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ABSTRACT 
MACMATISM AND CESOZOIC TECTONISM IN THE CABO FRIO REGION. MO DE JANEIRO 

\Th* western portion of the Campa Basm ã limite by a hutgt Une that t « n à the éeposõMm of pre-Aption sediments 
m the offshore regum. Tmt Caba Frio arch corresponds to a platform wuh smaller relative subsmktnce. where Tertiary 
Mitmtmi art oeposiltd dwtetty on shallow basement rotks\A conspicuous asymmetric graben tears in the offshore 
rapam between búzios and Matai. This rhomb graben measures 10 by 40 km. with rim; longer ara trending SE. The 
antral pan of this grmbem is lataud eastwards of Marra de Soa Jaàa. where th* warn depth rampa from 10 te SO 
m. and its tomtmin bordar <t controlled by am antithetic normal fault that offsets the basement by at least SOO m. 
The w d i w w j p fill probably consists of Ternary rocks, ami the layers show a substamwl tilting that decreases to
wards the top. suggesting auatropmc lectin* otuvmy duruit the Tcrtiary\Towardi the continental slope of the Cab» 
Fria rapam, teetomc activity is also observed in tmt post-Apnan seauemce. particularly in the rtpom between the Santos 
one Campos basins, where a very large graben trends parallel to the pre-Aptian Urn* of the bam. and is controlled 
by faults that affect Upper Miocene rocks. Eastwards of this region, an array of antitheor famln irr*>i< •* *, V f *•. 
nziim. Tha* j**tu. uppunntiy detaching on the Apttan salt, show taãaut geometric patterns. The rupturing of 
Pangea in the Lower Cretaceous is marked bywédeipread outpounng of mafic majmas m Campos and Santos basins. 
Radiomen* apt determinanons for this volcamsm show a mean of about 130 .M-o~ After the rift phase, another 
volcanic episode is observed in the Cabo Fria region, with K.Ar radiometric dating of about SO Ma.. Volcanic mounds 
are observed within the Eocene sedimentary seauence. An Eocene volcanic episnde is characteriied by the presence 
of volcanictastie rocks, including autoclasttc. hydrociastic, epvlattic and pyroclastie sediments. This tectonic episode 
is aim identified within ether straiigraphsc intends in the uAm/uary t u w i i l 

INTRODUÇÃO 

A prolmca Bacia am Campos constitui** na bacia sedimentar mais conhecida na região 
sudeste brasileira, com cerca de 500 poços exploratórios perfurados até o ano it 1989. Até a 
batimetría da 3400 m, a bacia compreende uma área de 100000 km*, a ha algumas porções muito 
pouco exploradas, em particular, a região ao sul do campo de Pampo, conhecida como Plataforma 
d* Cabo Frio, qua abrange uma área da mais de 20.000 km* até uma batimetría de 3400 m. e na qual 
tem-se apenas cerca de 10 poços, que correspondem a 2% no total d* poços exploratórios dentro 
da uma area correspondente a 20% da area da Bacia da Campos. A porção norte da Bacia de 
Santos, também com uma baixa densidade de poços exploratórios, apresenta seu arcabouço 
estrutural ainda pouco conhecido. A região de Cabo Frio caracteriza-se por vários eventos 
geológicos que a distinguem das bacias limítrofes da Campos e Santos, tanto no estilo tectono-
estnitural como no padrão sedimentar e estratigrafico. 

Os trabalho* da interpretação geológica desenvolvidos pela Pétrobrts concentram-se na 
porção mais profunda da area, que é limitada a oeste por uma falha ou linha de chameira. Este 
limite, sub-paralelo a linha de costa, separa a zona da ocorrência de sedimentos da fase rtft 
(Neocomíano) a parta da fase 'drift* (Cretáceo), da zona de ocorrência da sedimentos terciários 
sobre embasamento riso. Nesta area de embasamento raso, todavia, ocorre um expressivo graben 
assimétrico, provavelmente de idade tercidria, com depocenti o a latitude da cidade de Barra de Sio 
João Adm»e-«e t\»r> a espessura sedimentar rríxima atinja .alares entre 700 a 1000 >>>. A» 
características geológicas a geofisicas desta bacia a inserem mais no contexto de formação das 
bacias sedimentares cenozóícas do sudeste brasileiro (Taubalé. Resende, Sâo Paulo, etc.) do que 
no contexto de ruptura do Neocomíano, qu* resultou na separação entra Brasil a Africa. Além das 
evidencias da movimentação crustal, também caracteriza-se na regiSo da plataforma submarina de 
Cabo Frio um magmatismo de idade cenozóica. sugerindo a ocorrência de substancial tectonismo 
diastrófico no sudeste brasileiro. 

