura 3 no Capítulo 1 e a 

Figura 13B do Capítulo 5 adiante).  

Através do estudo de métodos potenciais foram identificados dois sistemas de riftes, 

sendo um de direção aproximada NW-SE, localizado na porção centro-oeste da bacia, e outro, 

que estaria dentro da área de estudo, que se desenvolveu ao longo do Lineamento 

Transbrasiliano (De Castro et al., 2016). 

3.4 Lineamento Transbrasiliano (LT) 

O LT se constitui na realidade de uma faixa do território brasileiro onde ocorreu uma 

colagem do Cráton Amazônico com a porção oeste da Plataforma Sul-Americana (Fig 3-1). 

Esse conjunto de falhas paralelas fazem parte de zonas de cisalhamento dúctil que atravessam 

longitudinalmente a Bacia do Parnaiba com direção NNE-SSW (Brito Neves e Fuck, 2014; 

De Castro et al. 2014). O Lineamento Transbrasiliano foi definido como uma faixa cataclasada 

com cerca de 2700 km de extensão que cruza o Brasil passando desde o Ceará até o Mato 

Grosso do Sul, chegando ao Paraguai e Argentina (Schobbenhaus et al.,1975). Os sistemas de 

falhas que compõe o LT foram reativados em várias épocas gerando as estruturas que lhe são 

associadas (Marini et al., 1984). Essas estruturas ocupam uma área em que houve 

cisalhamento policíclico que modelaram os grábens que são alinhados subparalelamente à 

orientação preferencial desse Lineamento (LT). Em termos de profundidade o LT alcança até 

40 km e sua largura estimada se situa entre 70-100 km. 

As suas reativações começaram no Cambriano, cerca de 540 milhões de anos atrás, em 

seguida no Mesozoico (250 milhões de anos), depois no início do Cenozoico há 65 milhões 

de anos (Chamani, 2015). Houve também reativações até o recente, quando se observa uma 

série de abalos sísmicos associados ao LT, principalmente na área do pantanal Mato-grossense 

(Farias, 2016) (Fig. 3-1). Nesta região, exite uma tendência dos epicentros se alinharem com 



CAPÍTULO III CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA 

14 
 

a direção desta sutura, que está sendo chamada de “Fratura-Mãe” em artigo da revista da 

Fundação de Apoio e Pesquisa de São Paulo (Julião, 2015).  

Figura 3-1:Boletim Sísmico Brasileiro que mostra os sismos com magnitude maior que 2.8 entre 1767 e 2010, 

revelando uma grande quantidade deles alinhados com o LT. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Faria (2016).  

A própria formação dos grábens é uma outra forte evidência de que houve um período 

de maior ativação desses lineamentos para criarem os espaços onde se depositariam os 

sedimentos que preencheram o rifte.  

Essas movimentações do LT são dentro de um regime tectônico transcorrente com 

falhas strike-slip dextral. E, onde houver inflexões distensionais ao longo do LT, haverá uma 

maior facilidade de migração dos gases e hidrocarbonetos em forma de chaminés de gás, para 

os reservatórios mais rasos, conforme mostrado na Figura 1-1. Este sistema de falhas, com 

suas reativações transcorrentes, deve ser o principal responsável pela abundância de chaminés 

de gás na área de estudo. 
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3.5 Arcabouço Estratigráfico e Sistemas Petrolíferos 

 A sucessão de estratos sedimentares e ígneos da Bacia do Parnaíba possui 

cinco supersequências: Siluriano, Mesodevoniano-Eocarbonífero, Neocarbonífero-

Eotriássica, Jurássica e Cretácea (Vaz, 2007). Estas supersequências são delimitadas por 

discordâncias abrangendo toda a bacia ou grande parte dela (fig. 3.2). 

Figura 3-2:Carta estratigráfica completa da Bacia do Parnaíba 

 

Fonte: Vaz, 2007. 
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A porção da coluna sedimentar que interessa mais particularmente a esse estudo, em 

virtude de conter as principais formações ligadas aos sistemas petrolíferos reconhecidos na 

Bacia do Parnaíba, abrange os Grupos Serra Grande e Canindé, o que daria em termos 

geocronológicos do Proterozoico até a idade Tournaisiano do período Carbonífero (Fig. 3-3). 

Ocorrem rochas ígneas básicas que, também como as formações desses dois grupos acima de 

rochas sedimentares, são importantes para todos os Sistemas Petrolíferos da bacia. Elas foram 

classificadas como duas unidades distintas: magmatismo Mosquito e Sardinha (Aguiar, 1971). 

A primeira de idade Triássica a Jurássica, localizada principalmente na porção oeste da bacia 

e a segunda como sendo uma unidade do Cretáceo e encontrada em forma de diques e soleiras, 

que afloram no lado leste da bacia. A maturação das rochas geradoras na Bacia do Parnaíba 

foi dominantemente alcançada em função das intrusões das soleiras de diabásio, ou seja, a 

bacia seria imatura sem as soleiras. Dois sistemas petrolíferos foram reconhecidos na Bacia 

do Parnaíba na área de estudo: Tianguá-Ipu e Pimenteiras-Cabeças (Elias, 2010). 

Figura 3-3: Carta estratigráfica da Bacia do Parnaíba até o Tournaisiano mostrando os sistemas petrolíferos e 

como as soleiras de diabásio intrudem preferencialmente nos folhelhos 

Fonte: Adaptado de Goes (1995). 
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3.5.1 Grupo Serra Grande 

3.5.1.1 Arcabouço Estratigráfico 

O grupo Serra Grande foi depositado durante o Siluriano e representa o primeiro ciclo 

transgressivo- regressivo da Bacia do Parnaíba (Santos e Carvalho, 2009). Da base para o topo 

temos as Formações Ipu, Tianguá e Jaicós.  

A Formação Ipu foi depositada em ambientes de leques glaciais e periglaciais na área 

em que aflora atualmente e se depositou em ambientes de leques deltaicos e frente de leques 

deltaicos no interior da bacia e, nas partes mais distais, seu ambiente de sedimentação foi o 

marinho raso. Esta formação é correlacionável com formações do norte da África. Sua 

constituição litológica é composta por conglomerados polimíticos, arenitos de granulometria 

fina e grossa, com estratificação cruzada e diamictitos (Paraense, 2017).  

A Formação Tianguá apresenta folhelhos cinza escuro bioturbados, siltitos e arenitos 

finos. Seus sedimentos foram depositados em ambiente de plataforma marinha rasa, durante 

a fase de máxima transgressão glacioeustática mundial em face do degelo ocorrido no norte 

da África.  

A Formação Jaicós é composta por arenitos médios e grossos a conglomeráticos. Sua 

deposição foi em ambiente de leques aluviais, fluviais entrelaçados e deltaicos. A Formação 

Jaicós evidencia uma regressão marinha. 

3.5.1.2 Sistema Petrolífero 

O Sistema Petrolífero Tianguá-Ipu é caracterizado pelos folhelhos marinhos como 

rocha geradora siluriana e pelos arenitos da formação Ipu como reservatório, os quais seriam 

selados por folhelhos intraformacionais (Elias, 2010). O pico de geração estaria durante o 

Triássico e Jurássico, comandado pelos eventos intrusivos. 

Os riftes precurssores da formação da Bacia do Parnaiba poderiam ter tido um papel 

importante na criação de espaço para um espessamento da seção Ordoviciana e Siluriana, o 

que daria um maior potencial de geração para os folhelhos Silurianos (Elias, 2010). Pode-se 

dizer que esse espessamento realmente ocorreu, pois, o Grupo Serra Grande sofreu um 

expressivo rebaixamento estrutural com relação ao restante da bacia, dado pelo rejeito das 

falhas de borda dos grábens na área de estudo, como se pode ver na seção geológica da Figura 

3.4. Esse maior soterramento na área dos grábens é também corroborado pelo aumento das 

isópacas de folhelho e de diabásio conforme se observa no mapa relativo à Formação Tianguá, 

obtido pelo IPEX que também mostra um aumento da maturidade da matéria orgânica (Elias, 
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2010). Todos esses aumentos, seja de isópacas ou de maturidade, estão na direção NE-SW, o 

que é compatível com a direção e localização dos grábens associados a esta sutura geológica 

(LT) que também possui a mesma direção (Elias, 2010).  As possibilidades de geração 

aumentam, portanto, significativamente considerando o crescimento dessas isópacas e da 

profundidade, pois teremos como consequência um maior aumento da pressão e temperatura 

desses depósitos silurianos influenciando positivamente a maturação da matéria orgânica 

presente nos folhelhos.  

Os grábens da porção leste da Bacia do Parnaíba, associados ao LT, hospedam um 

verdadeiro complexo de soleiras. Estes grábens possuem em seu interior um estaqueamento 

de diversas soleiras, que intrudiram em diferentes níveis das sequências sedimentares (Fig. 1-

3 e Fig. 14 do Capítulo 5). De acordo com estudos realizados na Bacia de Neuquén na 

Argentina (Spacapan et al., 2018) e na Bacia de Karoo na África do Sul (Aarnes et al., 2011), 

nesse aspecto de efeito térmico das intrusivas na geração dos hidrocarbonetos, a quantidade 

existente de soleiras e a distância entre elas agem como um fator de multiplicação do potencial 

gerador, quando intrudem folhelhos geradores. Quando duas soleiras intrudem em um 

espaçamento vertical aproximadamente sete vezes a espessura da soleira, ocorre uma geração 

35% maior do que aquela onde as soleiras estão muito separadas (Aarnes et al., 2011). Este 

fato, portanto, também ajuda a provar a existência de geração de hidrocarbonetos no gráben, 

juntamente com o aprofundamento e espessamento da geradora da Formação Tianguá e da 

intensa presença de chaminés de gás, radicadas no gráben. 

 As soleiras, conforme destacado anteriormente, são relativamente fáceis de se 

identificar nas seções sísmicas por causa do alto contraste de impedância acústica com relação 

aos demais sedimentos da bacia. Porém, o conhecimento da espessura da soleira permanece 

desconhecido até o momento em que a sonda de perfuração a atravessa. 

Um estudo de modelagem realizado na Bacia de Voring na Noruega mostra que a 

espessura da soleira tem uma importância fundamental sobre a predição da maturação e do 

potencial petrolífero das bacias sedimentares que possuem intrusões magmáticas (Sydnes et 

al., 2018). Esse mesmo estudo demonstra que o maior impacto das intrusões de soleiras sobre 

a temperatura e história de maturação térmica da matéria orgânica ocorre quando elas estão 

na faixa de profundidade entre 3-5 Km. Pelos cálculos efetuados em vários trabalhos (De 

Castro, 2016) e até no mapeamento feito em profundidade com a sísmica, seria exatamente 

esta a faixa de profundidades esperadas nos grábens da área de estudo que são associados ao 

LT o que também valoriza a possibilidade de geração dentro dos mesmos. 
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Outro ponto interessante é que o AArnes et al. (2015) descobriram que a geração de 

gás na rocha hospedeira devido a intrusões de soleira pode ser significativa, apesar do baixo 

conteúdo de matéria orgânica que possa estar contido na rocha geradora. 

3.5.2 Grupo Canindé 

3.5.2.1 Arcabouço Estratigráfico  

 

O Grupo Canindé é constituído das Formações Itaim, Pimenteiras, Cabeças, Longá e 

Poti (Fig. 3-3). A Formação Itaim é constituída litologicamente por arenitos bem selecionados 

e de granulação fina a média, com intercalação de folhelhos bioturbados, depositados em 

ambientes deltaicos e plataformais (Paraense, 2017). Ela faz parte de um sistema transgressivo 

na plataforma e se localiza no limite inferior do mesmo. 

A Formação Pimenteiras, considerada a formação com os melhores geradores, possui 

folhelhos ricos em matéria orgânica, bioturbados, de coloração cinza-escuros intercalados por 

siltitos e arenitos. Seu ambiente deposicional foi de uma vasta plataforma rasa dominada por 

tempestades e representando a ingressão marinha mais importante da bacia (Vaz et al.,2007).  

A Formação Cabeças é interpretada como tendo sido depositada num ambiente nerítico 

de plataforma, com ação de correntes e influência periglacial. Litologicamente ela é composta 

de arenitos médios a grossos, sigmoidais e eventualmente em sua porção superior se 

encontram diamictitos. 

