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resumo 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal conhecer a geologia de 
subsuperfície da área de estudo, através da interpretação de um conjunto de 
seções sísmicas recolhidas no sector da marinha de Garras, canal do espinheiro, 
Ria de Aveiro. Para a realização deste projeto foram adquiridos dados sísmicos 
na área de estudo, utilizando um sistema combinado de sonar de varrimento 
lateral e Chirp Sonar de Alta resolução. Foram adquiridos um total de 42 perfis de 
sísmica e gravados no formato SEG-Y (Society of Exploration Geophysicists), 
importados e processados com o software Radex Pro. O processamento dos 
dados consistiu em Análise do sinal ruido, Desconvolução, remoção do sinal na 
coluna de água, remoção dos múltiplos, migração, filtragem correção estáticas e 
a correção da navegação. Após o processamento de dados procedeu-se a 
interpretação com recurso ao uso do software Kingdom Suite da IHS Market, na 
qual foram interpretadas 21 sismo-estratigráficas principais. Por meio da carta 
geológica e de sondagens feitas nas áreas vizinhas foi possível considerar a sua 
litologia, que correspondem a sedimentos que se depositam no Quaternário sendo 
os mais recentes e no Cretácico. Nos perfis sísmicos, foi possível identificar 2 
campos de gás, na qual as evidencias da sísmica gravados no formato de 
acumulação e escape, incluem reflexões reforçadas e branqueamento acústico. 
O tipo de evidências mais frequentes na área de estudos é o branqueamento 
acústico nas unidades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
The main objective of this work is to understand the subsurface geology of the 
study area, through the interpretation of a set of seismic data collected in the 
marine sector of the Garras marine, hawthorn channel, Ria de Aveiro. To carry 
out this project, seismic data were acquired in the study area, using a combined 
side-scan decsonar system and High Resolution Sonar Chirp. A total of 42 
seismic profiles were acquired and recorded in SEG-Y (Society of Exploration 
Geophysicists) format, imported and processed with Radex Pro software. Data 
processing consisted of Signal Noise Analysis, Deconvolution, Signal Removal 
in the water column, removal of multiples, migration, static correction filtering and 
navigation correction. After data processing, interpretation was carried out using 
the Kingdom Suite software from IHS Market, in which 21 main stratigarfics were 
interpreted. Through the geological map and surveys carried out in neighboring 
areas, it was possible to consider its lithology, which corresponded to sediments 
deposited in the Quarternario, the most recent being and in the Cretaceous. In 
the seismic profiles, it was possible to identify 2 gas fields, in which the seismic 
evidence recorded in the accumulation and escape format, includes reinforced 
reflections and acoustic whitening. The most frequent type of evidence in the 
study area is the acoustic whitening in the units. 
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Capítulo 1. Introdução  

Natureza e âmbito deste trabalho O presente trabalho é apresentado para cumprimento dos 

requisitos ao grau de mestre em Engenharia Geológica no Departamento de Geociências da 

Universidade de Aveiro. Desenvolvido sob orientação do Professor Doutor Luís Filipe 

Fuentefria de Menezes Pinheiro e coorientação do Engenheiro Ricardo Lionel Gonçalves 

Correia, no laboratório de Geológica e Geofísica Marinha, do Departamento de Geociências 

e CESAM. Este trabalho integra as etapas de planificação, aquisição, processamento e 

interpretação de dados de reflexão sísmica monocanal de alta resolução, adquiridas no 

sector da marinha de garras, no cale do espinheiro, ria de Aveiro.  

No âmbito desta tese o autor teve a oportunidade de participar nos levantamentos geofísicos 

que decorreram entre os dias 16 e 20 de dezembro de 2020. A recolha do conjunto de dados 

apresentados nesta dissertação decorreu no dia 17 de dezembro, correspondente a uma 

das 4 áreas levantadas no canal de Espinheiro, Ria de Aveiro, área essa designada por 

Marinha de garras.  

1.2. Objetivos.  

Esta dissertação tem como objetivo principal de investigar a geologia da subsuperfície do 

sector da marinha de Garras no canal de Espinheiro, Ria de Aveiro, com base na aquisição 

processamento e interpretação de perfis de reflexão sísmica monocanal de alta resolução, 

mais concretamente de dados CHIRP Sonar. 

Os objetivos específicos desta tese são: 

• Desenvolvimento de capacidade para o processamento de dados geofísicos de 

CHIRP sonar com recurso ao Software RadexPro.  