EVOLUÇÃO TECTÕNICA REGIONAL DO SUDESTE BRASILEIRO 

As principais unidades litolôgicat afloram»» no Estado do Rio da Janeiro compreendem 
gnaissas. granitos a migmatítos deformados por esforços atuantes na orogénesc do Ciclo Brasiliano 
(900 - 500 Ma). Além das littriogias matamórficas. também ocorrem vários corpos ígneos intrusivos, 
notadamente as rochas granitícas associadas » orogenia brasiliana, a os corpos alcalinos de idade 
cretícea a terciáría. Rochas sedimentares sao observadas em verias bacias ao longo da zona de 
transcorrêneta d* Sao Paulo • Rio de Janeiro (Hasui et ai. 1975). que corresponde a um feixe de 
falhas transcorrentes formadas no ciclo Brasiliano { Brenner et ai. 1980). Observa-se também que 
a latitude de Macaé, junto ao alinhamento de alcalinas, ocorra uma mudança no regime da 
esforços da orogenia brasiliana, em função do aparecimento de falhamentos de empurrão 
associados ao sistema compressiona. ^u» se desenvolve pouco a leste do alinhamento do Rio 
Paraíba, a adentra o Estado do Espirito Santo. 

^ 
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O irtaomnbfmO CenOZQCO RO eStadJO dO Rã) ÓO JMWiVO 6 SMpraSSO BOT U m gjrandje MÉHMfO d a 
afloramentos da rochas Igneea atcaawa». que estendem-se desde Rabaia ai* Búzios. Na parte Ml 
tf a bacia da Campos sio também ideimacadoi vários adücioa vulcânicos, cuja geometria ê 
definida com aunwo d* matados sísmicos. Vários poços exploratórios também constataram radiar 
vulcânicas ü é r u i m a extrusivas daatro da sacio pós-rifl, notedamsnle ao intervalo Cretáceo Su
perior-Eoceim(mtohriak atai. 199S). Em direçio > égua profunda, pode se interpretar liimicamsnta 
a ocorrência da grandas massas magmattcas iasaridas aa sacio tsdimaatar. 

A linha da costa ao longo dos astadoa da Sio Paalo a Rio da Janairo apresenta tendência 
geral KE. paralela as direções estruturais pra-cambrianas. com a notável exceção do tracho antra 
a Baia da Mia Grande (Angra dos Reis) a Cabo Frio. onda ocorra ama infanao para uma dirtcao 
aproximada leste-oeste- Ao norta ocorra um shnhamsato da intruaivaa alcaliwai que hé longo tampo 
tam chamada a atenção dos pesquisadores para am possível modalo tipo Tiotipor para assas 
ocorrências (ex.. Harz «77; SedowsU & Dias Nato IN I ) . Esta modalo. entretanto, prevê a ocorrência 
da idades cada vai mais antigas para os corpos a oeste da Unha da costa, o que nao é corroborado 
palas datações disponíveis, que embora concentram-se no intervalo (9 • 90 Ma., apresentam ama 
dispersão muito grande. Outroasim. obsarva-sa oaa as datações dos corpos mais próximos da 
Bacia de Campos (Morro da Seo Joio a Arraial do Cabo) apresentam idades de 51 a 52 Ma 
respectivamente (Amaral 1W7, Cordani 1970). 

Na parta siri da Bacia da Campos, as direções estruturais, que regionalmente apresentam uma 
tendência nordeste-sudoeste. inflexion em para uma direção leste-oaste na região da plataforma da 
Cabo Frio. Destaca-se. alam da inflexão do limite pré-Aptiano da bacia, a ocorrt-cia da um sistema 
da grabens na sacio pos-rift. qpt apresenta uma direção geral leste-oeste. estendendo-se na 
porção norte da bacia de Santos e adentrando a Bacia de Campos ao sul de Cabo Fria Os 
eoicentros de sismos recentes na plataforma continental também alinham-se sub-paralelamente é 
inflexão leste-oeste da linha de enarneira pré-aptiana (Figura 1). 