A Formação Longá foi depositada num ambiente de plataforma dominado por 

tempestades (Góes e Feijó, 1994). Sua composição litológica é constituída por folhelhos 

cinza-escuros a pretos, bem laminados e siltitos bioturbados que correspondem a um contato 

abrupto com a Formação Cabeças. Ainda na sua porção média apresenta arenitos e siltitos 

com estratificação cruzada. 

A Formação Poti pode ser subdividida em dois membros (Mesner e Wooldridge 1964, 

Góes, 1995). O membro inferior é constituído por arenitos conglomeráticos com intercalações 

de folhelho cinza-claro, interpretado como depositado num ambiente marinho raso, graças as 

marcas onduladas e fósseis desse ambiente. Já o membro superior que é composto por arenitos 

com folhelhos e restos vegetais intercalados, tem o seu ambiente de sedimentação interpretado 

como sendo fluviodeltaico com possível influência marinha, considerando a estrutura flaser 

presente e acamamento ondulado (Lima e Leite, 1978). 
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3.5.2.2  Sistema Petrolífero  

O Sistema Petrolífero Pimenteiras/Cabeças é o principal sistema petrolífero e o mais 

prolífico  da bacia. A Fm Pimenteira com seus folhelhos geradores marinhos radioativos 

possue um teor de carbono orgânico total (COT) variando de 2 a 5% (Elias, 2010). A 

Formação Cabeças teria, no sistema petrolífero considerado, o papel de reservatório. 

A Formação Pimenteiras foi depositada no Devoniano, associada a evento anóxico 

global, mais precisamente no Frasniano, quando houve a deposição do folhelho de alta 

resistividade e baixa densidade, representando o período de inundação máxima marinha 

(Rodrigues, 1995). Análises de testemunhos mostraram que o potencial gerador seria o 

intervalo radioativo, que possui uma isólita de até 60 m e altos teores de Matéria Orgânica 

(MO) e querogênio dos tipos II e III.  

O gerador frasniano da Fm Pimenteiras mostra um aumento de isópacas nas direções 

NW-SE e NE-SW, refletindo provavelmente uma influência dos lineamentos estruturais 

Picos-Santa Inês e Transbrasiliano, respectivamente (Elias, 2010). Pode-se ver no mapa da 

Figura 2-1 as áreas favoráveis a produção de óleo e aquelas favoráveis a produção de gás 

considerando esse gerador da bacia.  

Na Bacia do Parnaíba, as rochas ígneas são intrudidas preferencialmente nos níveis de 

folhelhos das rochas geradoras da bacia. Este fato leva a uma tendência a fazer com que a 

matéria orgânica ultrapasse a janela de geração de óleo e atinja um alto potencial para a 

geração e produção de gás de elevada maturidade (Rodrigues, 1995). 

Os lineamentos Picos-Santa Inês e o Transbrasiliano controlaram não apenas as 

isópacas do folhelho frasniano, mas também as isópacas de diabásio. Como consequência, 

estes controlaram a evolução térmica do petróleo na Formação Pimenteiras (Elias, 2010). O 

mesmo aconteceu na Formação Tianguá, na qual o Lineamento Transbrasiliano atuou mais 

fortemente, controlando a direção NE-SW das maiores isópacas de diabásio presentes na 

formação e, ao mesmo tempo, os maiores valores relativos a sua evolução termal (Elias, 2010).  
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Figura 3-4: Seção geológica esquemática da Bacia do Parnaíba, mostrando o grande rejeito da falha de 

borda do gráben mais profundo, colocando a sequência siluriana mais espessa e situada entre 2 e 3 km de 

profundidade (comparar o Siluriano 1 que é fora do gráben com o 2 que está dentro do gráben). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Góes et al. (1993).  
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4 METODOLOGIA - OPTIMIZED CHARACTERIZATION OF GAS 

CHIMNEYS BASED ON SPECIAL SEISMIC PROCESSING 

Artigo Científico 1 – submetido ao Brazilian Journal of Geophysics em 01/03/2019 

José P.M. Goulart ¹, David L. de Castro¹ e Wander N. Amorim² 

1-  Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal, CEP 59 078-970, Rn, Brazil. 

2-  CIMAGEO- Central de Imageamento Geofísico 

ABSTRACT.  

A new computational methodology was developed to facilitate the identification of gas 

chimneys in seismic sections by analyzing the frequency spectrum of the seismic signal in the 

Hilbert Domain. Gas chimneys are structures associated with the migration of hydrocarbons or 

free gas, causing vertical chaotic disturbances in the seismic data. Its occurrence in oil reservoirs 

is considered an important indicator of the presence of an active petroleum system and its 

mapping is useful to reduce exploratory risks, increasing the probability of success of the 

pioneer wells. Standard seismic processing does not favor the recognition of gas chimneys, 

since their characteristic seismic signature is treated as noise and the low frequencies are 

strongly attenuated already in the period of the seismic acquisition. The set of reflections is 

calculated to enhance the low frequencies, making the gas chimney easily identifiable in the 

seismic sections where they were not previously even perceived. The proposed processing flow 

was applied to seismic data from the especially rich in gas chimneys the Parnaíba Basin, which 

was favored by the transcurrent tectonics associated with the Transbrasilian Lineament. The 

gas chimneys interpretation could also be validated by the observation of seismic, topographic 

and geochemical features. 

Keywords: special processing, gas chimney, exploratory risk. 

RESUMO.  

Uma nova metodologia computacional foi desenvolvida para facilitar a interpretação de 

chaminés de gás em seções sísmicas por meio da análise do espectro de frequência do sinal 

sísmico no Domínio de Hilbert. Chaminés de gás são estruturas associadas à migração de 

hidrocarbonetos ou gás livre, provocando perturbações caóticas verticais no dado sísmico. Sua 
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ocorrência em reservatórios petrolíferos é considerada um importante indicador da presença de 

um sistema petrolífero ativo e seu mapeamento é útil para reduzir os riscos exploratórios, 

aumentando a probabilidade de sucesso dos poços pioneiros. O processamento sísmico padrão 

não favorece o reconhecimento das chaminés de gás, uma vez que sua assinatura sísmica 

característica é tratada como ruído e as baixas frequências são fortemente atenuadas já no 

período da aquisição sísmica. O conjunto de reflexões, assim calculado, realça as baixas 

frequências do sinal sísmico, tornando as chaminés de gás facilmente identificáveis nas seções 

sísmicas onde antes não eram nem percebidas. O fluxo de processamento proposto foi aplicado 

em dados sísmicos da especialmente rica em chaminé de gás a Bacia do Parnaíba cuja presença 

foi favorecida pela tectônica transcorrente associada ao Lineamento Transbrasiliano. As 

chaminés de gás interpretadas puderam também ser validadas pela observação de feições 

sísmicas, topográficas e geoquímicas. 

Palavras-chave: processamento especial, chaminé de gás, risco exploratório. 

Introduction 

Despite the extraordinary technological advances of the last decades, the failure rate of 

oil well drilling still remains high, especially in new exploratory frontiers of little known 

sedimentary basins. The mapping of geological features indicating the presence of 

hydrocarbons in seismic data is a fundamental condition to increase the discovery potential of 

new oil reservoirs. In this context, Gas Chimneys (GCs) are associated with upward migration 

of fluids and have being considered an important hydrocarbon indicator. Their study may often 

have applications such as establish the migration path, distinguish between charged and non-

charged prospects or sealing versus non-sealing faults, thereby achieving a reduction in 

exploratory risk (Aminzadeh & Groot, 2001). Another problem that can be solved by the study 

of the gas chimneys of a frontier basin is a better definition of the petroleum systems, 

confirming areas of possible hydrocarbon generation where previously there were only doubts.  

The GCs provoke vertical disturbances of the seismic response, characterized by low 

amplitudes, low trace-to-trace similarity and lateral discontinuity of the reflections (Fig. 1). 

This typical seismic signature is not highlighted in standard seismic processing and is often 

treated as noise to be eliminated from seismic data with new processing steps (Aminzadeh et 

al., 2002). This work presents a new processing technique that enhances the CGs in the seismic 

sections, extrapolating the frequency spectrum of the seismic signal from the Hilbert Transform 

and makes a comparison with the processing technique known as pre-stack time migration 
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(PSTM). This technique, developed by the geophysicist Wander Amorim, was applied in 

seismic data from the Parnaíba Basin (NE Brazil), revealing a substantial number of gas 

chimney and, thus, considerably increasing the exploratory potential of this basin. 

Fig. 1: Seismic section showing GC (red rectangle), with abrupt loss of quality of the shallow reflectors, while the 

deeper ones (> 800 ms) maintain their continuity 

 

Geological Context 

The special processing for gas chimney enhancement was applied to seismic data from 

the Parnaíba Basin, which is located in the northeast region of Brazil and occupies an area of 

about 670,000 km² (Cordani et al., 1984; de Castro et al., 2014). This is a Paleozoic intracratonic 

basin, although Mesozoic deposits occupy large areas (Mesner & Wooldridge, 1964). The 

maximum thickness of the sedimentary basin turns around 3500 m in its depocenters. However, 

rifts systems of Cambrian-Ordovician reach depths of 4500 m, buried by sag deposition of the 

basin (de Castro et al., 2016). It is considered as an exploratory frontier basin, taking into 

account its extensive area and the small volume of oil research activities so far developed. The 

diabase sill acts as the main constructor element of the traps and also as sealant in the 

accumulations present in the gas fields (Cunha et al., 2012). 
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Methodology of processing to optimize the identification of gas chimneys in seismic 

sections 

The lack of knowledge of the presence of GC in a given area often causes the processors 

to force too much coherence filters into the seismic data to overcome the lack of lateral 

continuity of the reflectors in these regions. In some cases, seismic sections show an abrupt loss 

of the excellent quality of their reflectors in their shallow part, becoming completely chaotic, 

whereas the deeper reflectors remain with their good continuity (Fig. 1), proving that there are 

no problems with the parameters used in the acquisition and processing stages of the seismic 

data. This degraded seismic response is due solely to the presence of GC. Therefore, it is 

necessary and important that the professionals involved in seismic processing are aware of the 

presence of GC in their work area. 

Many efforts in seismic processing have been devoted to solving the problem of quality 

degradation and filtering the impact of gas chimney on seismic sections (Dunbar, 1998 and 

Englehart, 2001). In addition to the filtering techniques, tomography, seismic acquisition of 

shear waves and neural networks that combine the use of different seismic attributes were used 

with this purpose (Aminzadeh et al., 2002). The procedures suggested here seek, differently, to 

highlight the visualization of the GCs. Therefore, a special processing flow is proposed to 

improve GC visualization, based on spectral filters aimed at the enhancement of low and high 

seismic frequencies, which highlight additional information characteristic of these desired 

structures. They are called Low Frequency Enhancement (LFE) and High Frequency 

Enhancement (HFE). 

The methodologies for High and Low Frequency enhancement are an alternative to 

optimize the identification of subtle geological features in seismic data. Techniques to enhance 

high frequencies are commonly employed in the mapping of sub-vertical fault slip, reflection 

terminations or even flat spots, as they allow an increase in the vertical resolution of the seismic 

sections. The amplification of the low frequencies can be done to emphasize sub-vertical 

discontinuities, like faults or even to highlight more clearly the lack of reflections, as in the case 

of GCs. 

It is well known that the frequency spectrum of the seismic signal has limited bandwidth 

both for low and high frequencies (e.g., Bulhões & Amorim, 2005). At low frequencies, the 

limitation has two main reasons: a) the geophones and hydrophones do not respond adequately 

to frequencies below 6 to 8 Hz. In addition to introducing a significant phase distortion, the 

amplitudes in this environment are greatly attenuated; and b) the low frequencies are very 



CAPÍTULO IV METODOLOGIA 

26 
 

affected by the surface noise, which is very rich in this frequency range, especially in the 

Brazilian sedimentary basins. At high frequencies, the frequency spectrum limitation of the 

seismic signal has another reason. Sedimentary rocks have little elasticity and the propagation 

of seismic waves causes friction between adjacent grains and crystals, and seismic energy 

quickly turns into heat (absorption effect). This effect is greater with the increasing of the 

vibration frequencies and in this way the rock acts as a fairly efficient low-pass filter ( Hays, 

W.,1980). 

To overcome or mitigate these limitations, it is possible to calculate and introduce 

frequencies that enrich the reflections that have been recorded, creating attributes that enhance 

geological layers and aid their correction along the seismic sections. The packages or 

sequences, thus defined, bring together sets of reflections that have common peculiarities of the 

acoustic impedance of the geological column. In the present work, we propose the Low 

Frequency Enhancement (LFE) and High Frequency Enhancement (HFE) techniques. 