• Interpretação das secções sísmicas processadas para caracterização da geologia da 

subsuperfície na região da marinha de Garras.  

• Deteção de acumulações e escape de gás no sector da Marinha de Garras. 
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1.2. Localização da área de estudo 

A região em estudo corresponde a uma área aproximadamente de 2km2, localizada costa 

portuguesa, mas concretamente na ria de Aveiro (Figura 1) no conselho e distrito de Aveiro. 

A região em estudo, com uma área de aproximadamente 2km2, encontra-se dentro de um 

sistema lagunar, localizado na margem Noroeste na costa portuguesa continental, Ria de 

Aveiro (Fig. 1). A Ria de Aveiro é composta por uma complexa rede de canais de marés, 

planícies de maré, pântanos salgados e ilhas de areia supra-marés, separadas do mar por 

uma barreira de areia e entrada, abrangendo uma área de aprox. 530 km2, tornando-se o 

maior litoral sistema lagunar em Portugal. Este sistema está localizado na foz de uma bacia 

de drenagem de 3.635 km2, alimentada principalmente pelo rio Vouga e seus afluentes. A 

lagoa é uma sedimentar bacia que recobre um leito rochoso mesozoico, cujos sedimentos 

superiores consistem principalmente de Idade do Cretácico Superior (Maestrichtiano). Esses 

sedimentos do Cretácico são principalmente constituídos por argilas também depositadas 

num ambiente de lagoa-barreira. Em profundidade, sequência do Cretácico consiste em 

litologias mais diversas (areias, margas e calcários) e hospeda um aquífero costeiro 

multicamadas, o aquífero cretáceo de Aveiro, que se estende por 1.800 km2 na região de 

Aveiro (Condesso de Melo, 2002).  

 

Figura 1. Localização da área de estudo, marinha de garras Ria de Aveiro. 
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A área de estudo situa-se a noroeste de Portugal (oeste da península ibérica) e estende-se 

entre os paralelos de latitude 40º 30’N e 40º 53’N, sendo delimitado a oeste pelo oceano 

atlântico e a Este pelo meridiano de longitude 8º 26’W, esta localizada na folha 16-A e 16- 

C, da carta geológica de Aveiro e vagos, respetivamente a escala 1/50.000 e enquadra-se 

nas cartas militares 185, 195, 207 escala 1/25.000. 

A ria de Aveiro é uma formação recente originada pela deposição de aluviões numa extensa 

baía que no seculo X se desenvolvia entra o espinho e cabo mondego e na qual se abria um 

largo estuário onde desaguavam os rios Vouga, Águeda e Cértima separadamente. A 

planície aluvionar onde se insere encontra-se ainda em evolução morfológica drenando um 

conjunto de linhas de água que abarcam uma área superior aquela que é drenada pelo 

próprio rio Vouga em Angeja. A zona aluvionar estende-se desde Mira, a sul, até Ovar, a 

norte, e prolonga-se a montante pelo vale do Vouga até Angeja. A ria ocupa em pleno 

enchimento, um espelho de água com cerca de 47km2, reduzindo-se a 43km2 durante a 

baixa-mar. Numa maré morta de um metro de amplitude penetram na ria cerca de 25hm3 de 

água salgada em maré viva, o prisma de mará ascende a 60hm3. 

 

1.3 Dados utilizados  

Para a identificação e caracterização da unidade geológica de subsuperfície foram utilizados 

no total 42 perfis (Fig. 2) de sísmica monocanal de alta resolução adquiridos com Chirp Sonar 

(Fig. 3). Estes perfis foram adquiridos no dia 17 de dezembro de 2020, numa campanha 

realizada pelo laboratório de Geologia e Geofísica marinha do Departamento de Geociências 

da Universidade de Aveiro.  
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Figura 2. Área de estudo e localização das linhas sísmicas adquiridas no âmbito deste trabalho. 

 

Figura 3. Sistema sonares Chirp (a) sistema Datasonics, (b) sistema de visualização em tempo real do 

laboratório da CESAM, Universidade de Aveiro. 
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1.4 Metodologia  

De modo a cumprir com os objetivos, a metodologia utilizada na elaboração desta 

dissertação foi a seguinte: 

• Para o planeamento dos levantamentos geofísicos criou-se uma base de dados 

georreferenciada no software ArcGis, onde foram introduzidos os levantamentos dos 

perfis a adquirir. Estes Perfis foram depois usados para a navegação efetuado da 

aquisição. 