A atividade sísmica recente no sudeste é, para os padrões brasileiros, relativamente intensa, 
atingindo em alguns pontos uma magnitude de 5.0 na escala Gutenberg • Richter ( Aseumpçio at 
ai. 1M0). A Figura 1 mostra que no continente os epicentros estão espalhados amplamente nos 

estados da Sio Paulo. Rio da Janairo a Minas Gerais, mas. na regüo da plataforma continental, 
observa-se uma tendência a um alinhamento leste-oeste dos epicentros da sismos recentes, 
incluindo-se nesta linha da tendência da maior propensão à atividade sísmica, o recente sísmo de 
dezembro de 188», cujo epicentro localizou-se na cidade de Monsuaba. proximo a Angra dos Rais 
(Mohriak & Szatmari 1989. comunicação verbal). 

Entretanto, ainda nao é de consenso da comunidade geológica a ocorrência dessa direção 
leste-oeste tanto para as intrusivas alcalinas. que também ocorrem em ostras localidades da região 
sudeste fora do alinhamento acima referido (Almeida 19(3). como para os sismos recentes, v 
apresentam erros de localização que podem atingir cerca de SO km. e também ocorrem fora do 
alinhamento Angra dos Reis - Cabo Frio (Veloso 1989, comunicação verbal). 

Trabalhos de integração geológica entre as bacias de Campos a Santos sio conclusivos no 
sentido de apontar a deflexio leste - oeste da linha de enarneira que lir.itta a deposição da 
sedimentos pré-aptianos (Szatmari et ai. 1983, Macedo 1987). A linha da enarneira corresponde a 
um incremento acentuado no mergulho do embasamento em direção ao mar. a localmente, este 
associada a um falhamento bastante expressivo, com rejeitos, ao nival do embasamento, da ordem 
Ce centenas de metros. Mapeamentos sísmicos da linha de enarneira nas bacias de Santos a 
Camoos indicam um razoável paralelismo a linha de costa, com tendência gerai NE no Estado de 
Sio Paulo e norte do Rio de Janeiro. A direçio leste-oeste da linha de enarneira prê-Aptíana, entra 
Ilha Grande e Cabo Frio, foi interpretada por Bacoccoli & Aranha (1984) como resultante de uma 
linha de fraqueza antiga, que. conjugada com a direçio NE dos grandes falhamentos transcorrentes 
da orogênese brasiliana, condicionou a formação dos dspocentros originais das bacias da Santos 
e Campos, interpretadas como rombo-grabens estirados simultaneamente em funçio da 
composição dos esforços de ruptura do Gondwana. A propagação none-sui do rift da Bacia de 
Santos seria interrompida na região próxima ao limite entre os Estados da Sio Paulo a Rio de 
Janeiro, e transferida mais ao norte, na Bacia da Campos. 

As bacias tafrogênfcas do sudtsto brasileiro. 

0 sistema de bacias tafrogénicas oo sudeste brasileiro asté implantado na região da Província 
Mantiqueira, entre Sio Paulo e Rio de Janeiro. 

A Bacia de Taubaté, com dimensão de 170 km no eixo maior, a 30 km de largura, pode sar 
subdividida em blocos separados por altos estruturais do embasamento (Hasul A Ponçano 1978). 
Kiang et ai. (1989) sugerem a compartimentaiizaçao da bacia através da falhas de iransfarência de 
direçio Norte-Sul, secundérías dentro de um modelo geral da arqueamanlo da crosta como 
condicionante para a formaçio da bacia, segundo o mecanismo proposto por Almeida (1997). 
Almeida (1976) também sugere vi» a crosta continental, mais elevada na região da Serra do Mar 
« Mantiqueira, poderia deslizar, por processos graviíacionaií, para a: ragifiss de embasamento 
profundo da bacia de Santos, dando origem és bacias tafrogénicas. Trabalhos mais recentes 
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«t ãsatRameato simples admit* M I bmãrio horizontal tcste-oeste passando per Resende. 