The calculation of the frequencies that will be introduced in the seismic data is done by 

means of a spectral analysis of the existing frequencies in the data itself in the Hilbert Domain, 

i.e., the complex seismic trace was calculated and, in this domain, an analysis of the present 

frequencies was realized. After this analysis, an extrapolation was made for the harmonic and 

subharmonic frequencies, amplifying the seismic signal content for frequencies beyond the 

original band of the data, both for low and high frequencies. The amplitude ratios, as well as 

the signal phase, are not altered, either in the lateral or in the vertical direction. Thus, it is 

possible to guarantee that this attribute is reliable, brings good advantages and does not alter 

the seismic properties of the reflections of the seismic section. 

Figure 2 shows a stretch from a seismic section containing gas chimneys and their 

frequency spectra for the original data with low (LFE) and high (HFE) frequency enhancement. 

Figures 2A and 2B show the seismic data input with standard seismic processing (pre-stacking 

time migration - PSTM), with different color palettes. Note that the input seismic data has a 

frequency content centered between 10 and 40 Hz, as shown in the frequency spectra. When 

applying the LFE filter it is possible to verify that the low frequencies have been added to the 

seismic data, since the frequency zero Hz (Figure 2C). The effect of the addition of the low 

frequencies on the seismic data causes it to have a high relief aspect, as if the strongest reflection 

coefficients represented reflections with positive relief (leaving the plane of the figure). The 

application of the HFE filter promotes the enhancement of high frequencies, raising the spectral 

content of the seismic signal up to 70 Hz (Figure 2D). The effect of extrapolating to high 
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frequencies (Figure 2D) is the compression of the wavelet, increasing the vertical resolution 

and allowing a better identification of reflector terminations when compared to the original 

section (Figure 2A). Finally, Figure 2E shows the result of the enhancement of the low and high 

frequencies together in the seismic signal, whose frequency spectrum now varies from 0 to 70 

Hz. The high relief aspect remains as in Figure 2C, but the reflections are more compressed. 

Thus, the seismic pattern of vertical zones of low amplitude is highlighted, allowing the more 

efficient identification of the gas chimneys. 

Fig. 2: Input seismic data and its frequency spectrum (A) and (B), with application of the Low Frequency (C) 

and High Frequency (D) enhancement. The seismic section in E presents with emphasis of the Low and High 

Frequencies enhancement together. 

 

Figure 3 shows an excerpt from which a seismic section is compared without (3A) and 

with (3B) the application of low frequency enhancement (LFE) processing. It can be observed 

that the seismic section in Figure 3B allows much more precise and direct visualization of the 

lateral discontinuities and the marked loss of the seismic signal, which can be indicators of the 

presence of GCs. The analysis of only the section shown in Figure 3A would lead the interpreter 

to believe that there was a sudden loss of seismic quality in certain parts of the section, even 

raising questions about processing steps. 
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Fig. 3(A) Seismic section with standard processing (PSTM) and (B) the result with the application of special 

processing for low frequency enhancement, highlighting the gas chimney between the yellow lines. 

 

(A)                                                                             (B) 

Results 

Identification of gas chimneys 

A very large number of gas chimneys have passed and still go unnoticed in the seismic 

sections in several Brazilian sedimentary basins. The seismic section of the Parnaíba Basin, 

shown in Figure 3, is a good example of how this special processing can unambiguously reveal 

the gas chimney below the pockmark. They are being interpreted in the Parnaíba Basin as 

exploratory objectives and that even deserve to be tested, the dikes, the gas chimneys, the 

fracture zones associated with transcurrent events and, especially, the sill jumps (Cunha et al., 

2012). The systematic identification of this type of exploratory play increases, therefore, the 

number of exploratory opportunities in the basin and, consequently, the oil potential of the 

basin. 

Identification of features associated with gas chimneys 

A large number of seismic and topographical features associated with gas chimneys 

were revealed by the processing and interpretation methodology described above. In the 

sedimentary basins, the vertical migration of fluids and free gas through GCs causes distortions 

in the lateral continuity of the amplitudes and phase of the seismic reflections (Fig. 1) 
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(Dangerfield, 1992; Heggland, 1997; Arnstadt et al., 2007; Graham et al. al., 2008). Low 

amplitudes and low coherence mark its typical seismic response. GCs occur associated with gas 

escape features such as pockmarks, mounds, up-bending reflections, pull down reflections and 

Hydrocarbon Related Diagenetic Zone (HRDZ). Pockmarks are crater-like depressions that 

occur on the surface in varied forms, mostly elliptic or rounded, usually in thin sediments 

(Loseth et al., 2009) that vary in terms of sedimentary environment from the slope and 

continental shelf to estuaries and lacustrine environments (Webb, 2009). Its origin is related to 

the explosive or continuous escape of gas in the surface, generating the topographic lows that 

characterize this feature. In the seismic sections, the pockmarks are located mainly above the 

GC's (Virs, 2015) (Fig. 4). Figure 4 also shows a flat event (FE), which occurs at the apex of a 

set of reflections to the left part of the section, characteristic of zones of contact between 

accumulations of hydrocarbons (gas/oil) or between different fluids (hydrocarbon/water). The 

presence of FE reinforces the possibility of the pockmark to have its generation associated with 

CGs nearby. 

Fig. 4: Seismic section with gas chimneys (GC) and pockmark on the surface. Reflectors with time pull-down at 

the GC base indicate a decrease in seismic velocity due to the presence of gas. FE= flat event. 

 

 

Cementation processes can generate high topographies associated with GCs, which are 

known in the literature as mounds (Naeth et al., 2005; Hovland et al., 1994). These elevations 

are formed by banks of biogenic carbonates or carbonate-cemented sandstones, usually located 

on regions where hydrocarbon leaks are associated with fault (Graham et al., 2008) (Fig 5). In 

the record of tectono-sedimentary sequences deposited over geological time, mounds with 
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similar characteristics have been described from the Miocene of the Piedmont Basin in northern 

Italy, through the carbonate mounds of the Cretaceous-Campanian of Colorado (USA), to the 

Jurassic of the Southeastern Basin in France (Moore et al., 2001). Many oil and gas wells in the 

onshore basins are located below the topographic highs associated with gas chimneys, because 

they are more resistant to erosion in face of the increase of cementation on the reservoirs 

(Saunders, 1999). The up-bending reflections are the result of mechanical deformation due to 

upward leakage of the fluids or may be only an artifact generated by the velocity field, due to 

the fact that a progressive increase of the seismic velocity in the direction of the GC center 

occurs (Westbrook et al., 2008; Plaza-Faverola et al., 2010) (Fig. 5). However, pull-down 

reflections are often seen as low velocity zones associated with interstitial gas (Logan et al., 

2008/17) (Fig. 4). 

Fig. 5: Seismic section with a gas chimney (GC) associated to a high topographic (mound). Typical seismic 

patterns of GC can be observed as: a) loss of lateral continuity of reflections with signal degradation (SD); b) 

Hydrocarbon Related Diagenetic Zone (HRDZ) c) up-bending reflections (UBR) and d) Bright-spots (BS) 

 

HRDZ's form when hydrocarbons escaping from reservoirs, through fault reactivations, 

are trapped in normally sandy aquifers. Then they are biodegraded by the action of bacteria, 

producing an intense carbonate cementation which, in turn, is responsible for the seismic 

amplitude anomalies in the upper part of the feature (Cowley & O'Brien, 2000). Among its 

main characteristics observed, in addition to these bright-spot anomalies at the top of the gas 
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chimney (Loseth et al., 2009), there are up-bending reflections and also the chaotic, low-

amplitude column of events typical of gas chimneys (Figs 5 and 6). 

Fig. 6: Seismic section after special processing (LFE), highlighting the typical seismic pattern of a gas chimney 

(GC) in an area with sill jumps and Hydrocarbon Related Diagenetic Zone (HRDZ). 

 

Transbrasilian Lineament, thermogenic anomalies and gas chimneys 

According to de Castro et al. (2016), the Transbrasilian Lineament (TL) controlled the 

formation of an extensive cambro-ordovician rift zone in the eastern portion of the Parnaíba 

Basin. Subsequent reactivations deformed post-rift tectono-sedimentary sequences (Fig. 7), 

including post-Devonian tectonic inversions (Destro et al., 1994). In the worked region, 

thermogenic anomalies were identified based on surface geochemical data acquired by the 

National Petroleum Agency (ANP) and it was found that they coincide with gas chimney and 

also with the presence of transcurrent faults belonging to the TL, reactivated in the Cenozoic 

(Fig. 7). 
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Fig. 7: Seismic section in the Parnaíba Basin, with gas chimneys (yellow dashed lines) showing a good correlation 

with the Transbrasilian Lineament faults (TL) and the thermogenic anomaly (white dashed line- Source: ANP-11ª 

Round Technical Seminar). 

 

Geochemical sampling 

By facilitating the mapping of the gas chimneys, the proposed seismic processing also 

helps to optimize the process of choosing the geochemical sampling points on the surface (Fig. 

8). This is a relevant subsidy to the exploratory process in the Parnaíba basin, since, in this way, 

by evaluating the points where the gas chimneys reach the surface, the probability to have 

associated thermogenic anomalies are high (Sechman, 2014). 

Fig. 8:Seismic section over a structural high, flanked by two gas chimneys, with top marked by a sill jump 

(SJ - left flank), or extending up to the surface (right flank). Red circles indicate suggested locations for 

geochemical sampling. 
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Discussion 

The systematic application of this processing methodology in the various sedimentary 

basins with gas chimneys will create an important procedure for the identification, mapping, 

study and utilization of gas chimneys as an exploratory tool, mainly in the frontier basins where 

the understanding of the petroleum system becomes fundamental along with the consequent 

reduction in exploratory risks. 

The tectono-sedimentary context of the worked area suggests that the faults associated 

to the TL served as preferred conduits for the migration of the hydrocarbons, thus forming this 

large amount of gas chimneys. In fact, according to Connolly et al. (2008), faulting systems, 

when reactivated in transcurrent tectonic regimes, can create expansions along releasing 

bendings of strike-slip faults, which would be potential paths for migration of hydrocarbons 

and thus generate the gas chimneys, such as those observed in the seismic section (Fig. 8). 

The observed seismic and topographic features associated with the gas chimneys served 

to validate the performed seismic interpretations. In addition, HRDZ's are important in oil 

prospecting because they indicate the existence of nearer, deeper accumulations of 

hydrocarbons, and also because they are a reliable parameter in exploratory risk assessment, 

particularly with respect to hydrocarbon trap saturation and whether the fault is sealant or not 

(Cowley & O'Brien, 2000). 

Through the reliable observation of the arrival of the gas chimneys on the surface, it is 

possible to choose the points where thermogenic anomalies can be found, as well as points 

farther away from the gas chimneys, in order to be able to safely sample the geochemical 

background values of the region. 

It is therefore essential for those who work as processors and interpreters of seismic 

sections to know the precise location of the gas chimneys in their areas, thus avoiding that they 

are treated as noises and seek its elimination from the seismic data.  

Conclusions 

The application of special low-frequency (LFE) and high-frequency (HFE) 

enhancement processing highlights very well the typical seismic patterns of gas chimneys when 

compared to the results of standard seismic (PSTM). As the identification and mapping of these 

structures is facilitated, the work of seismic processing and interpretation gains a greater 

reliability. The new methodology introduces frequencies to the seismic data that enrich the 

recorded reflections, highlighting the lateral contrasts of acoustic impedance between the 

chaotic events of the gas chimneys and the continuous and stratified reflections of the host 
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rocks. The packages or sequences, thus defined, bring together sets of reflections that have 

common peculiarities of the acoustic impedance of the geological layers. These features 

enhanced by the proposed processing may also indicate possible hydrocarbon migration routes 

until they are trapped at the sill jumps with trap integrity. 

The validation of the gas chimneys, identified in the seismic sections processed was 

realized by the observation of correlated topographic features such as pockmarks and mounds. 

