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A Bacia do Pará-Maranhão, localizada na Margem Equatorial, é considerada uma bacia de 
nova fronteira exploratória e os recentes levantamentos sísmicos 3D permitiram identificar, 
mapear e caracterizar um sistema de canais e lobos turbidíticos bem definidos do Cretáceo 
Superior, rico em areias e bem desenvolvido em águas profundas.Três elementos 
arquitetônicos deposicionais básicos foram identificados neste sistema: 1) superfícies 
erosionais com corte, by-pass e preenchimento na plataforma; 2) sistemas de cânions no 
talude e 3) sistemas de complexos de canais e lobos a partir da base do talude até a parte 
distal da bacia.Feições canalizadas complexas de corte e preenchimento ocorrem na área de 
plataforma, com sedimentos grossos intercalados com folhelhos, siltitos e diamictitos. 
Sismicamente são caracterizados por um padrão caótico com orientação alongada.Cânions e 
canais distributários mostram baixa sinuosidade e apenas um desenvolvimento incipiente de 
depósitos de overbank. Estes canais antigos no talude são semelhantes em tamanho e 
geometria àqueles observados na atual batimetria do fundo do mar. Eles se desenvolveram 
entre a quebra da plataforma e a base do talude, se tornando extensos e evoluindo para uma 
série de lobos frontais. A amalgamação e compensação desses lobos produzem, no dado 
sísmico, pinch outs laterais e contrastes de alta amplitude com os sedimentos folhelhosos da 
matriz encaixante. As margens dos canais são muito bem definidas em mapas de amplitude 
sísmica. O padrão de estaqueamento da sedimentação mostra uma progradação dos canais 
sobre os lobos, caracterizado por feições canalizadas de alta amplitude. Estes complexos 
estão distribuídos no Cretáceo Superior e foram identificados como refletores contínuos com 
alto contraste de amplitude. Durante os tratos transgressivo e de mar alto, as areias foram 
depositadas na plataforma e perto da quebra da plataforma, como deltas e linhas de costa, 
semelhante ao observado atualmente no Delta do Parnaíba, antes da redeposição em águas 
profundas durante o trato de mar baixo. Os guyots, presentes na região de água profunda da 
bacia, tem atuado como barreiras topográficas para os fluxos turbidíticos de alta densidade, 
induzindo à formação de uma área de captação de leques turbidíticos ricos em areias, bem na 
base dos mesmos, criando assim um senário perfeito para a acumulação de uma espessa 
camada de rochas reservatórios de boa qualidade.Recentemente, grandes descobertas foram 
anunciadas no mar da Guiana, com um potencial de óleo recuperado acima de 3 BBOE, 
reforçando a importância do potencial das rochas geradoras do Cretáceo Superior associadas 
aos reservatórios turbidíticos. O mesmo objetivo exploratório é esperado para a região de 
águas profundas na bacia do Pará-Maranhão. 
 


