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RESUMO: O bloco exploratório de Libra situa-se no setor nordeste das águas ultraprofundas da 
Bacia de Santos. A área é dividida nos compartimentos estruturais noroeste, central e sudeste 
e atravessada por duas feições lineares maiores em nível de embasamento: a Zona de 
Transferência de Libra (ZTL, de direção NW-SE) e o Lineamento de Curitiba (LC, de direção 
WSW-ESE). O compartimento noroeste atualmente corresponde ao Campo de Mero, enquanto 
o central e o sudeste continuam em fase exploratória. A compartimentação tectônica 
condicionou o magmatismo, que ocorre predominantemente na seção do pré-sal no 
compartimento noroeste, nas seções do pré e intra-sal no compartimento central e nas seções 
do pré, intra e pós-sal no compartimento sudeste. As rochas ígneas amostradas em Libra 
podem ser divididas em duas suítes com idades e naturezas distintas. A primeira, de idades 
barremiana a aptiana, é caracterizada por rochas toleíticas, predominantemente basaltos, com 
ocorrências menores de diabásios, hialoclastitos e hialoclastitos redepositados Os dados de 
poços sugerem que esta suíte está encaixada, em sua maior parte, nas rochas da Formação 
Itapema. No setor central as rochas toleíticas apresentam idades 40Ar/39Ar mínimas de 125,5 ± 
0,7 Ma, com alteração em  114,3 ± 1,1 Ma. Os dados sísmicos sugerem que no compartimento 
noroeste as rochas da suíte toleítica estão concentradas nas depressões entre altos estruturais 
do embasamento (meio-grabens), ao nível das formações Piçarras e Itapema. Ocorrem em 
sismofácies lenticulares, interpretadas como zonas próximas aos pontos de ruptura crustal 
(maior concentração de fissuras ou pequenos vulcões) e em sismofácies delgadas plano 
paralelas ou subparalelas com padrão divergente, interpretadas como lava-deltas, que 
preencheram as depressões rifte. No compartimento central há um alto estutural ígneo 
controlado pela intersecção da ZTL com o LC. A segunda suíte, de idade santoniana a 
campaniana, é caracterizada por rochas hipoabissais alcalinas, que são diabásios, gabros e 
basaltos alcalinos, além de lamprófiros. Nos poços do setor noroeste, esta suíte ocorre 
preferencialmente encaixada nas proximidades do topo da Formação Barra Velha (K46-48), 
embora localmente ocorra na Formação Itapema. As idades destas ígneas 40Ar/39Ar variam de 
83,3 ± 0,66 Ma a 72,4 ± 4,9 Ma, com indícios de alteração no Eoceno (49,9 ± 0,45 Ma). Em 
dados sísmicos as intrusões alcalinas ocorrem comumente em picos positivos de impedância, 
sendo classificadas em três tipos de soleiras, de acordo com a geometria e o nível 
estratigráfico em que se alojaram. As soleiras do tipo 1 estão sismicamente próximas ao topo 
da K46-48, mas também ocorrem localmente como lacólitos ao nível da base da K46-48. As 
soleiras do tipo 2 ocorrem em meio a seção evaporítica, com maior expressão nos setores 
central e sudeste, onde aproveitaram os planos da seção evaporítica estratificada para 
“transgredir” níveis em patamares alternados a rampas, onde ocupam níveis gradativamente 
mais jovens. As soleiras do tipo 3 estão dispostas, principalmente na seção pós-sal no setor 
sudeste, onde as feições ígneas intrusivas formam corpos inclinados, que se ramificam e 
tendem a formar complexos de soleiras, além de ocuparem mini-bacias e construírem 
localmente edifícios vulcânicos.  
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