Other seismic patterns associated with gas chimneys were observed. These are: Hydrocarbon 

Related Diagenetic Zone (HRDZ), up-bending and pull-down reflections. Finally, gas chimneys 

mapped in seismic sections in the Parnaíba Basin, perpendicular to the Transbrasilian 

Lineament, are coincident with thermogenic anomalies, detected with surface geochemical 

data. Therefore, gas chimneys trapped by sills, sill jumps and dikes can really be considered 

important exploratory plays in the Parnaíba Basin. In addition, gas chimney, when clearly 

mapped to the surface, are highly recommended points for geochemical sampling. 

By revealing the presence of numerous gas chimney in seismic sections, this 

methodology was able to increase the exploratory potential and, consequently, reduce the high 

exploratory risks inherent from frontier basins such as the Parnaíba Basin. Gas chimneys should 

no longer be seen as undesirable noises in the seismic section but rather as signals belonging to 

a new technique of great help in the exploration of hydrocarbons in frontier basins like the 

Parnaiba Basin. 
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Abstract  

A special frequency spectrum expansion processing (FSE) was applied to seismic lines 

to identify gas chimneys (GC) in the Parnaíba Basin (NE of Brazil). The GC consisted of 

vertical and low frequency chaotic disturbances in the seismic data, which are interpreted as 

being caused by the migration of fluids or free gas. These structures are important hydrocarbon 

indicators and have become a powerful exploratory tool, especially for frontier basins. In this 

study, an abundance of GCs was found in vast areas of the Parnaíba Basin (NE Brazil), 

increasing the oil potential of this important South American Paleozoic basin. The new 

methodology was applied to seismic lines of the Parnaíba Basin and was used to characterize 

the GCs with greater security, which reduces the exploratory risks and strongly suggest the 

existence of a new petroleum system associated with the Silurian deposits present in the basin 

grabens. The seismic expressions of the GCs were successfully characterized by the FSE, and 

the origin of the gas chimney was associated with the regional geological structural framework, 

especially with the Transbrasiliano Lineament (TL). In addition, theoretical models were 

developed to classify exploration plays associated with the GCs based on their probabilities of 

success of being economic hydrocarbon accumulations. Our results indicate a high potential for 

new oil discoveries in this exploration frontier basin. 

 

Keywords: Gas Chimney; Frequency Spectrum Expansion processing; Parnaiba Basin, 

Transbrasiliano Lineament; petroleum system; geochemical anomaly; Direct Hydrocarbon 

Indicator. 

Abbreviations: GC = Gas chimney; TL= Transbrasiliano Lineament; FSE = Frequency 

Spectrum Expansion special processing. 
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1. Introduction 

 

The study of GCs allows hydrocarbon migration path to be delineated from the 

generation site until they are retained by traps with good structural integrity. In this way, GCs 

assist in the ranking and selection of the most likely locations for successful exploration wells 

in frontier basins. The importance of knowledge of the role of GCs in hydrocarbon migration 

and risk reduction in hydrocarbon research is well recognized in the Orient Basin, Ecuador, 

where GC were observed  in many  producing fields (Connolly et al., 2008a). 

Despite their importance as indicators of hydrocarbons in petroleum systems, GCs are 

often considered to be a noise of the seismic signal, or their presence is often not recognized in 

seismic sections subjected to conventional seismic processing (e.g., pre-stack time migration - 

PSTM). Unequivocal identification of GCs in seismic sections requires special processing, 

which enhances their chaotic seismic facies and low frequencies (Aminzadeh and Groot, 2001; 

Cowley and O'Brien, 2000). The identification of GCs in seismic data requires validation 

through the study of seismic and topographic features, additional seismic surveys and 

geochemical surveys which identify surface  anomalies that are commonly associated with GCs. 

The typical seismic pattern of a GC is generated by a fluctuation in the compressional 

wave velocities during transport of gas from the source until it is trapped by the sealing rock 

(Arntsen et al., 2007). This transport occurs through a network of interconnected fractures and 

faults in the sedimentary layers that cause inhomogeneous diffusion of the gas, resulting in 

scattering and deterioration of the seismic signal. This upward movement creates the chaotic, 

low-amplitude seismic features so unique to GCs. According to studies in the Colorado 

(Argentina) and Lake Van (Turkey) basins, which contain these features, this leakage of 

hydrocarbons is the result of the inability of faults to trap the hydrocarbons (Anka et al., 2014) 

or due to a column of more permeable sediments in the region (Cukur et al., 2013). 

In this study, it was applied a Frequency Spectrum Expansion (FSE) technique in 

seismic data to identify GCs in the Parnaíba Basin in Northeast Brazil (Fig. 1). This research 

represents the implementation and development of a new exploration methodology, especially 

for frontier basins with GCs, that has proven to be effective in several countries (Connoly et al., 

2008; Aminzadeth et al., 2001) that have already introduced it into their work routines because 

of the substantial reduction in exploration risk that studies of GCs allow. 
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Figure 1 Geologic map of the Parnaiba Basin (NE Brazil) and location of the study area showing some of the 

seismic lines analyzed in this study: 

 

 

 

 

2. Geological Context 

 

The Parnaíba Basin is a Paleozoic intracratonic sedimentary basin in Northeast Brazil 

(Fig. 1) that covers an area of approximately 670,000 km² (Cordani et al., 1984). Its 

tectonosedimentary evolution is related to the end of the Brasiliano Cycle (~ 500 Ma), which 

was responsible for a system of precursor grabens of the basin that reach depths of 4500 m and 

that were later buried by thick sag deposition (de Castro et al., 2016). During the Lower 

Paleozoic, the basin framework was associated with two extensive structural lineaments, 

namely, the Picos-Santa Inês Lineament (NW-SE) and the TL (NE-SW), which controlled the 

Silurian depositional axis (Serra Grande Group) and the Meso-Devonian to the Lower 

Carboniferous Canindé Group; these sediments were deposited during a marine transgression 

followed by a regression (da Cunha, 1986; Vaz et al., 2007). The period from the neo-

Carboniferous to the neo-Triassic was marked by the deposition of the Balsas Group, which 

coincided with the change from open seas with wide circulation to restricted, shallow and warm 

seas. A worldwide regression at the end of the Permian-early Triassic was the cause of 

desertification and withdrawal of the epicontinental sea from the basin (Caputo, 1984). The 

Cretaceous regressions and transgressions reflected the opening of the Atlantic Ocean. The 
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genesis of the Cretaceous deposits was associated with the separation of the South American 

and African continents in the Cretaceous period (Rossetti et al., 2001). Intrusive and extrusive 

igneous rocks related to the Triassic - Eo - Cretaceous magmatic event represent an important 

period in terms of the petroleum system because they are related to the generation, expulsion, 

and sealing of the hydrocarbons in the basin. 

Exploration efforts in the Parnaíba Basin began with the National Petroleum Council in 

1950, whose studies resulted in the drilling of two wells. With the creation of Petrobras in 1953, 

many geological studies were carried out between 1955 and 1966, and 25 exploration wells 

were drilled. Only signs of oil and gas were found during this period. Exploration resumed in 

1975 with the companies Esso and Anschutz drilling seven exploration wells. Finally, with the 

formation of the Brazilian Oil Agency (ANP) and the beginning of a new policy of offering 

exploration blocks in several rounds of public auctions, 93 wells were drilled. The most 

significant results culminated in the discovery of 7 gas fields by May 2017, which made the 

Parnaíba Basin Brazil's second largest onshore gas producer. 

 

3. Methodology 

 

The FSE technique adds a new step to the seismic data processing workflow that 

calculates the complex seismic trace and, in the Hilbert domain, extrapolates the measured 

signal frequency spectrum to the harmonic and subharmonic frequencies. The calculated set of 

reflections collects the common attributes of the acoustic impedance of the geological layers. 

Further details about this technique are discussed in Goulart et al. (2019). 

FSE was applied to several seismic lines from the Parnaíba Basin (Fig. 1), that helped 

the interpretation work and, in this way, provided a better understanding of the hydrocarbon 

generation, migration and trapping mechanisms were selected to facilitate the management of 

future exploratory efforts by suggesting areas most favorable for exploration. Based on the 

seismic patterns observed in seismic sections with GCs, a classification of theoretical models 

of traps was developed to facilitate the search for and identification of low-risk plays associated 

with GCs that are similar to other fields in the Parnaiba Basin and other fields described in the 

literature.  This classification can be used to facilitate the management of future exploratory 

efforts by suggesting areas most favorable for exploration. Fig. 2 shows a comparison between 

a seismic section with standard PSTM processing and one processed with the methodology 

proposed by Goulart et al. (2019). As shown in Fig. 2B, FSE processing highlights the low 
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frequencies and chaotic pattern characteristic of GCs, facilitating their mapping in the 

sedimentary layers. 

Figure 2: Comparison between seismic sections with conventional PSTM (A) and the special processing (B) 

emphasizing the low frequencies and chaotic pattern related to GCs. 

 

(A)                                                                             (B) 

After mapping the GCs in the reprocessed seismic data, a study of their distribution in 

the interior of the Parnaíba Basin allowed an investigation of how the structural framework 

controlled the formation of these features. In addition, this new technique allowed the 

visualization of the migration of the petroleum system from the sedimentary sequences in the 

grabens and the identification of possible deeper accumulations, which may represent new 

exploration targets and increase the oil potential of the Parnaíba Basin. 

4.  Results 

4.1. Petroleum Systems Associated with GC 

Unraveling the petroleum system is fundamental to exploration success (Ligtenberg, 

2003). The explorationists at Statoil were pioneers in the use of GC interpretation as a new 

parameter to decipher petroleum systems (Heggland, 1998). Understanding the migration paths, 

the structural integrity of the traps and the sites of hydrocarbon generation lead to substantial 

risk reductions in the exploration process. 

One of the main objectives of mapping GCs is the prediction of the efficiency of the 

sealing rock and the migration of hydrocarbons to the trapping structure before drilling 

(Connolly et al., 2008a). The migration, probability of success, study requirements and 

geometries corresponding to each trap model of the petroleum system associated with a GC are 

described below and are summarized in Fig. 3. The proposed trap models assume the presence 
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of good-quality reservoirs and are based on interpretation of GCs in the seismic sections with 

special processing and drilling results in the Parnaíba Basin described in this study and in other 

basins around the world described by Connolly et al. (2008b). 

Figure 3: Models of hydrocarbon traps found in Parnaiba Basin and the probabilities of exploratory success  

 

Source: (modified from Connolly et al., 2008a, Heggland, 2014 and Connolly et al, 2014). 

 

The gas cloud trapping model encompasses what is conceptualized as high structural 

integrity (HIT) of the sealing rock. The major aspects of seal efficiency are related to the 

fracture density, fracture length, seal thickness and continuity (Miranda et al., 2018). This 

petroleum system model consists of a structural closure with a GC covering an extensive gas 

cloud area below the sealing rock. This may indicate that trapped hydrocarbons are present in 

this structure (Fig. 4). The probability of exploration success is high; however, it is necessary 

to model the reservoir to understand the synchronous sequential development of the source 

rocks, reservoir and trapping structures over a suitable time scale (Fig. 4). 
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Figure 4: Trap with high structural integrity (HIT) being charged by a gas cloud (GC). 

 

GCs at the apex of the structure (Fig. 5), although classified as high risk in Fig. 3, should 

not be neglected because oil may be present below the structure or, as in some cases, down-dip 

if only gas is present at the crest, as occurs in the interesting case of the Valhall Giant Field in 

the North Sea, where the exploration well was drilled in the middle of the GC (Hardman, 2009). 

This case suggests looking for other hydrocarbon indicators, such as flat spots with type 3 AVO 

anomalies, which are common in the Parnaíba Basin, so risks can be reduced, and arguments 

can be made about whether continue the exploration process. 
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Figure 5: Trap generated at the level of a diabase sill, which is considered to have low integrity due to the GC at 

its structural apex. 

 

 

On the other hand, traps with one GC on the flank (Fig. 6) and high integrity (HIT) have 

effective seals (Heggland, 2005) and are frequently filled with hydrocarbons to the spill point. 

These traps are structural traps that are independent of faults and represent a very high 

percentage of hydrocarbon discoveries (Connolly et al., 2008a). There are also traps with GCs 

on both sides of the structure (Fig. 7); these have an even lower exploration risk because they 

have greater possibilities of migration. These traps constitute one of the proven plays of the 

producing fields of the Parnaíba Basin, such as the Gavião Azul Field in the central part of the 

basin. In the seismic section shown in Fig. 7, all sedimentary layers form anticlines, which also 

greatly increases the probability of exploration success. 
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Figure 6: Trap with structural integrity with only one GC on the flank of the structure. The strong reflectors above 

the GC represent a sill that forms an excellent sealing rock. Note that the GC is rooted in the pre-Silurian graben. 

