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O Ambiente da dorsal Mesoatlântica, na porção Equatorial, representa o limite 
de separação em sentido divergente, entre as placas Sul-Americana e 
Africana.Nesta região foramobservadas diferentes estruturas,tais como, zonas 
neovulcânicas no vale axial, cones vulcânicos associados ao vulcanismo 
recente, grandes falhas de bordas e pequenas bacias ovais nas margensdo 
rifte, além de falhas nãotransformantes de 2ª ordem, Ocean Core Complex 
(OCC`s) e falhas transformantes de1ªordem.Este trabalho volta-se apenas para 
a caracterização das bacias ovais das bordas do rifte, por se tratarem de um 
ambiente com potencial de deposição sedimentar, podendo também haver 
deposição de sulfetos polimetálicos oriundos das fumarolas das fontes 
hidrotermais marinhas associadas, comuns neste tipo de ambiente.O 
mapeamento destas baciasfoirealizadocom dadosdeperfilagem sísmica de alta 
resolução do tipo Subbottom Profiler (SBP), na áreacompreendida entre as 
latitudes1ºe 3º norte, e entre as longitudes 031º e 030º oeste, na cordilheira 
Mesoatlântica Equatorial. Os dados foram levantadosa bordo do navio de 
pesquisa R/V OceanStalwartcomo equipamento CHIRP 3260Knudsen, com 
concentração da energia na frequência de 3,5 kHz.Foramlevantados1.080 km 
lineares de sísmicas na direção Leste-Oeste, com comprimento médio de 60 
km, espaçadas a 7 km, em media, e lâmina d’agua que em alguns trechos 
ultrapassou os4.500 metros de profundidade. As linhas sísmicas foram 
interpretadas no software SonarWiz.Durante esta etapa, observou-se que havia 
variações da resposta acústica ao longo das linhas.Tais variações foram 
agrupadas e cada conjunto de resposta acústica, denominado de ecocaráter foi 
confrontado com informações bibliográficas e com a batimetria de detalhe da 
área de pesquisa, onde foi possível demarcar domínios morfológicos. Dentre 
estes domíniosforam identificadas pequenas bacias sedimentares ao longo da 
dorsal mesoatlântica.No segmento estudado da dorsal foram identificadas seis 
pequenas bacias sedimentares, totalizando uma área com aproximadamente 
101 Km2. Estas bacias apresentaram uma resposta geofísica com refletores 
contínuos, homogêneos, superfície bem definida, morfologia de fundo em áreas 
planas mais baixas que estruturas no entorno, eque, portanto podem receber 
sedimentos precipitados tantoda lamina d’agua, proveniente das plumas 
dispersadas pelas fumarolas como de fluxos gravitacionais adjacentes. 
Representam, portanto, alvos importantes para futuras pesquisas de maior 
detalhe. 
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