• Foram realizados levantamentos geofísicos com recurso a um sistema integrado que 

combina um sonar de varrimento lateral com um sistema de reflexão sísmica de alta 

resolução Chirp Sonar (Edgeted 512i).  

• Os dados de reflexão de alta resolução CHIRP foram processados utilizando o 

Software RadexPro  

• Os dados processados foram interpretados com o Software IHS Kingdom suite. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação.  

No Capítulo 2, Enquadramento geológico da área de estudo, é feita a descrição da geologia 

e evolução da Ria de Aveiro onde se enquadra a área de estudo.  

No Capítulo 3, Método de Reflexão sísmica de Alta resolução, faz-se uma breve referência 

a fundamentos teóricos.  

No Capítulo 4, Aquisição e Processamento de dados Geofísicos, faz-se uma síntese da 

abordagem aplicada para melhoria da qualidade do sinal contido nos perfis e assim facilitar 

o processo de interpretação.  

No Capítulo 5, Interpretação de Dados sísmicos da zona da Ria de Aveiro, apresenta-se a 

interpretação das seções sísmicas processadas, e a descrição das respetivas unidades, 

identificação das falhas e campos de gás.  
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Capítulo 2. Enquadramento Geológico da área de estudo  

2.1. Bacia sedimentar de Aveiro  

A bacia sedimentar de Aveiro corresponde a uma depressão, grosso modo, tendo por eixo 

o alinhamento Vagos-Ilhavo-Aveiro, que se estende desde Mira até Ovar e desde o 

alinhamento estrutural Porto-Coimbra até ao Atlântico. (Figura 1) É preenchida, 

essencialmente, por sedimentos do cretácico e do Quaternário, depositados em ambientes 

predominantemente marinhos, ou mais continentais. Tudo indica que desde o cretácico 

superior, o Sistema sedimentar lagunar-ilha Barreira, ocupa uma parte significativa da bacia 

sedimentar de Aveiro. (Benta 2006). 

Os primeiros estudos da geologia da região de Aveiro, particularmente dos materiais 

cretácicos da bacia Occidental Portuguesa, devem aos geólogos Carlos Ribeiro e Nery 

Delgado com a primeira edição da carta geológica de Portugal 1/500000 em 1876. Desde aí 

tem sido desenvolvido trabalhos de pormenor de caracter geodinâmico, estratigráfico, 

sedimentológico, mineralógico e hidrogeológico, que permitem estabelecer um Quadro 

geológico interpretativo da génese, da evolução da geometria da bacia.  

O substrato da bacia sedimentar de Aveiro é essencialmente formado por xisto e micaxistos 

do Proterozoico, aflorentes na bordadura NE da bacia e posicionados a profundidade 

crescente para o Oeste.  

2.2. Enquadramento Geológico  

O substrato da bacia sedimentar do xisto e micaxistos do proterozoico, aflorante na 

bordadura NE da bacia e posicionado a profundidade decrescente para o oeste. Atualmente 

emersa, a bacia sedimentar de Aveiro constitui a área de estudo deste projeto abrangida 

pelo conselho de Aveiro. 

A Ria de Aveiro é uma bacia sedimentar holocénica situada na parte mais setentrional da 

bacia lusitana, uma bacia de fenda formada durante o Mesozoico abertura do Oceano 

Atlântico Norte. A evolução geodinâmica da região da Ria de Aveiro reflete os principais 

eventos extensionais e compressionais causados pelos movimentos relativos do Eurásia, 

África e Península Ibérica do Triássico até o Presente (para uma visão geral da evolução 

geodinâmica da Península Ibérica (Andeweg, 2002). 
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Figura 4. Mapa geológico da região de Aveiro (do Mapa Geológico de Portugal 1: 500.000; Oliveira et al., 

1992). 

 

A margem ocidental ibérica viveu duas grandes fases de rifting separadas por períodos de 

quiescência, do Triássico ao Cretáceo, que controlou fortemente a estratigrafia e evolução 

tectônica do Meso-Cenozoico bacias sedimentares da margem continental portuguesa.  