 

Figure 7: Trap with high structural integrity with a GC on each flank of the structure, which has a bright spot at 

the crest. Note that all of the layers are continuous and that the GCs are rooted in the pre-Silurian graben. 
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Structures trapped by diabase sills that intruded into shale layers represent a successful 

type of trap for hydrocarbon exploration in the Parnaíba Basin. The diabase sill layers are the 

main seals in the basin. Several gas fields in the basin are associated with this type of trap, 

called sill jumps (Cunha et al., 2012). In addition, special processing applied to seismic sections 

emphasizes the common presence of so-called gas clouds below the sill jumps, which are 3 to 

6 km long GCs (Fig. 8). This seismic pattern reveals the migration and trapping of hydrocarbons 

below the sills, which also greatly reduces the exploration risk of this type of trap. 

Figure 8: (A) Sill jump trap being charged by a gas cloud. (B) A trap with structural integrity with continuous 

geological layers, which has GCs on both sides of the structure. Black arrows indicate upward gas migration and 

black fold arrow shows the structuring of the sedimentary layers. 

 

                       

4.2. Petroleum system generation 

One of the most important observations made by this study, which also reduces the 

exploration risk, is the frequent association of expressive GCs with the pre-Silurian graben 

border faults present in the Parnaíba Basin. This association demonstrates the relationship 

between tectonic reactivation and the presence of GCs and reveals the seismic expression of 

fluid and gas expulsion from a deeper petroleum system in Silurian and/or pre-Silurian deposits 

in the grabens. These rift structures reach depths up to 4500 m (de Castro et al., 2016). Due to 

the greater thickness of the sedimentary sequences present in the grabens, the lithostatic 

pressure and the temperature are higher, so the organic matter, which is still thermally 

influenced by the Mesozoic sills, can reach the hydrocarbon generation window (Figs. 6, 7 and 

9). Areas of interest for future exploration include the underexplored pre-Silurian sequence of 
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the remnant Riachão Basin (Porto et al., 2018) in the SW and in the narrow, volcanic-prone 

pull-apart rifts associated with the TL (Abelha et al., 2018). 

Figure 9: Two GCs covering a 5-km-long area that are rooted in a pre-Silurian graben near the border 

faults.

 

Figure 10: Map of surface geochemical anomalies based on ANP data showing a good correlation between 

methane/ thermogenic anomalies and the TL (dashed lines). 

 
 

4.3. Geochemical evidence of gas chimneys 
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Similar to the geochemical survey carried out in the gas province of Carpathian 

Foredeep Basin in Poland (Marzec et al., 2014), the results of the surface geochemistry 

campaigns carried out by the ANP in the Parnaíba Basin were useful for confirming the 

presence of the GCs identified in the seismic sections. The aim of this survey was to identify 

and characterize the presence of oil and gas in the sedimentary column from soil samples in the 

Parnaíba Basin. The central issue was to interpret the signature of thermogenic gas and 

differentiate it from the gas generated by bacteria in the superficial sediments. A headspace 

analysis of soil-adsorbed gases, isotopic analysis of light hydrocarbons (C1 to C5) and 

microbiological analyses were performed, and the gasses were classified based on these data. 

In the southern part of the basin, indications of thermogenic gas are located in the southwest 

and northeast portions of the TL (Elias et al., 2010). 

Our results provide strong indications that the thermogenic and methane anomalies 

associated with the GCs in the study area may also be related to the presence of faults related 

to the TL. It is important to note that these Precambrian lineaments were reactivated in the 

Cenozoic (Morais Neto et al., 2013; de Castro et al., 2016). The methane and thermogenic 

anomalies are concentrated in the central-eastern portion of the Parnaíba Basin and are oriented 

NNE-SSW, subparallel with the TL (Fig. 10). Seismic section 295-9 (Fig. 11) demonstrates the 

relationship between a fault related to the TL, the associated GC and a surface methane 

anomaly. When faults have a strike-slip component of displacement, releasing bends can create 

space or splinter faults that can serve as preferential migration pathways for hydrocarbons 

(Connolly et al., 2008b). Another important piece of evidence of how thermogenic anomalies 

can corroborate the presence of GCs is when the seismic line is completely within the   region 

of one of these large mapped thermogenic anomalies (Fig. 12). The seismic signal is 

significantly degraded in these areas due to the GCs along nearly the entire length of the seismic 

section, mainly in the shallow region (Fig. 13).  
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Figure 11: Seismic section 295-9 showing the relation of a fault associated with the Transbrasiliano Lineament 

(TL) to a GC and a projected methane anomaly (PMA). See the location of this line in Figure 10.  

 

Figure 12: Map showing the location of the line in Fig. 13 that is completely within a thermogenic anomaly (AT)  

 
 

 

4.4. Other direct hydrocarbon indicators 

In addition to the GCs, several seismic and topographical features were observed in the 

Parnaíba Basin that are related to hydrocarbon leakage. When combined with GCs, the presence 

of hydrocarbon-related diagenetic zones (HRDZs) and flat spots (Fig. 13) further reduces the 

exploration risks of prospects. HRDZs are amplitude anomalies that occur at the apex of a GC 

(Fig. 13) generated by the action of microorganisms on hydrocarbons that have migrated into a 
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reservoir, which becomes more tight by diagenesis due to the carbonates that are generated 

during this process (O'Brien and Woods, 1995). The main indication of an HRDZ is that there 

is an accumulation of hydrocarbons below and in the vicinity of the feature.  

Figure 13: Seismic line that is completely within a thermogenic anomaly. Gas chimney (GC), flat spot (FS) and 

hydrocarbon-related diagenetic zone (HRDZ).  

 

 

The loss of reflectivity (acoustic blanking) is another important indicator of 

hydrocarbons in the sedimentary layers. The presence of gas in a system can reduce the 

compressional wave velocity, increase its attenuation, and promote the dispersion of acoustic 

energy (Anderson and Hampton, 1980). Lateral reflectivity losses are observed in the seismic 

section shown in Fig. 14B, which were highlighted by FSE processing. A ~ 10-km-long stretch 

in the portion south-west of the seismic section exhibits strongly attenuated reflectors due to 

intense migrations of liquids and/or gas along the sedimentary layers. The hydrocarbons come 

from a deep graben (> 1.0 s TWT) that is intensely intruded by sills. It is important to note how 

the GC may be unnoticed in the seismic sections with conventional PSTM processing (Fig. 

14A). 
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Figure 14: (A) Seismic section with conventional PSTM processing where the GCs are not safely detected. (B) 

Seismic section showing how through FSE processing, we can distinguish zones with loss of reflectivity due to 

the migration of fluids and gas through the sedimentary layers. 

 
(A)                                                                             (B) 

In addition to the aforementioned seismic indicators, two topographic indicators are 

linked to the hydrocarbon migration identified in the Parnaíba Basin: 1) pockmarks, which 

consist of mainly elliptical or rounded topographic depressions similar to craters that occur on 

the surface in various forms (Loseth et al., 2009). Their origin is related to the explosive or 

continuous escape of gas from fine surface sediments; in the seismic section shown in Fig. 7, a 

GC is located on the  northeast flank of a pre-Silurian graben whose projection on the surface 

is marked by a topographical depression that is interpreted as a pockmark; and 2) mounds, 

which are topographic highs formed by banks of biogenic carbonates that are generally 

associated with deep-rooted faults in the basin that act as conduits for hydrocarbon migration 

(Hovland et al., 1994). A ~ 10-km-long mound immediately above the pre-Silurian graben and 

flanked by GCs is identified on the same seismic section (Fig. 7). The main reflectors of the 

sedimentary package are continuous in the mound region. Many oil and gas wells in the onshore 

basins are located beneath the topographic highs (mounds) associated with GCs because they 

are more resistant to erosion due to the increased carbonate cementation in the reservoirs 

(Saunders et al., 1999). 

 

5. Discussion 
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Based on the seismic sections that were reprocessed to highlight the standard signatures 

of GCs and other hydrocarbon indicators, five types of plays could be defined in the Parnaíba 

Basin (Fig. 3). These plays were classified according to their structural integrity and the 

positions of the GCs with respect to the structural trap. The exploration plays are illustrated 

with simplified schematic models, which reflect the seismic patterns of the main traps. 

Migration models, future study needs, the probability of success of each model and the seismic 

example from this paper are also defined in Fig. 3. It is important to recognize that the presence 

of GCs and other DHIs in a seismic section does not guarantee a commercial accumulation in 

depth (Cowley, 2000). It is necessary to consider other parameters, such as the structure setting, 

the thickness of the reservoir and its petrophysical parameters, to determine the commerciality 

of an accumulation. 

The seismic sections also reveal that most of these GCs originate in the pre-Silurian 

grabens along the TL (Figs. 9-12 and 14). The generation of GCs along the bounding faults of 

the grabens confirms the existence of a new petroleum system that is widely distributed along 

the extensive Precambrian lineaments. The presence of this deep petroleum system greatly 

reduces the exploration risks with respect to hydrocarbon generation in this frontier basin. The 

control of the petroleum system on the borders of the grabens helps to focus exploration efforts 

on the most promising areas near them and on the deeper Silurian and pre-Silurian objectives, 

thus increasing the prospectivity of the Parnaíba Basin. There is a great potential for 

hydrocarbon generation in the grabens with sufficient sedimentary overburden to generate 

hydrocarbons because they can reach depths up to 4500 m (de Castro et al., 2016). In addition, 

these grabens have an additional factor of an unconventional thermal evolution, which is shown 

by the presence of numerous and extensive diabase sills (Fig. 14B). The border faults of the 

grabens are also associated with GCs; they are favorable locations for transcurrent tectonic 

reactivations that would in turn be responsible for the migration of hydrocarbons (Figs. 6, 7, 9, 

11 and 14). 

The results of the surface geochemistry campaigns were useful for confirming the 

presence of the GCs identified in the seismic data (Figs. 10 and 12). The subvertical chaotic 

zones observed in the seismic sections were validated as GCs by the observation that they are 

closely related to the TL fault system and with the surface geochemical anomalies (Figs. 11 and 

13). 

The presence of other direct hydrocarbon indicators (DHIs) associated with GCs can 

further reduce exploration risks. DHIs such as bright spots and flat spots with type 3 AVO 
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anomalies in a structural trap, the loss of reflectivity over a large area next to a trap with a strong 

amplitude anomaly and an HRDZ above a flat spot structure are events that must be investigated 

in the seismic sections of the basin to reduce the exploration risks. To better identify the flat 

events corresponding to contacts between hydrocarbons, it is recommended to use the high 

frequency spectrum expansion (HFE) methodology, which emphasizes high frequencies and 

increases the vertical resolution of the seismic section due to wavelet compression. 

 

6. Conclusions 

 

The application of FSE processing to 28 seismic lines from the Parnaíba Basin (NE 

Brazil) allowed the identification of hydrocarbon indicators, especially GCs, which were 

previously unmapped in this basin. Five types of traps for hydrocarbon accumulation were 

defined as a function of the occurrence of GCs and associated structures, such as fault zones, 

diabase sill jumps and pockmarks. The classification of the types of traps considered the 

migration mechanisms of the hydrocarbons, the need for complementary studies to validate the 

petroleum system and the probability of success of the exploration activities in each case. 

The mapping of the GCs in the seismic sections with FSE processing revealed a 

recurring correlation of these structures with other hydrocarbon indicators (e.g., HRDZ, flat 

spots) in the Parnaíba Basin. Surface geochemical data indicate the presence of thermogenic 

anomalies in areas where GCs are mapped in the seismic sections, validating their occurrence 

at depth. Pockmarks and mounds, which were also identified in the Parnaíba Basin, are 

topographic expressions of the vertical migration of hydrocarbons through the sedimentary 

package. 

The GCs are rooted in the pre-Silurian and/ or Silurian sediments deposited in grabens. 

These grabens are controlled by deep faults, associated with the Precambrian TL, whose 

reactivations in the Paleozoic and Mesozoic affected the entire sedimentary sequence and 

allowed hydrocarbons to escape from the grabens to the surface. In this sense, the pre-Silurian 

and/or the Silurian tectono-sedimentary sequences represent a newfound deeper petroleum 

system, considerably increasing the prospective potential of the Parnaíba Basin. 