Urn fevantarncnto par sísmica tfe reflexão, efetuado recentemente pela Petrobrás na Batia at 
Taubeté. Mica «ma espessura substancialmente mawr que as estimadas aara as bacias d* Sao 
Paulo (300 m). Resende -200 m). e VoRa Redonda (100 m). Os dados sísmicos, ainda em tad de 
mferpratK9o,»u9«re«o^ a Bacia deTeaoat* pode alcançar 
de mamíferos da formação Tremem»* apresentaram idade OftnaUwica (Couto 4 Mamata 1971). 
enquanto estudos pahnolégicos de em ninei mais profundo da mesma vaidade indicaram idade 
Eoceno Superior/OKooceno (Ferreira t Santos 1992). Datações radiometiica» (K-Ar) efetuadas em 
derrames de lavas ankarammcas intercaladas noa sedimente» da Formação Resende, na Baba de 
VeRa Redonda, acusaram idade de 43 Ma. correspondente ao Eoceno Superior ( Rícuwimi et at 
1St3.Meloetal.11l9. 

GEOLOGIA REGIONAL DA PLATAFORMA DE CAIO FRK>. 

Os dados gravimetricos compilados por Castro et ai. (1979). sio indicativos da um eanemento 
crustal expressivo no depocentro da Bacia de Campos (Mohriak et ai. 1M7). O levantamento do 
manto, constituído de material mais densa compensa a baixa densidade dos ndimaniai, 
resultando em anomalias gravimetricas positivas junto > depocentros regionais A Figura 2 mostra 
que ao sul de Badejo, os dados graviméttitos sao bastante esparsos, mas poda-se constatar • 
anomalia positiva coincidente com a area de embasamento raso (Ano de Cabo Frio). Observa-se 
também uma anomalia gravirnétrica entre Cabo Frio e Macaé. com tendência geral NE. e com um 
núcleo central de direçio aproximada leste - oeste. Ao norte dessa anomalia, ocorrem fortes 
alinhamentos de rüreçio NNE. que Metem para leste-oeste entre a Lagoa Feia e o Cabo de Sic 
Tom*, e voltam a seguir a tendência NNE ao norte do Caoo de Sao Tome. Esses alinhamentos 
gravimetricos ao norte de Maça* correspondem a (alhamentos observados sismicamerrte * 
conhecidos como faihamentos de Sao Tom* (Bacoccoü * Oauzacker 19M. Silva 1970. Szatmari et 
ai. 1993; Ojeda 19*3. Mottriak 1994). Sao interpretados como de idade terciaria por apresentarem 
grandes rejeitos em refletores mais jovens que o Cretáceo na plataforma continental, mas lambem 
neo se descarta a possibilidade de terem atuado também no Cretáceo. Os blocos sio limitados por 
(amas predominantemente sintéticas que condicionam patamares escalonados de dimensões 
relativamente reduzidas (em media, cerca d* 2 a 4 km), e aparentemente, com pouca rotação 
interna nos sedimentos. 

A anomalia Mgativa entre Cabo Frio e Maça* pode ser explicada pelo preenchimento de \m 
graben com sedimentos da baixa densidade, sem haver levantamento de manto para compensação 
isostática. Esse mecanismo difere bastante do Baixo de Sao Tom*, onde ocorre expressivo 
levantamento de manto. O preenchimento sedimentar, nas regiões onde há afinamento litosferico. 
está associado com duas fases tectônicas bem definidas: a fase inicial, associada a faihamentos 
extensionais durante o estiramento litosferico no Neocomisno, e a fase final, onde a subsidência sa 
dá pelo reequilfbrio tármico da litosfera, estendendo-se no tempo desde o final do Neocomiano ai* 
o Quaternário (Mohriak et ai. 1997). 