Vários NNE-SSW falhas de deslizamento lateral esquerdo, formadas durante o evento de 

fraturamento Varisco tardio de Falhas de idade do Permiaco, funcionaram como falhas 

normais em meio-grabens, definindo falhas epicentros clásticos fluviais. Essas falhas 

também foram reativadas posteriormente, durante a orogênese terciária alpina (Uphoff et al., 

2002). O primeiro estágio de separação ocorreu durante o Triássico Superior ao Jurássico 

Inferior. O importante hiato regional que segue o rift do Jurássico Inferior está provavelmente 
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relacionado à abertura do Oceano Atlântico Central, pois coincide com o início da 

propagação oceânica na planície abissal ibérica á 126 Ma (Whitmarsh e Miles, 1995). 

Duas outras fases extensionais são descritas, uma durante o Jurássico Superior e outro 

durante o Jurássico Superior e o Cretácico Inferior (Wilson et al., 1989; Rasmussen et al., 

1998). Essas fases de deformação foram mais pronunciadas nas bacias externas da 

Margem Ibérica Ocidental e a bacia da Lusitânia tornaram-se parte de uma fenda abortada 

com subsidência relativamente limitada desde então. Elevação regional ocorreu durante o 

período Caloviano ao início de Oxfordiano e, na bacia lusitanica, este foi seguido por rotação 

de blocos de falha e subsidência rápida ao longo de falhas NNE-SSW durante Late-

Oxfordian tardio ao início do Kimeridgiano. Durante o Cretácico Inferior, a sedimentação da 

bacia Lusitana foi característica de um regime pós-rifte (Dinis et al., 2008). Subsidência 

controlada por falha e a halocinesia determinou a deposição de um sistema carbonado-

siliciclástico. A sedimentação mudou lateralmente de carbonatos rasos em altos topográficos 

a depósitos siliciclásticos fluvial-deltaicos próximos às linhas de água, que gradualmente 

passou para argilitos marinho e calcário em direção às partes mais profundas da bacia 

(Bernardes, 1992). Em nítido contraste com o Mesozóico, o Cenozóico no oeste da 

Península Ibérica é caracterizado por períodos de deformação compressional em relação à 

região dos Pirenéus e orogenias alpinas. O fecho da zona do Golfo da Biscaia-Pireneus 

migrou para o oeste e causou a inversão das bacias extensionais do Mesozoico (Garcia 

Mondejar, 1988). A curta subducção para o sul da crosta oceânica no Região da Biscaia 

durante o último período do Cretácico ao Eoceico Inferior (Boillot e Mallod, 1988) formou a 

Cordilheira Cantábrica no norte da Península Ibérica. A Sedimentação na bacia lusitanica 

durante a compressão dos Pirineus foi controlada por falhas pré-existentes no soco Varisco 

tardio, frequentemente amplificado por halocinesia, às vezes levando à formação de diápiros 

que perfuraram toda a cobertura sedimentar (Alves et al., 2003a). A sedimentação durante 

o Paleógenico consistiu principalmente de areias e conglomerados, enquanto no Neógenico, 

a sedimentação evoluiu para águas marinhas de baixas profundidades em depósitos 

clásticos devido à subsidência e transgressão marinha. O A compressão NNW-SSE foi 

acomodada principalmente por compressão ENE-WSW e por falhas NNE-SSW e NW-SE 

pré-existentes. A principal convergência NNW entre a África e a Eurásia mudou para NW no 

Tortoniano, e desencadeou o aumento da cadeia Bética. O fim da convergência frontal da 

Península Ibérica e da Eurásia a cerca de 30 Ma também marcou a ativação do limite lateral 

direito da placa Açores-Gibraltar (Srivastava et al., 1990). De acordo com uma revisão de 
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Andeweg (2002), toda a Península Ibérica apresenta alta nível de deformação interna 

durante o Plio-Pleistocenico, evidenciado por  dobramento  crostal de grande escala 

(Cloetingh et al., 2002), levantamento em grande escala do Plioceno de vários centenas de 

metros em áreas costeiras (Janssen et al., 1993), sismicidade atual (Buforn et al., 1988) e o 

desenvolvimento de novas zonas de cisalhamento da crosta terrestre no Bacia do Alboran 

(Andeweg, 2001), bem como a sul de Portugal no Golfo de Cádis (Rosas et al., 2008; Zitellini 

et al., 2009). Todas essas evidências registam o curso convergência entre a África e a 

Península Ibérica (Argus et al., 1989). No Norte Bacia Lusitana, a sedimentação do 

