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RESUMO: O Sistema Turbidítico São Francisco, situado na Bacia de Sergipe-Alagoas, é um 
sistema de canais e levees que se forma a partir da desembocadura do cânion São Francisco. 
Um levantamento recente de dados batimétricos multifeixe e sísmica de alta frequência revelou 
a existência de um lobo terminal localizado na desembocadura do canal moderno. A região 
terminal do canal moderno é assimétrica com a margem sul mais baixa que a margem norte. O 
lobo está localizado a aproximadamente 4000 m de profundidade e ocupa uma área superior a 
100 km². A região onde encontra-se o lobo é também bastante plana, com declividades 
normalmente inferiores a um grau. Seu formato é alongado e devido à interação com a base do 
monte submarino São Francisco sofre um desvio para nordeste. Um espraiamento recente, 
existente na lateral do lobo parece, no entanto, estar alinhado com a direção do canal moderno 
seguindo em linha reta até a base monte submarino São Francisco. Os dados de sísmica de 
alta frequência indicam que a granulometria da superfície do lobo é arenosa. A superfície do 
lobo apresenta ainda pequenas canalizações e na sua parte norte está presente um canal 
erosivo de maior porte que parece indicar o by-pass de sedimentos para regiões mais 
profundas da bacia. Ainda que esse canal maior não se encontra completamente coberto com 
dados de alta resolução, dados existentes nas partes mais profundas da bacia não indicam a 
continuidade dessa feição. O monte submarino são Francisco parece haver atuado como 
barreira possibilitando a deposição do lobo numa porção relativamente superior. Essa situação 
favoreceu o by-pass do lobo e a deposição em partes mais profundas após o monte submarino. 
A ausência de canais na parte posterior ao monte submarino e a morfologia do canal erosivo 
maior, sugerem que existe um novo desconfinamento não muito distante do lobo. Tal fato 
indica, portanto, que ao menos atualmente, os sedimentos vindos do sistema não alcançam as 
partes mais profundas da bacia o que tem implicações sobre a evolução do sistema turbidítico 
como um todo. O objetivo desse trabalho é, com base na morfologia das feições encontradas 
na região do lobo terminal, entender como ocorre a transferência de sedimentos da parte distal 
do sistema turbidítico São Francisco para o oceano profundo. 
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