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RESUMO: A região estudada está inserida no contexto do Complexo Vulcânico de Abrolhos
(CVA). Essa região apresenta rochas ígneas intrusivas e extrusivas de idade variando entre 64
a 42 milhões de anos.  Entretanto,  há  datações mais  jovens  associadas ao CVA (28 Ma),
correspondendo uma idade que difere bastante da média geocronológica descrita na literatura.
O desenvolvimento de feições dômicas associadas à atividade ígnea é um processo comum no
registro sedimentar. Na região de estudo, através dos dados sísmicos 3D e 2D observou-se
quatro feições dômicas que foram interpretadas de maneiras distintas. A primeira é um domo
que possui largura de aproximadamente 5 km na sua base e 2 km no topo. A sismofácies
interna é caótica com refletores pouco contínuos, fragmentados, de baixa amplitude dentro do
domo. O topo dessa estrutura possui  uma alta  impedância e coincide com o horizonte da
discordância pré-Eoceno Superior. No entanto, a interpretação sísmica sugere que essa feição
deformou os horizontes acima até a idade correspondente ao Mioceno. De acordo com os
sismogramas  sintéticos  oriundos  da  amarração  da  sísmica  com  os  poços,  os  estratos
Eocênicos, Oligocênicos e, de certo modo, parte dos estratos Miocênicos foram afetados por
este  evento,  o  que resultaria  numa idade neogênica  /  miocênica.  A integração dos dados
sísmicos 2D com os mapas magnetométricos mostraram que essa estrutura encontra-se sobre
uma anomalia magnética positiva. Esse domo foi interpretado como uma intumescência ígnea
gerada pelo CVA, relacionada a um momento de reativação da atividade vulcânica. A segunda
feição dômica possui largura de cerca de 8 km no perfil sísmico 3D e no timeslice de 1132 ms
essa feição é bem marcada como uma feição circular possuindo um diâmetro de 10 km. Nas
seções sísmicas o domeamento apresenta um topo falhado, e uma estrutura interpretada como
pop-up.  Internamente  a  este  domo  e  junto  as  laterais  do  mesmo  existem  refletores
discordantes, com alto ângulo (sub-verticais a verticais) que foram interpretados como diques.
A  terceira  feição  dômica  foi  interpretada  como cones  de  escape  de  fluído  (hydrotheramal
vents). Os cones apresentam condutos com largura máxima de 250 metros com sismofácies
caótica com uma cratera no topo do conduto e um domo por sobre a cratera, resultando numa
geometria côncava-convexa, chamada de geometria em olho (eye-shaped structure). A quarta
e última feição dômica observada na área é caracterizada por uma estrutura de 1500 metros de
largura, a qual alcança camadas recentes, onde, possivelmente, aflora no assoalho marinho.
Esta feição possui uma sismofácies transparente e está conectada a um intervalo inferior que
também  possui  uma  sismofácies  transparente.  Os  refletores  laterais  ao  domo  estão
interrompidos.  Essa estrutura  foi  interpretada como um domo de sal,  que se encontra em
continuidade lateral a camada de sal, constatada através da amarração com o poço. No mapa
magnetométrico esse domo possui um baixo valor magnético.
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