Na região correspondendo ao baixo gravimétrico, observa-se um notável graben assimétrico entre 
Búzios e Maça*, de dimensões aproximadas 20 por 40 km. com o eixo maior orientado sepundo a 
direção NE. A parte central deste graben ocorre a leste de Barra de Sao João. em batímotrias da 
ordem de 20 a 50 m. A borda sul deste rombo-graben apresenta-se controlada por fzihamento 
normal antitático, com rejeito máximo da ordem de SOO m. ao nível do embasarrento, e o 
preenchimento sedimentar, provavelmente de idade terciaria. mostra camadas com bMculemento 
decrescent* em direção ao topo, sugerindo atividade tectônica díastrófica durante o Terciárío. A 
Figura 3, baseada em dados sísmicos a gravimetricos, apresenta a configuração do arcabouço 
estrutural da Bacia d* Barra d* Sio João. A Figura 4 mostra uma seção sísmica nflo»migrada. com 
direção N-S, transversal ao eixo principal da bacia, mostrando as falhas limites (uma na borda sul, 
com maior rejeito e com indicações d* rotação em bloco das primeiras camadas sedimentares 
depositadas, a outra na borda norte, que delimita a deposição interior a um pequeno graben da 
geometria mais simétrica). Observa-se que a falha na borda sul controla um depocentro local em 
que o embasamento mostra forte basculamenlo. atingindo cerca de 900 milístegundos em tempo 
duplo (900 m de profundidade, uliliza.ido-ie a velocidade média sedimentar de 2000 m/s), e com 
rápido acunhamento na direção do graben interno, onde novamente * falhado. O rejeito máximo da 
falha normal na borda sul deve atingir cerca de 500 m ao nival do embasamento, com rápida 
diminuição de rejeito na direção dos extremos da falha. O preenchimento sedimentar do graben 
interno deva alcançar espessura de cerca de 900 a 700 m. Observa-se na Figura 3 que ao norte da 
Macaé predominam falhas sintáticas, t é possível que a passagem do fslhamento antítético que 
controla a borda sul do graben d* Barra de Soo João se d* através d* uma zona d* transferência, 
nos mesmos moldes das zonas de transferências que invertem a polaridade do» depocentros locai* 
das diversas bacias que constituem o sistema de rifts do leste africano (Rosendahl 1987). Esta zona 
de transferência poderia estar associada a uma brusca variação de espessura sedimentar devida 
ao alto estrutural que ocorre a leste d* Macaé, passando selas Ilhas de Santana, Francês * do Sul. 
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--rserve-se lambem oae a propria fonsa da Bonos cad* «star totumjds pete pnotoae,! •*•-•». 
t^-Uwente adsiwu. da toma «a aorta MH do grabsa. 

Ala» do Saw» pre AatJano da bacia, vara» teiçoes gautagUat mostaam dwocoes naaaj-ai» 
leste-oestt ..a ptatstarma «a Cabo Frio. Satjala i» i otonlmia da as» ajabaa M M assa dvacto 

aa tawAMl. Mo prolongamento teste a w grand» fcicio. osserva-se tome-am «a liitoma «a 

atividade at* o Terciario. Uma possível discordância rtgjaaal «a idade minciwita pode aar 
interpretada srodiado as camada» sedmuntarss 4a carta ataco iartniioaaL Es*«s Camamaatoa 
aWotawC&COS SasO f̂ atoaNpVSIItCflaw oflCORNItlS 9B\% BtVOalS 0 9 RHMtHR ÓWKSW&. sSViafD ftO BPOCBStVO MaUBD 
de hatocinese. qaa tende a aarar (amas tinta lit a» ao sinadc da deiiutaauatu do sat, com camas 
aaMencas aoena» rampsnianda a irtawtlu associada ao "am» das camadat soara o saaatrata 
salino As tomas aatitepca» da Cabo Frio sao anamelai oar aeniantaum 11 com am pacto 
sistsmatiio. isotodes da ama lama prmcipal smtasca. pete geometria amis ataoar qo* astrica» petos 
grandes rajaitos envolvidos, acta ausenoe da Cfasdmaato sedniientar stejnjftcatsvo ao Maoo asses) 
da telha, o ajaa caraciariia da mawaira geral as tomas Sstrica» associadas a moiimintacae da sai 
••ornament* observada» aa Bacia da Campos. Dois mscaaiimea da formação sao aaiihait para 
assas (antas: a) nae4ack>mco: toniiquantia unit amante da monimintaclu leMaia. b) lictaaitoi 
as telhas sao iniciadas pala movimentação do embasamento a contmvadas pete mmaaiata^au 
saMara. a qual * desencadeada pato dasaojaittario ünlaeiadu com a tectonic* ewvotvando o 
ambasamanlo. Essa estruturação sara motivo da am outro li abala» asaacmco am que sara 
discutida a modalagam física dessas leiçoes (rttzzo. Mohriafc. Airas a Danos. 1MTA. 