The large number of GCs and other hydrocarbon indicators and their considerable size 

verified that the Parnaíba Basin has immense potential for the economic production of 

hydrocarbons. Thus, studying the GCs identified in seismic sections processed using this FSE 
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methodology verified that this basin could become a relatively low-risk exploration target 

compared to other Paleozoic basins. 

The application of this methodology therefore allows the structures that trapped the 

migrating hydrocarbons to be identified; therefore, the successful exploration plays in the basin 

are the structures with structural integrity that are located between GCs. The sill jumps with gas 

clouds just below the structure are also low-level risks. Those with GCs at the structural crest 

have the greatest geological risk. Identifying other indicators of hydrocarbons associated with 

GCs, including topographic, seismic and geochemical features, is also convenient and reduces 

the exploration risks. Following this methodology will result in a significant increase in the 

probability of success of exploration wells. 

The visualization and study of these DHIs, including GCs, can therefore be used as a 

tool to reduce exploration risks, develop new approaches to the current petroleum system, 

investigate how the structural framework controls the presence of these indicators, and 

determine the most favorable areas for exploration. 
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6 DISCUSSÕES ADICIONAIS 

6.1 Comparação com outras bacias descritas na literatura especializada 

Uma análise comparativa com outras chaminés de gás presentes em outras bacias do 

mundo foi realizada com a finalidade de interpretar feições semelhantes que as caracterizam. 

Desta forma, pretendeu-se embasar e validar a interpretação de chaminés de gás e estruturas 

correlatas nas seções sísmicas da Bacia do Parnaíba. O primeiro exemplo analisado foi a 

ocorrência de uma extensa chaminé de gás na seção sísmica na Bacia de Otway (Cowley e 

O’Brien, 2000) localizada no sudoeste da Australia (Fig. 6-1A), que mostra, bem como a seção 

na Bacia do Parnaíba (Fig. 6-1B), fortes refletores sendo truncados por eventos caóticos gerados 

pelas chaminés de gás, cujos limites aproximados estão sugeridos nas linhas tracejadas. Ambas 

seções mostram reflexões up-bending, porém na linha da Bacia do Parnaíba merece destaque 

um pockmark na superfície e o fato da chaminé de gás estar radicada dentro do gráben. 

Figura 6-1: Seção sísmica da Bacia de Otway, Australia (A), mostrando uma chaminé de gás no topo de uma 

estrutura em flor negativa. A zona de baixa reflectividade e interrupção lateral dos refletores, com reflexões up-

bending(UBR), é similar a assinatura sísmica observada na Bacia do Parnaíba (B) 

 

(A)                                                                            (B) 

Fonte: (A) Cowley e O’Brien (2000), (B) Próprio autor (2019). 

Na Bacia de Harstad, localizada no Barents Sea, ao norte da Noruega, observa-se, em 

uma seção sísmica (Fig. 6-2A), refletores muito fortes e contínuos, pertencentes ao topo do 

Cretáceo, sendo bruscamente interrompidos por uma chaminé de gás de uns 6 km de extensão 

(Vadakkepuliyambatta, 2013). Os fluidos que fazem parte dessa chaminé de gás foram gerados 

de matéria orgânica vinda de rochas geradoras datadas do Siluriano-Cretáceo inferior. De 

maneira semelhante, a seção sísmica da Bacia do Parnaíba (Fig. 6-2B) mostra uma falta de 
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continuidade para os refletores fortes, referentes a soleira intrudida nos folhelhos devonianos e 

uma chaminé de gás com uma extensão de 7 Km. 

Figura 6-2 A) Seção sísmica da Bacia de Harstad, na costa da Noruega, mostrando a chaminé de gás muito 

semelhante e que também é chamada de acoustic masking. (B) Seção sísmica da Bacia do Parnaíba mostrando 

uma chaminé de gás bastante larga (gas cloud) e ao lado uma feição HRDZ com anomalia de amplitude na parte 

superior. 

 

(A)                                                                             (B) 

Fonte: (A) Vadakkepuliyambatta, 2013 ;                                   (B) Próprio autor (2019) 

A próxima comparação é um caso histórico muito interessante e um dos primeiros na 

utilização de chaminés de gás na identificação de hidrocarbonetos em reservatórios petrolíferos. 

Ficou conhecido como o caso do Campo de Valhal, que fica no setor norueguês do Mar do Norte 

(Hardman, 2009). Os dados foram adquiridos no começo dos anos 60 e a maior parte da estrutura 

que se apresentava na seção sísmica estava obscurecida por uma vasta gas cloud (Fig. 6-3A), dando 

a impressão de um baixo estrutural no meio do anticlinal central. Como não tinham um modelo 

geológico confiável, os geólogos da empresa Amoco estavam receosos de furar naquela larga 

chaminé de gás. Porém, geólogos da empresa Phillips haviam furado no meio de uma chaminé de 

gás, localizada a 80 km ao norte de onde eles estavam trabalhando e descobriram o campo petrolífero 

de um bilhão de barris, que ficou conhecido como Ekofish. Aquele baixo estrutural, segundo esses 

geólogos, seria apenas um efeito de pull-down no campo de velocidade, provocado pela presença 

do gás. Decidiram então furar no ápice da gas cloud e descobriram o campo, de também um bilhão 

de barris de reserva recuperável, chamado de Valhal Field. Comparando esta seção sísmica e outra 



CAPÍTULO VI  DISCUSSÕES ADICIONAIS 

60 
 

da Bacia do Parnaíba (Fig. 6-3B), é possível reconhecer o mesmo padrão sísmico, especialmente 

nas áreas dos retângulos vermelhos. O mesmo efeito pull-down do campo de velocidade, que causou 

tanta polêmica entre os geólogos da Amoco, também está presente na estrutura destacada na Bacia 

do Parnaíba. Uma importante vantagem exploratória da estrutura acima do retângulo vermelho (Fig. 

6-3B) é a ocorrência de duas chaminés de gás para lhe alimentar de hidrocarbonetos, sendo uma a 

destacada dentro do retângulo e a outra, saindo ao lado do sill-jump e subindo mergulho acima na 

direção sudeste. Esta estruturação é semelhante ao play de maior sucesso até agora encontrado na 

Bacia do Parnaíba, que são as estruturas com chaminés de gás em ambos os lados, pois assim 

recebem migração de hidrocarbonetos mais intensa. 

Figura 6-3: (A)Seção sísmica do campo petrolífero de Valhal no retângulo vermelho . (B) Seção sísmica da Bacia do 

Parnaíba, mostrando no retângulo vermelho a assinatura sísmica semelhante ao campo petrolífero de Valhal . Se observa 

no lado noroeste um expressivo salto de soleira (sill-jump), com uma gas cloud abaixo. A estrutura anticlinal em B (seta 

vermelha), acima do retângulo vermelho, está com todo o pacote sedimentar estruturado, com integridade e recebendo 

migração pelas chaminés de gás em ambos os lados. Se observa ainda um expressivo salto de soleira (sill-jump), com 

uma gas cloud abaixo. 

 

(A)                                                                            (B) 

Fonte: (A) Hardman, 2009; (B) Próprio autor (2019) 

 

6.2 Interpretação de chaminés de gás em outras bacias brasileiras 

6.2.1  Bacia do Paraná 

A metodologia de Expansão do Espectro de Frequências foi também aplicada na Bacia 

do Paraná e apresentou igualmente excelentes resultados, pois, mostrou de maneira clara a 

presença das chaminés de gás. 
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6.2.1.1 A Exploração de Petróleo na Bacia do Paraná- histórico simplificado 

Entre 1979 e 1983, sob o regime de contrato de risco de exploração de petróleo no Brasil, 

a Paulipetro e a British Petroleum perfuraram juntas 30 poços e descobriram duas acumulações 

sub-comerciais de gás. A primeira descoberta considerada comercial na época, foi feita pela 

Petrobras no campo que seria chamado de Barra Bonita que, em teste, chegou a produzir 200 

mil m³ de gás por dia em cada um dos 2 poços perfurados (Fig. 6-4). Tempos depois, após uma 

nova avaliação, a Petrobrás considerou o Campo de Barra Bonita uma acumulação marginal e 

ela foi entregue a ANP. Não chegou a produzir apesar de terem sido colocado dois poços 

equipados e prontos para produção (Valor Econômico, 2014). O problema foi a insuficiência 

de linhas sísmicas, pois foram adquiridas apenas poucas linhas 2D, o que não permitiu uma 

avaliação volumétrica mais precisa das reservas. Colocado em leilão o campo foi adquirido pelo 

consórcio formado entre a Copel e a Petraenergia em 2015. Pelos dados atuais, de janeiro de 

2019 da ANP, ainda não entrou em produção esse campo de gás. 

Figura 6-4:Teste de produção em 2008 no Campo de Barra Bonita 

 

Fonte: Dirceu Portugal, Jornal Gazeta do Povo (08/12/2015). 

6.2.1.2 Contextualização Geológica 

A Bacia do Paraná é uma imensa bacia intracratônica, cuja área de 1.400.000 km² se 

distribui entre o Brasil (1.100.000 km²), Argentina, Uruguai e Paraguai, que possuem cada um 

cerca de 100.000 km². Seu período de formação vai do Ordoviciano ao Cretáceo e sofreu uma 

atividade tectônica suave e que consiste em falhas do embasamento pré-cambriano, através de 

reativações verticais e horizontais (Zalan, 1990). No seu depocentro, se encontra um pacote 

sedimentar da ordem de 7000 m entre rochas sedimentares (5.500 m) e ígneas (1.500 m). As 

bacias intracratônicas sul-americanas possuem uma característica em comum que é um extenso 

magmatismo fissural durante o Mesozóico. Na Bacia do Paraná, ele representa a maior 
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manifestação de vulcanismo fissural ocorrida em região continental, atingindo uma espessura 

de até 2000 m de lava sobre as rochas sedimentares, além de intrusões na forma de diques e 

soleiras (Milani e Thomaz Filho, 2000). 

6.2.1.3 Tectônica e Sedimentação 

O Lineamento Transbrasiliano também corta a Bacia do Paraná e tem a sua importância 

na formação de estruturas geradas pelas reativações ao longo do tempo geológico. Sua 

localização é bem ao noroeste da bacia (Fig.6-5). 

Figura 6-5:Mapa simplificado do Lineamento Transbrasiliano ao longo das Bacias do Parnaiba e do Paraná  

 

Fonte: Julião (2015) 

Importante voltar a lembrar como a tectônica strike-slip ou transcorrente do Lineamento 

Transbrasiliano favorece a geração das chaminés de gás através das suas inflexões distensionais 

conforme mostra a Figura 1-1. Com uma história geológica e tectônica semelhante à da Bacia 

do Parnaíba, seria natural que se encontrasse também, nesta bacia, as mesmas feições de 

migração de hidrocarbonetos como as chaminés de gás, gas cloud, perda de refletividade e é 

isso o que acontece e que será mostrado adiante. 

A Figura 6-6 revela diversos epicentros de terremotos passando ao longo do Lineamento 

Transbrasiliano na Bacia do Paraná, sugerindo que ocorreram reativações recorrentes ao longo 

de períodos recentes e que podem ter induzidos migrações ao longo das falhas transcorrentes e 

gerado as chaminés de gás. São observados também esforços compressionais vindos da zona 

de subducção andina, que se refletem em lineamentos transcorrentes dextrais na Bacia do 
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Paraná (Milani et al.,1990). Este tectonismo e os falhamentos decorrentes também vão auxiliar 

na geração das chaminés de gás (Fig. 6-7). 

Figura 6-6: Destaque da Figura 2-2, mostrando uma grande quantidade de sismos alinhados com o Lineamento 

Transbrasiliano  na região da Bacia do Paraná(tracejado preto) 

 

Fonte: Faria (2016) - ECOA- Ecologia e Ação.  

.   

Figura 6-7: Lineamentos transcorrentes dextrais na Bacia do Paraná ligados a compressão vinda do cinturão colisional andino. 

 

Fonte: Milani et al. (1990).  
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6.2.1.4 Sistemas Petrolíferos 

A área onde se situa a bacia é altamente atrativa em termos econômicos não apenas pela 

infraestrutura que já possui para o transporte dos insumos do petróleo, como o gasoduto Brasil-

Bolívia, mas também pela alta demanda energética do sul e sudeste do país. As trapas esperadas 

são semelhantes aquelas encontradas na Bacia do Parnaíba no Parque dos Gaviões, onde as 

soleiras com dobras anticlinais ou em saltos de soleiras, funcionam como o modelo de 

acumulação dos campos atualmente em produção.  

