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RESUMO: A bacia do Espírito Santo apresenta uma complexa história tectonossedimentar 
durante as Fases Pós-rifte e Drifte, entre a qual se destaca o evento magmático de Abrolhos. 
Desta forma, o objetivo deste estudo visa entender a influência do magmatismo Abrolhos na 
criação de um novo eixo deposicional a partir do Eoceno nas porções Norte e Nordeste da 
bacia. Para isso, foram interpretados um conjunto de dados sísmicos 2D e de poços que 
permitiram a correlação dos domínios tempo (sísmica) e profundidade (poço). Dados 
cronoestratigráficos dos poços apoiaram essa correlação. Interpretou-se um horizonte sísmico 
associado à base dos depósitos de idade Eocêno, que representa a morfologia do fundo da 
bacia na época imediatamente após à intrusão/extrusão da província magmática de Abrolhos. 
Tal morfologia mostra-se condicionada pelo soerguimento das porções Norte e Nordeste da 
bacia, decorrentes do magmatismo, e pelo embasamento, a Oeste, propiciando a formação de 
uma sub-bacia aberta e com sentido de deposição para o Sul. Com isso, verificam-se dois 
eixos deposicionais: um com sentido para Leste, identificado desde o Cretáceo Inferior, 
associado ao principal sentido de transporte sedimentar do continente para dentro da bacia, e 
um novo eixo deposicional, com sentido para Sudoeste, desenvolvido juntamente com a 
instalação da sub-bacia, a partir do Eoceno. Com base na interpretação das linhas sísmicas e 
análise dos poços, constatou-se um padrão progradacional em direção ao Leste sugerindo 
área fonte originada no continente, corroborada pelos perfis litológicos dos poços, os quais 
indicam espessos pacotes siliciclásticos, interpretados como progradações dos depósitos 
associados às formações Urucutuca e Rio Doce. A partir do Eoceno, com a implantação desse 
novo eixo deposicional, foi possível identificar, na porção Nordeste, sismofácies e eletrofácies 
relacionadas a depósitos carbonáticos (Formação Caravelas), com padrão de empilhamento 
agradante com clinoformas no sentido Sudoeste. Este padrão deposicional foi interpretado 
como uma resultante da intrusão/extrusão da província magmática de Abrolhos, sobre altos 
estruturais do embasamento, onde se desenvolveu a plataforma carbonática representada pela 
Formação Caravelas, que condicionou a formação de um novo eixo deposicional na porção 
norte da bacia do Espírito Santo. A construção desta seção sedimentar com padrão de 
clinoformas em direção ao Oeste a partir do alto de Abrolhos, mais a seção sedimentar 
progradante em direção ao Leste, a partir do continente, condicionou a formação de um baixo 
de direção Norte-Sul com caimento para Sul o qual se tornou rota de transferência sedimentar 
da porção norte da bacia para as regiões centrais e sul da mesma.  
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