Evohiçio estntigrâfíca da regiio d* Cabo Frio 
A evolução estratigráfica aprasanta complexos probtemes da infertigaçáo com as bacias da 

Campos a Santos. A Fm. Maça*, da idada Albiaaa. aparece com aspassura notavelmente reduzida, 
predominando nos poços perfurados uma todas daposicional variando da calcilutno a marga, sam 
a ocorrtncia da grandes espessuras da cafcarenitos politico», da boa porosidade. freqüentemente 
observados nas bacias da Campos a Santos. Em ralação a parta central da bacia da Campos, 
ocorra também uma acentuada deflexao da área da ocorrência da província da domos salinos em 
direção do continente, caracterizando um estreitamento da região de ocorrência da camadas a 
aimofadas evaporiticas da Fm. Lagoa Feia. 

A coluna bto-estratigráfics compreende as seguintes unidades: Fm. Cabiúnas (rochas 
vulcanoclásticas a rochas fgneas básicas com idade entra 120 a 130 Ma.). Fm. Lagoa Feia 
(siliciclasticos a carbonato», com evaporüos no topo). Fm. Maça* (carbonato*), Fm. Campos 
(siliciclasticos a rochas vuicanodasticas). a Fm. Embort (siliciclasticos a carbonates). 

Os trabalhos de estratigralía sísmica da Area permitem a identificação da refletores d* caráter 
regional, que separam seqüências deposicionais distintas, qua correspondem a horizontes 
biocronoestratigrancos. Da base para o topo da seção sedimentar, foram rastreados os seguintes 
horizontes: 

• Topo do besaflo da Fm. Cabiúnas. Na area, esta refletor corresponde ao embasamento 
econômico, nao tendo sido perfurado o embasamento pre-Cambriano. Sisnúcamente o 
horizonte * bem definido nas áreas mais rasas, perdendo definição a medida que a bacia se 
aprofunda. O horizonte * bastante afetado por falhas normais da fase rift. Nã parte raso do Alto 
de Cabo Frio (Terclário sobre embasamento raso), o refletor apresenta mergulho bastante 
suave. Nas parta profundas da região (com espessa seção da Cretáceo e Terciário), apresenta 
mergulhos em direção á baeia. a padrão de blocos falhados anfitetica a sinteticamante. Em 
certas áreas o mergulho regional inverte formando um alto externo. 

• 3üe íus evaporiios. Ê um horizonte bem identificado nas linhas sísmicas, guardando relação 
ora paralela ora divergente com o refletor do topo do ambasamanlo. No caso do padrão 
divergente, iòrma-se uma cunha que localmente se espessa em direção i bacia. Em áreas da 
falhamenlo associado á hatocinese, é reconhecido por separar padrões lectonícos distintos 
(fase rift, com refletores paralelos, a fase drift, com mergulhos acentuados e estruturas 'roll
over*) Embora seja reconhecido na bacia como um horizonte razoavelmente contínuo, na 
rtgiio de Cabo Frio há evidências qua poda estar afetado por falhas tectònicas da fase pos-rHL 

• Topo da Fm. Maça*. Forma em geral um bom refletor mas de difícil rastreamento por ser 
extremamente afetado por falhas halocinéticas. 

• Topo do Crelíc ;o Corresponde á blozona N-290. t mostra-se ausenta em grande número de 
poços devido ás discordância! regionais do intervalo Cretáceo-Eoceno Médio. Nao apresenta 
grandes contrastes de impedáncis acústica, mas localmente * possível caractertrar-se uma 
discordância angular, Ê afetado menos Intensamente pelos falhamenfos hatocíneticos, exceto 
na região do graben leste-oesle. 

• Tuios vulcânicos Corresponde a um conjunto de refletores eslratigraficamante situados antra 
as biozonas do Eoceno Médio e Eoceno Inferior, e que apresenta localmente feições do tipo 
'mound'. 
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« M tocaimeaie eoiwveta ao topo de m seção de carbonates de rWHDf—, mas 
taqMakMMl. 

•ara a pragradacao «a plataforma carbonabca «o Míocaao. 