Ocorrem dois sistemas petrolíferos comprovados na Bacia do Paraná (Morelatto, 2017): 

1) Ponta Grossa-Itararé, que agrega os folhelhos Devonianos da Formação Ponta Grossa e os 

arenitos carboníferos do Grupo Itararé; e 2) Irati-Rio Bonito/Piramboia, que combina a geração 

nos folhelhos Permianos com alto teor de matéria orgânica da Formação Irati, com os 

excepcionais arenitos reservatórios da Formação Bonito e/ou Formação Piramboia. Além disso, 

uma tectônica tardia proporcionou uma relação espacial adequada entre a geradora e os 

reservatórios. Assim como na Bacia do Parnaíba, a sequência siluriana tem uma boa 

possibilidade de geração nos folhelhos da Formação Vila Maria. 

6.2.1.4.1 Sistema Petrolífero 1- Grupo Paraná- Formação Ponta Grossa com o Grupo Itararé. 

Arcabouço Estratigráfico 

Considerando o contexto da Bacia do Paraná durante o Devoniano, os sedimentos da 

Formação Ponta Grossa foram gerados por rochas formadas em margens ativas como arcos 

magmáticos. Posteriormente foram erodidas e depositadas em ambiente de margem passiva de 

uma bacia intracratônica (Montbeller, 2017). Os reservatórios seriam os arenitos carboníferos 

glaciogênicos do Grupo Itararé, ligados a fase de degelo dos grandes glaciares mississipianos.  

Sistema Petrolífero 1 – Geração e reservatórios 

A entrada da matéria orgânica da Formação Ponta Grossa (Fig. 6-8) na condição de 

maturação foi devido principalmente pela sua subsidência. Seus folhelhos apresentam um 

Carbono Orgânico Total (COT) que varia entre 1 a 3% e matéria orgânica tipo II. As 

características como reservatórios dos arenitos do Grupo Itararé são regulares com porosidades 

entre 6 e 9%, mas suficientes para produzir gás e condensado como aconteceu na acumulação 

subcomercial de Cuiabá-Paulista que, apesar da porosidade de 9%, chegou a produzir com 

vazão de 51.000 m³ de gás por dia (Milani et al., 1990).  
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Figura 6-8:Sistema Petrolífero 1- Formação Ponta Grossa- Grupo Itararé 

 

Fonte: Modificado do Seminário Técnico da ANP, 13ª Rodada. 

6.2.1.4.2 - Sistema Petrolífero 2- Grupo Passa Dois – Fms Irati e Piramboia com o Grupo Guatá- 

Formação Rio Bonito. 

Arcabouço Estratigráfico  

A Formação Irati (Fig. 6-9) é datada do Neo-Artinskiano (Permiano), quando ocorreu 

uma grande restrição a circulação da água, gerando um contexto hipersalino na bacia interior. 

Nessas condições se depositaram carbonatos e evaporitos na porção norte e folhelhos 

betuminosos na porção sul da bacia. A Formação Piramboia são depósitos fluviais e eólicos que 

se adelgaçam para sudoeste na direção da porção paranaense da bacia. Já a Fm Rio Bonito é 

tradicionalmente interpretada como constituindo um “extenso front deltaico” (Milani et al., 

2007).   

Sistema Petrolífero 2– Geração e reservatórios 

Os folhelhos carbonosos da Formação Irati tiveram o efeito térmico das intrusivas como 

auxiliar na geração dos hidrocarbonetos. A Formação Irati teve seus folhelhos depositados no 

Neo-Permiano e reúne condições geoquímicas muito favoráveis a geração abundante de 

hidrocarbonetos na calha central da bacia (Milani et al., 1990). Seu teor de matéria orgânica é 

muito elevado de 23% e seu querogênio é favorável a geração de hidrocarbonetos líquidos 
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(Milani et al., 1990). Os reservatórios seriam, portanto, os arenitos das Fms Piramboia e Rio 

Bonito. 

Figura 6-9:Sistema Petrolífero 2- Formações Irati e Piramboia com a Formação Rio Bonito 

 

Fonte: Modificado do Seminário Técnico da ANP, 13ª Rodada. 

6.2.1.5  Resultados na Bacia do Paraná 

6.2.1.5.1 Linha Sísmica 314-5 

Três chaminés de gás podem ser destacadas na seção sísmica da Figura 6-10, sendo duas 

delas associadas às falhas de borda (F1) e (F2) de um gráben na porção central da seção. Isto 

também ocorre na Bacia do Parnaíba, onde falhas de borda se associam a chaminés de gás. 

Destaca-se também a presença de dois prováveis flat-spots, sendo que um deles, o FS-1 está 

ampliado na Figura 6-11. Se pode observar bem nesta amplificação, além do flat-spot, uma 

provável inversão de polaridade bem no final desta estrutura, o que também ajuda a corroborar 

a hipótese de ser realmente um contato entre hidrocarbonetos. Nesses casos, se sugere um 

estudo de AVO da estrutura estudada para dar ainda mais segurança na intepretação de que se 

trata realmente de um flat spot. Em seguida, recomenda-se fazer um programa sísmico de 

detalhe e atentar se o flat spot continua nas linhas sísmicas que o estão cruzando. Se for um 

levantamento 3D, o contorno do flat spot, obtido no time-slice do seu tempo sísmico de 

ocorrência, deve ser paralelo ao contorno do mapa estrutural. Ocorrendo o paralelismo haverá 

então uma total confiança de que se trata de um contato envolvendo hidrocarbonetos.  
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Figura 6-10:Seção sísmica referente a linha 314-5 mostrando as falhas de borda do gráben (F1 e F2), as chaminés 

de gás(linhas tracejadas com setas ascendentes) e os dois prováveis flat-spot (FS 1 e FS 2). 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Figura 6-11:Ampliação do Flat-spot 1(FS 1), com aparente incremento de espessura do refletor sísmico bem no 

ápice da estrutura, o que valida o flat-spot como um provável contato entre hidrocarbonetos. Na extremidade da 

estrutura apontada pela seta do FS 1, verifica-se uma inversão de polaridade, o que também auxilia a hipótese de 

ser realmente um contato de hidrocarbonetos. Nessa linha o FS-1 tem um comprimento de 2,6 km. 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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6.2.1.5.2 Linha sísmica 314- 2 

Esta linha sísmica também mostra muitas semelhanças com as da Bacia do Parnaíba, 

principalmente com a Figura 1-3. Nesta seção sísmica se observa uma perda praticamente total 

da continuidade dos refletores em função da intensa migração de gás, formando uma gas cloud 

de cerca de 30 km de largura. Outro ponto que merece destaque na seção sísmica da Figura 6-

12 é a bela estrutura anticlinal, com todo o pacote sedimentar dobrado, bem na fronteira do 

início das chaminés de gás. Observa-se também nesta linha, da mesma maneira que na Bacia 

do Parnaíba, o enraizamento no gráben da primeira chaminé de gás ao lado dessa estrutura e 

próximo a falha de borda do gráben. Os refletores mais fortes correspondem as soleiras e o 

HRDZ está sinalizando a presença de uma acumulação por perto desse anticlinal que revela alta 

integridade estrutural. 

Figura 6-12:Seção sísmica da linha 314-2 na Bacia do Paraná.  Na porção norte, ocorre o gráben profundo com 

possível geração e a migração dos hidrocarbonetos na direção das chaminés de gás. O HRDZ está ao lado da 

estrutura demarcada pela seta vermelha. Na porção sul da linha, observa-se uma grande quantidade de chaminés 

de gás, com perda total da continuidade lateral dos excelentes refletores que estavam na parte norte. 

 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

6.2.1.5.3 Linha sísmica 314 – 1 

Esta linha (Fig.6-13) se parece também e muito mais ainda com a da Figura 1-3. Na 

parte noroeste, os refletores são fortes e contínuos e, subitamente, desaparecem em um 
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esmaecimento causado pela perda de refletividade em função da presença de uma imensa 

nuvem de gás de cerca de 30 km de extensão. Para corroborar a interpretação nota-se a 

existência de reflexões up-bending (UBR), HRDZ’s e chaminés de gás. 

  

Figura 6-13:Seção sísmica da linha 314-1 na Bacia do Paraná. A perda generalizada de refletividade pode ser vista 

dentro do retângulo maior tracejado. Duas HRDZ’s estão na parte rasa, enquanto as reflexões up-bending (UBR) 

estão na área de perda de refletividade. 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

6.2.2 Bacia do Tacutu 

6.2.2.1 A exploração de petróleo na Bacia do Tacutu- breve histórico 

A Bacia do Tacutu é do tipo rifte abortado que se desenvolveu na porção central do 

Escudo das Guianas, abrangendo o Brasil e a Guiana. Possui uma área total de 15.000 km2. Do 

ponto de vista exploratório, é classificada como uma bacia de nova fronteira, com baixa 

densidade de dados e apenas dois poços perfurados na porção brasileira (1-ST-01-RR e 1-TU-

01-RR), ambos secos e sem indícios de hidrocarbonetos (ANP, 2014). A interpretação dos 

resultados de geoquímica e de microbiologia, juntamente com os dados geofísicos e geológicos, 

aponta o extremo nordeste da área de estudo, região da Serra do Tucano, como aquela com 

possível potencial para a ocorrência de hidrocarbonetos termogênicos. Essa região encontra-se 

próxima à fronteira do Brasil com a Guiana. Cabe destacar que a Bacia do Tacutu se estende 
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geologicamente para aquele país, no qual o poço Karanambo 1, perfurado em 1982, resultou na 

descoberta de óleo (ANP, 2014).  

6.2.2.2   Contexto Geológico 

A Bacia do Tacutu é um gráben intracratônico com dimensões de 280 km de 

comprimento por 40 km de largura localizada no estado de Roraima e adentrando a Guiana 

Inglesa (Crawford, 1983).  Este gráben é preenchido com até 4.000 m de pacote sedimentar do 

Jurássico e Cretáceo, situados acima de basaltos toleíticos do Jurássico-Triássico /Cretáceo 

Inferior. O rifteamento e a maior subsidência da bacia ocorreu no Mesozoico, gerando uma 

espessa deposição de clásticos não marinhos, evaporitos e carbonatos. Uma sequência basal 

clástica de carbonatos foi depositada sobre os basaltos erodidos. Acima desta sequência se 

depositou uma espessa camada de sal Aptiana, intercalada com folhelhos depositados em quase 

toda a bacia tendo, excelente qualidade como rochas geradoras (Crawford, 1983). É importante 

destacar que estruturalmente ela apresenta horsts e grábens, falhas com roll-over e uma 

tectônica transcorrente, desenvolvida durante a fase rifte (Eiras, 1988). Esta tectônica, com 

vimos anteriormente, facilita muito a geração das chaminés de gás e a movimentação de fluidos 

dentro da bacia.  

6.2.2.3  Resultados  

6.2.2.3.1 Linha 204-RL- 239 

Esta linha está situada no Platô do Tacutu. Neste caso, o processamento especial de 

Expansão do Espectro de Frequência não foi aplicado aos dados sísmicos, mas, mesmo assim 

foi possível interpretar uma chaminé de gás (Fig. 6-14 A) e validar esta interpretação com o uso 

do atributo sísmico semblance (Fig. 6-14 B). A presença da chaminé de gás foi corroborada 

também por levantamentos de anomalias de gás na superfície, realizados pela ANP (Figs. 6-15 

e 6-16). No trecho entre as CMP’s de 20 km e 30 km, ocorre uma perda total de refletividade, 

que foi interpretada como embasamento a 1,5 s. de profundidade por Gomes (2006). Este 

mesmo autor interpretou a falha de borda do gráben na CMP 20.  Esta seção sísmica (Fig. 6-

14A) é o resultado da aplicação na fase de processamento do sistema WIT/CRS de correção 

estática residual (CRS) e foi desenvolvido pela Universidade de Karlsruhe da Alemanha 

(Gomes, 2006). Semblance é um dos multi-atributos usados em redes neurais para um 

mapeamento automático das chaminés de gás. O atributo Semblance, que avalia o grau de 

coerência entre os traços vizinhos, também é utilizado isoladamente para o mapeamento 

automático das chaminés de gás e para assegurar que as interpretações não são tendenciosas 
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pela subjetividade associada a interpretação das chaminés de gás nas seções sísmicas (Bradley 

et al., 2012). Os atributos mais efetivos para identificação de fugas de gás (gas leakage) são 

aqueles que amplificam o contraste entre a resposta dos sedimentos com gás e aqueles sem gás. 

