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RESUMO: A transferência de sedimentos dos continentes para ambientes de águas profundas 
se dá principalmente por fluxos de densidade subaquosos, os quais formam canais e lobos 
submarinos ao longo do gradiente talude-bacia. O modelo da estratigrafia de sequências 
associa esta transferência preferencialmente às fases de queda e subida inicial do nível base 
relativo (tratos de sistemas de queda e de nível baixo). Em uma sequência deposicional, a 
natureza das superfícies estratigráficas chave e padrões deposicionais associados variam 
significativamente. Os processos deposicionais em águas profundas diferem muito daqueles 
que predominam em sistemas de águas rasas. Ambientes de águas profundas são 
reconhecidos por suas especificidades em relação à dinâmica dos fluxos subaquosos, 
resultando em fácies e arquiteturas diagnósticas. Além disso, estes ambientes comumente não 
são expostos à erosão subaérea, ocorrendo apenas processos erosivos subaquosos, onde a 
aplicação do conceito de perfil de equilíbrio é necessária, em detrimento ao conceito de nível 
de base. Diante de todas estas particularidades, este trabalho tem por objetivo exemplificar a 
aplicação da estratigrafia de sequências, em diferentes ordens hierárquicas, e detalhar as 
características destes depósitos. O trabalho foi desenvolvido utilizando uma ampla base de 
dados, combinando testemunhos, poços e sísmica 3D de alta resolução de uma área da Bacia 
de Campos, integrando afloramentos análogos. O intervalo estudado é do Mioceno Inferior, 
com cerca de 300m de espessura e duração de 5 milhões de anos. Este intervalo registra um 
ciclo completo de variação do nível de base e, portanto, caracteriza uma sequência 
deposicional.  Na base do intervalo é observado um expressivo complexo de transporte de 
massa (CTMa), o qual é caracterizado por padrão de reflexão sísmica irregular e fácies lamo-
conglomeráticas. O limite da sequência é posicionado na base do CTMa, interpretado como 
superfície basal de regressão forçada. Acima destes depósitos observam-se dois intervalos 
arenosos interpretados como complexos de canais de águas profundas (CCa e CCb), 
separados entre si por um intervalo lamoso sobreposto por outro complexo de transporte de 
massa (CTMb), de abrangência e espessura inferior ao basal. Os pacotes arenosos 
apresentam entre 30m e 50m de espessura em média. Os intervalos arenosos e o CTMb estão 
compreendidos entre a “conformidade correlativa” e uma superfície críptica de regressão 
máxima. Por fim a seção é recoberta por sedimentos lamosos oriundos de fluxos turbulentos de 
baixa concentração, os quais caracterizam a seção condensada. O limite superior da 
sequência é interpretado pela bioestratigrafia e estudos regionais anteriores. A ciclicidade 
expressa pela alternância dos CTM’s e os CC’s revela variações de alta frequência com 
duração de 1 a 2 milhões de anos, interpretadas como sequências deposicionais de alta 
resolução. Para ambas hierarquias atribui-se a predominância de controles alocíclicos na 
sedimentação. O posicionamento das superfícies chave na sucessão levou em conta modelos 
integrados para prever a dinâmica deposicional em ambientes de águas profundas, 
relacionando sua conexão com o sistema costeiro, inferido a partir da interpretação da 
assinatura de energia e evolução estratigráfico-arquitetural nos diferentes padrões dos 
depósitos analisados.  
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