• Iforiioate do Mtoceno (Marco Verde), Csrreseande ao topo ria ewtena N-SeU rjnmniHi sar 
>or«»alBra»ai«iaa»aâaw»acaiiaaaudaat«a-Ma>aart«»aMi»«iwamaa«>fcaeia 

Itomonta do topo «o Mtoceao. Süoe-se entre as efotonas N-SâO • N-MO. • é pouco 

Na parla contrai «a Bacia «a Campos, o Eocano é caracterizado pala grande professa d* 
corpos arenoso*, após una fase tf* bacia faminta ao Cretáceo Superior, oada a Ultimem* m é 
pradnraiwaiilain»nle peMica. daposrlade era ambisnte marinho protuiidu. chapando a paliai ( 

;t»a7). O intervalo Turaniano - Eocano Inferior est* assente ata grande parta da bacia. 
i dMcordtacias estendem-se por ejaaae toda a regiio sol da Bacia da Campos (RicMer1M7). 
i owe após o Eocano Inferior, hoove grande atividade tedómca na bacia OM no tommante. 

am maior aporte de dasnees grosseiras em babmelnas antenormerae morto 
; (Mohriefc 19M). Na regiio da Cabo Frio. a área a lesta da Bacia de Barra da Sto Joio 

mostra-se bastante atolada petas QlK»rdancia»re9iortais.comocc»retKiao^iedimtrntiedoEocefW 
Medto dapositddos sobra carbonatos do AJbieno Médio a alienor, em perticeler. na áraa dos poços 
t-RJStZ. MUS-13 o t-ftJS-lU. Mais ao sot. na divisa com a Bacia do Saneai, a seção do 
Paleotami a Eocano Interior, bastante incomims na Bacia de Campos, moinam ia praiarvadai, 
Sedimentos da idade campanieoa apresentam área da ouwenUa apenas na porção sol da regüo 
da Cabo Frio. ja damroda Bacia da Santos. 

•toB^nBttsino Mt IBOJBO OB CBDO Frio 

Condições geológicas pertfcoteres ocorrem aceiMoadamenla no Terciário, com intensa 
ettvteade rnegmálica durante o Eo/Meso*Eoceno, a a formação da cones e anos vulcânicos de 

labwaBoDf 

O wiegmetlimo pós-rip, na Baeta da Campos ainda om? tot objeto de estado detefaedo. mas tem 
sido abordado espofadtcamanta em refotortos internos da Petrobras. Ojede f 1Ü3) cite a ocorrencie 
da am nível Içneo dentro da Fm. Lagoa Feia (poço MUS-lea) como evidencia da magnetismo 
recorrente no andar Buradca. Outros trabalhos, como Carminem, Dias a Scarton (1PM) sugarem 
QUO o megmatlimo coincide com eventos de variação eustética do nivel do mar a ocorrência de 
turbideos, e apontam um período magmátfco no Albiano, i época da deposição dos arenitos 
Namorado, com a caracterização do pulso petos poços da área de Cabo Frio (RJS-Itt. IUS-91 e 
3-BO-2). As rochas Igneas atravessadas nos dois últimos poços see associadas ao meomattsmo da 
fase rW (Neocomíano). a apenas o fUS-199 apresenta em rwvei de rochas vulcânicas no intervalo 
estreflgraffco citado, sendo que o Intervalo tectonico dessa rocha ainda carece de confirmação 
Vários poços na áraa de Cabo Frio apresentam rochas vulcânicas inseridas em diversos intervalos 
estrangraricos da coluna sedimentar, todavia, a maior parte delas está relaeK..iada ao pulso de 
idade eocenica. conforma datações recentes em amostras de testemunhos. Além do betado da 
Made neocomiana, è possível identificar-se o pulso eoctníco. Ocorra em alguns poços da regiio de 
Cabo Frio uma seção vulcânica intercalada em sedimentos cretecicus. cuja origem ainda náo está 
bem definida. 