Esses atributos escaneiam traços adjacentes e descrevem as relações temporais e espaciais 

baseados na fase, amplitude e frequência do sinal sísmico (Tanner, 2001). Semblance é um 

exemplo desses atributos e que pode ser uma técnica auxiliar na identificação das chaminés de 

gás na interpretação sísmica (Fig. 6-14B). Os baixos valores de semblance são indicadores da 

localização da resposta das chaminés de gás (Alarfaj e Lawton, 2012).   

Figura 6-14: (A) Linha sísmica 204-RL-239 com a chaminé de gás (CG) mapeada . (B) Seção semblance da 204-

RL-239 mostrando baixas amplitudes de semblance na região da chaminé de gás. 

 

 

Fonte: Adaptado de Gomes (2006) 

Outro ponto que valida a interpretação da chaminé de gás na linha 204-RL-239 vem do 

levantamento geoquímico de superfície (Fig. 15) realizado pela ANP durante o seu plano plurianual 

2007-2014 (ANP, 2014). Estas anomalias foram plotadas no mapa de localização das linhas sísmicas 

e foi observado uma expressiva anomalia de gás chegando na superfície exatamente sobre esta linha 

conforme pode-se ver na Figura 6-16.   
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Figura 6-15- Mapa da Bacia do Tacutu dentro do plano plurianual de estudos de geologia e geofísica da ANP 

- PPA 2007-2014. Destaque para as anomalias geoquímicas de gás mapeadas em superfície.  

 

Fonte: ANP (2014) 

Figura 6-16: Mapa da Bacia do Tacutu com a localização das linhas sísmicas e destacando as linhas 204-RL-

239 e 50-RL-87. As anomalias geoquímicas da Figura 6-15 foram colocadas neste mapa. Observar uma anomalia de 

gás (semi-círculos rosa ) coincidente com a estrutura interpretada na linha sísmica 204-RL-239 (Fig. 6-14(A)). 

 

Fonte: Modificado de Silva (2006) 
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6.2.2.3.2 Linha 50-RL-87 

Esta linha foi adquirida numa região plana e de excelente qualidade sísmica para todo o 

pacote sedimentar, e, como dito anteriormente, ocorreu uma tectônica transcorrente (Eiras, 

1988) que facilitou a migração dos gases das regiões mais profundas para as mais rasas. Durante 

o Cenozóico, houve uma inversão da bacia e o re-arranjo das placas Sul-Americana, Nazca e 

Cocos que deram origem a estruturas compressivas na Bacia do Tacutu (Milani e Thomaz Filho, 

2000). 

Toda a área da seção sísmica interpretada entre as linhas tracejadas com setas pretas 

ascendentes, pode ser interpretada como sendo de chaminés de gás, em virtude da perda súbita 

de continuidade dos seus fortes refletores (Fig 6-16). Deve-se destacar que a topografia nessa 

área é muito plana, não há problemas de correções estáticas e nem outro problema qualquer que 

possa ter afetado o processamento. Quanto ao acompanhamento da aquisição sísmica ele foi 

realizado pela Petrobras com muito critério com geofísicos de campo fazendo rigoroso controle 

de qualidade. Portanto é bem razoável que a perda de qualidade seja atribuída a presença das 

chaminés de gás. 

Informações independentes que favorecem a intepretação da presença das chaminés, 

chegando até a superfície, são oriundas de um levantamento geoquímico de superfície. Este 

estudo foi realizado pela ANP referente ao plano plurianual de estudos de geologia e geofísica 

para a Bacia do Tacutu (ANP, 2014). O mapa geoquímico mostra (Fig. 6.16) anomalias DNA 

superficiais de dezenas de quilômetros de extensão, próximas da área onde foi adquirida a linha 

50-RL-87. 

 Para detectar a anomalia DNA é preciso fazer uma análise microbiológica que objetiva 

detectar a presença de microorganismos que metabolizam hidrocarbonetos, indicando assim, de 

forma indireta, a ocorrência de hidrocarbonetos. Visando alcançar este objetivo, são 

empregadas técnicas de cultura de microorganismo (por exemplo a MOST) ou quantificação 

dos genes específicos responsáveis pela metabolização dos hidrocarbonetos (DNA), que são 

obtidos por meio da técnica de reação em cadeia da polimerase. Este tipo de aquisição 

geoquímica é regulado pela ANP através da norma RANP-725-2018. 
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Figura 6-17:- Seção sísmica da linha 50-RL-87 sem (A) e com interpretação das chaminés de gás (B). 

 

(A)                                                                             (B) 

Fonte: Adaptado de Furtado (2011) 
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7 CONCLUSÕES 

Esta pesquisa visou desenvolver uma metodologia de interpretação confiável das 

chaminés de gás nas seções sísmicas. Após serem interpretadas as chaminés de gás foram 

estudadas para buscar a sua validação e reduzir os riscos exploratórios em bacias de fronteira 

como a Bacia do Parnaíba. Para alcançar este objetivo foi empregado o processamento de 

expansão do espectro de frequência sendo que, no processamento Low Frequency 

Enhancement (LFE), as chaminés de gás são visualizadas com mais facilidade e, no 

processamento High Frequency Enhancement (HFE), os contatos entre fluidos (flat-spot) são 

melhor identificados. 

A metodologia aqui apresentada pode ser considerada, relativamente as demais 

existentes no mundo, como uma maneira prática, simples e eficiente na interpretação 

inequívoca das chaminés de gás. 

A aplicação desta metodologia nas seções sísmicas da Bacia do Parnaíba, resultou no 

mapeamento de um número muito expressivo de chaminés de gás. Este estudo permitiu também 

a identificação de outros indicadores diretos de hidrocarbonetos que, ao aparecerem juntos a 

chaminés de gás em uma mesma estrutura, aumentam significativamente o sucesso 

exploratório.    

O estudo das chaminés de gás por meio dessa metodologia conduziu a um aumento do 

conhecimento sobre os sistemas petrolíferos atuantes na bacia. Desta maneira, este estudo 

apresenta uma proposta metodológica com o intuito de reduzir o grande risco exploratório 

inerente as bacias de fronteira e com grande extensão territorial. Funcionou, portanto, assim 

como em outras partes do mundo, como uma nova ferramenta exploratória, pois revelou os 

mecanismos de migração, a qualidade do fechamento estrutural e até permitiu, com o uso desses 

dados, uma estimativa das probabilidades de sucesso associadas aos diversos tipos de trapa 

estudados.  

A validação do processo de interpretação das chaminés de gás considerou muitas 

evidências como a topografia, com destaque para os moundings e pockmarks, indicadores de 

hidrocarbonetos nas seções sísmicas como os flat-spots, bright-spots, hydrocarbon related 

diagenetic zones (HRDZ), reflexões up-bending e pull-down, perda de refletividade em longos 

trechos, a coluna de dados caóticos e até uma correlação com as anomalias termogênicas e de 

DNA obtidas pela geoquímica de superfície. 

O presente estudo demonstrou que o Lineamento Transbrasiliano, que controlou, através 

de reativações tectônicas, a formação dos riftes cambro-ordovicianos na bacia, tem também 
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uma forte ligação com a gênese das chaminés de gás. Dados geoquímicos de superfície 

mostraram anomalias termogênicas coincidentes com as chaminés de gás e também com as 

falhas transcorrentes do Lineamento Transbrasiliano, principalmente as de borda dos riftes.    

Esta pesquisa ajudou também a comprovar a geração siluriana observada nos grábens 

da Bacia do Parnaíba. Além do enraizamento das chaminés de gás nos grábens da bacia, 

também ajudaram a provar a existência de geração siluriana os seguintes fatores: aumento da 

espessura do pacote sedimentar siluriano, associado à reativação das falhas de borda, a presença 

de um complexo de soleiras intrudidas em folhelhos geradores e não muito separadas entre si, 

a própria espessura de 4500 m do gráben, um incremento comprovado por poços da espessura 

de folhelhos e diabásios e, finalmente, um aumento de maturidade da matéria orgânica. Nesse 

sentido, a sequência tectono-sedimentar Siluriana e/ou pré-Siluriana, nos grábens da bacia, 

representaria um novo sistema petrolífero ativo mais profundo, aumentando consideravelmente 

a prospectividade da Bacia do Parnaíba. A Formação Tianguá, pelas razões discutidas acima, 

fica então praticamente provada como uma geradora do período Siluriano em função 

principalmente da quantidade de chaminés de gás provindas de dentro do gráben, pelo maior 

aprofundamento do grupo em função da falha de borda pertencente ao Lineamento 

Transbrasiliano, pelo grande número de intrusivas e pela distância entre elas dentro da área 

desse gráben. 

Estudos de chaminés de gás nas Bacias do Paraná e do Tacutu foram também realizados. 

Na Bacia do Paraná, foi aplicado o processamento especial de expansão do espectro de 

frequências e foram identificadas, de maneira muito semelhante à Bacia do Parnaíba, algumas 

chaminés de gás associadas a presença de falhas de borda de um gráben da bacia. Além disso, 

se observou a existência de outros indicadores diretos de hidrocarbonetos como os flat-spots, 

HRDZs, reflexões up-bending e vastos trechos com perda de refletividade e de continuidade de 

refletores proeminentes.  De maneira similar a Bacia do Parnaíba, a geração das chaminés de 

gás na Bacia do Paraná pode também estar associada ao Lineamento Transbrasiliano e ao feixe 

de falhas transcorrentes associado a compressão andina.  

Na Bacia do Tacutu não foi realizado o processamento especial. Foram interpretadas 

chaminés de gás em duas linhas sísmicas. Para a validação desta interpretação sísmica das 

chaminés de gás, foi utilizado o atributo Semblance e levantamentos geoquímicos de anomalias 

de gás e de DNA.  
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8 RECOMENDAÇÕES 

As soleiras dobradas com integridade estrutural e com chaminés de gás em ambos os lados do 

anticlinal, os saltos de soleiras com gas clouds abaixo e com outros IDHs associados, devem ser 

considerados plays exploratórios prioritários na Bacia do Parnaíba. Além disso, as chaminés de gás, 

quando claramente migram até a superfície, são pontos altamente recomendados para amostragem 

geoquímica. A visualização e o estudo desses IDHs, incluindo as chaminés de gás, podem ser realmente 

concebidos como uma ferramenta para reduzir os riscos exploratórios nas bacias de fronteira, permitindo 

novas abordagens ao atual conhecimento do sistema petrolífero. Deve-se investigar como o arcabouço 

estrutural está condicionando a presença desses indicadores e, finalmente, sugerir áreas mais favoráveis 

para o detalhamento do trabalho exploratório. 

Diante das grandes demandas diárias de gás do Brasil, que são em torno de 97 milhões de metros 

cúbicos, esta metodologia deveria ser muito bem utilizada em todas as bacias sedimentares brasileiras 

reconhecidamente portadoras de chaminés de gás, mas, especialmente, nas Bacias do Paraná, Parnaíba 

e Tacutu.  Desta maneira recomenda-se o desenvolvimento de trabalhos de exploração de 

hidrocarbonetos nestas bacias, considerando o grande número de chaminés de gás, o tamanho 

considerável de suas estruturas e os indicadores de hidrocarbonetos observados.  Esta recomendação se 

baseia no fato de que estas bacias possuem, levando em conta as considerações postadas nesse estudo, 

um imenso potencial e um relativamente baixo risco para a exploração e produção econômica de 

hidrocarbonetos.  

A energia elétrica atualmente consumida em Roraima, onde se situa a Bacia do Tacutu, é 

proveniente do complexo venezuelano de Guri e Macaguá. A exploração para a descoberta de novas 

reservas de gás na Bacia do Tacutu se justifica, portanto, pela considerável economia de divisas para o 

nosso país que ocorrerá e pelo uso da já existente usina termelétrica na região, que é operada apenas em 

casos de emergência. Também haveria uma grande economia dos gastos do governo com uma linha de 

transmissão de energia que está prevista de ser construída para ligar Manaus (AM) a Boa Vista (RR). 

Será necessário, no entanto, um investimento estratégico para adquirir mais linhas sísmicas e melhor 

avaliar o potencial econômico das estruturas existentes.
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