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A bacia da Foz do Amazonas, situada na porção extremo Norte da Margem Equatorial 
brasileira, tem uma história evolutiva complexa que remonta à abertura do Oceano Atlântico 
Central. Após a quebra de Gondwana no Albiano Superior, iniciou-se a deposição de uma 
sequência transgressiva que durou até o Cenomaniano.Baseado em sísmica 3D de alta 
qualidade, foi possível identificar na área de estudo três sistemas deposicionais de águas 
profundas diferentes. Um Turoniano-Santoniano, um Campaniano e um último Maastrichtiano. 
O sistema Turoniano-Santoniano é caracterizado por um sistema de canalizações 
representado por corte e preenchimento e feições de by-pass na plataforma e cânions no 
talude. Nos estágios iniciais, os fluxos turbidíticos corriam preferencialmente no entorno de um 
paleo alto estrutural apresentando características de canais entrelaçados nas regiões de 
desconfinamento, indicando uma maior razão de riqueza de areia no sistema turbidítico. 
Espera-se que os leques de fundo de bacia estejam depositados em regiões mais distais para 
fora da área de cobertura da sísmica 3D. Este sistema deposicional aparentemente ficou ativo 
até o final do Santoniano.A sedimentação durante o Campaniano se desenvolveu após a 
colmatação do paleo alto estrutural resultando em um perfil homoclinal do fundo do mar na 
bacia. Ao longo do intervalo Campaniano-Maastrichtiano houve uma mudança no padrão da 
sedimentação local dando início ao desenvolvimento de um sistema turbidítico rico em lama 
caracterizado pela construção de um sistema canal-dique marginal que avançou sobre o paleo 
alto transportando sedimentos bacia a dentro. Canais meandrantes associados a grandes 
construções de diques marginais são muito bem imageadas em sísmica 3D. Pacotes de 
refletores de alta amplitude (HARPs da sigla em inglês) estão presentes na base dos canais 
meandrantes caracterizando uma progradação dos canais sobre as frentes de espalhamento 
dos lobos turbidíticos. Extrações de geocorpos caracterizam bem feições canalizadas que 
atingem centenas de metros em largura e atingindo quilômetros de distância. Depósitos de 
overbank são observados associados aos meandros com arrombamentos de diques marginais 
nas partes externas dos canais.Ao fim do Campaniano, uma nova mudança no sistema 
deposicional do Maastrichtiano acorreu delineando um novo padrão no sistema turbidítico na 
área. Este sistema é caracterizado por baixa sinuosidade dos canais e ausência de construção 
de diques marginais, indicando um aporte sedimentar mais pobre em lama.A evolução das 
condições de deposição em águas profundas durante o Cretáceo Superior apresentou uma 
tendência de transporte de sedimentos preferencialmente para um depocentro na direção NE 
em relação à área estudada ao longo do tempo. 
 