As feições sísmicas do tipo 'mound* podem ter várias explicações geológicas. Ha área de 
Cabo Frio, algumas dessas feições já tiveram sua origem atribuída a vários fenômenos: a) diápiros 
de sal; b) turbidHos acumulados com estaqueamenlo focai; c) superfícies da paleo-relevo 
preservadas pala discordância do Eocano Médio: d) cones vulcânicos. Também já foi aventada a 
hipótese dessas com» saram devidos a problemas em rotinas da empilhamento sísmico durante o 
processamento doa dados. Com os novos dados sísmicos e petrogrMcos, é possível a 
caracterização de cones vulcânicos, a futuramente, sara estabelecido um modelo geral do 
vuteanismo na área. A Figura S, mostrando a linha sísmica 5M»L-S3s.mígreda, llus.ra alguns cones 
vulcânicos de tdade eocenica na região da plataforma da Cabo Frio. Alguns refletores sismo-
etlratlgránco* s3o também identificados na seção interpretada. Proximo ao poço MUS-104 (ver 
Figura 2) vários cones vulcânicos ocorrem amalgamsdos. As rochas predominantes deste poço sâo 
hístoclsstifoi. qin gradam para folfielhos a margas na direção NE (poço 1-RJ8-1M). 
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e w c u w w o econômico da bacia. As i 
mctfra d* t » M « As respostas em perfis elétricos | 
«a ana resutiiidsdi. as» daniidade. • j 
• a*V.rons Esta* rochas sao 

A seqüência »a*t ana n dans ntar • porta sar i 
a Santos, sendo consbteida por derrames da I 
tipo autoctasMca. At* a 
raoSoretnca. Na entanto. 

is respostas obMas tf» .achas da Fax 
identificação da fenômenos tectònicos associados a asta episódio i 

A seqüência vafcano-sedimantar W * a mais complexa, englobando rochas ioaao-Msicas a 
rochas vuicanocláibcas do tipo aukxdastica. MdrocMstica. eprctér«a a piroclasbca O vatcanismo 
sub-acuoso é do tipo conduto caMra> a caracterizado por arapçfe NdroclasB^ EdiSciaa vtrtcMcos 
trpjces sio reconhecidos am secoes sísmicas da reflexão a testados por poços exptuiJrWiti*. 
Idades radioméiiicas paio método K/Ar indicam, para «stas amustias. madia am torno da 50 Ma 
(Eocano) Os perfis elétricos apresentam feições da baixa resistnridade para hiaioclastitos. a ato a 
baixa rasistimdada para Mmsivas. Freqüentemente ocorra arrombamsnaa da parada do poco am 
intarvaios d* tuto vulcânico, prejudicaado a leitura da paras. Importantes fenômenos tedonicos da 
idade canozoica sao associados a esta vatcanismo. em particular, a formação da graben* 
assimétricos no continente e na região da plataforma da Cabo Frio. 

CONCLUSÕES 

A porção oeste da bacia de Campos, entra a linha da costa a a charneira qua damn o Smite 
de deoosiçao da seqüência pré-Aptiana. corresponda a uma plataforma da menor substdència 
relativa, onde sedimentos de idade terciária estão depositados dirf —-• - ' *>'• o embasamento 
raso Cpserva-sa nesta região um graben cuja origem, embora au.^. .-..«»... ada. poda estar 
reia&orada as outras bacias tafrogêrneas cenozóicas do sudeste prasüairo. Este araben apresenta 
anomalia gravimétrica negativa, correspondendo a uma deficiência de massa causada paia menor 
oensisaoe dos sedimentos que preenchem o graben, a indicando uma extensão cruslal com baixa 
compensação do manto. 

A geometria crustal da Bacia de Barra de Sao João é caracterizada por um graben 
assimétrico, com depocentro tocai controlado por ralhamemo normal antitauco na borda sul. Os 
dados de subsuperficie sugerem. como mecanismo formador desta bacia, uma distensao crustal 
atuame no Terciàno, com depocentros locais em blocos compartimentalizados por zonas da 
transferência, nas quais navetia a inversão de polaridade dos famamentos extensronars. 

A região da plataforma de Caco Fno apresenta padrões estruturais peculiares, em particular, 
a ocorrência de um nciavel graoen ieste-oeste que estende-se eesde a Bacia de Santos ate o sul 
da Ba:,a de Campos, e um sistema de talhas antitêticas em águas profundas, ao adentrar-se o 
talude continental. Também caracteriza-se nesta região um complexo da rochas vulcanoclasticas 
asso&adas ao episódio magmauco do Eoceno. 
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