Pliocenico registou transgressões múltiplas e ciclos de regressão. Várias superfícies 

erosivas desenvolveram-se durante o Quaternário, e a deposição consistiu principalmente 

de areia grossa e cascalho, muitas vezes afetada por movimentos neotectónicos (Rocha, 

1993; Granja et al., 1999; Dinis, 2004). Evidências recentemente compiladas no oeste da 

Península Ibérica de progressão regional rotação da direção de compressão (S-Hmax), de 

NNW-SSE para-WNW-ESE, desde o Pliocenico Superior, leva Ribeiro et al. (1996; 2002) a 

propor a hipótese de que uma subducção do Atlântico Norte para o oeste está iniciando no 

Oeste Margem ibérica, marcando uma grande mudança na dinâmica das placas na região.  

 

2.3. Argilas de Aveiro 

As “Argilas de Aveiro-Ílhavo-Vagos” ou simplesmente “Argilas de Aveiro” constituem uma 

importante Formação geológica na região de Aveiro, sobre ela fundam direta ou 

indiretamente grande parte das construções das áreas urbanas e suburbanas dos concelhos 

de Aveiro, Ílhavo e Vagos. 

A Formação geológica Argilas de Aveiro-Ílhavo-Vagos, ou simplesmente, Argilas de Aveiro, 

estende-se desde o rio Vouga, a nordeste, até ao Oceano Atlântico. O eixo Aveiro-Ílhavo-

Vagos corresponde aproximadamente ao alinhamento onde esta formação tem maior 

espessura e maior ocorrência superficial. Razão pela qual se instalaram nestes concelhos 

um grande número de unidades industriais ligadas à exploração e transformação destas 

argilas. (Benta 2006) 

2.4. Estratigrafia 

Cretácico superior: 
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Estratigraficamente por cima dos Arenitos de Mamodeiro, a encerrar a unidade Cretácica, 

aparecem os Arenitos e Argilas de Aveiro, designação atribuída por Teixeira e Zbyszewski 

(1976), autores da Carta Geológica de Aveiro, aos materiais areníticos, siltíticos e argilíticos.  

Estes materiais correspondem sobretudo a argilas lagunares, com intercalações siltosas, 

depositadas numa depressão que se desloca cada vez mais para Norte, por migração da 

zona de subsidência, no decurso do Senoniano. 

A unidade Argilas de Aveiro é correspondente às Argilas de Vagos de Barbosa (1982) e, em 

parte, às Assentadas Fluvio Marinhas de Choffat (1900).  

Na Tabela I está patente uma síntese litoestratigráfica das unidades geológicas pós 

Jurássico que ocorrem na região. 

Tabela I. Síntese litoestratigráfica das unidades pós-Jurássico que ocorrem na região (in Rocha, 1993, 

modificado de Ferreira Soares et al., 1982). 

 

Os Arenitos e Argilas de Aveiro aparecem desde o rio Vouga, a Norte e a Este, e estendem-

se para Sul até Mira. Estão quase sempre cobertos pelos Depósitos Modernos, que no eixo 

Aveiro-Ílhavo-Vagos, são representados predominantemente, por areias de praias antigas, 

que formam uma extensa superfície aplanada, com espessura na ordem da dezena de 

metros, permitindo que as Argilas de Aveiro-Ílhavo-Vagos (AAIV), subjacentes, aflorem nos 
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contornos das depressões topográficas, concedendo um aspecto dendrítico aos 

afloramentos (Fig. 5). 

Os Arenitos e Argilas de Aveiro são certamente os mais recentes sedimentos Cretácicos 

conhecidos nesta região setentrional da Bacia Lusitânica. Pertencem ao final do período 

Cretácico, mais concretamente ao Cretácico Superior (Senoniano). Teixeira e Zbyszewski 

(1976) posiciona-os nas camadas Maestrichtianas; Lauverjat (1982) posiciona-os no 

Campaniano-Maestrictiano, admitindo que possam mesmo representar o Maestrichtiano; 

enquanto, Barbosa (1981), Maestrichtiana é também admitida por Soares et al. (1982), quer 

para esta unidade, quer para a sua correlativa da região Mira-Vagos. 

 

 

Figura 5. Esboço geológico, simplificado da região estudada in (Rocha, 1993). 

 

A composição litológica da formação Arenitos e Argilas de Aveiro compreende (Benta, 2006):  

• argilas maciças de cores esverdeadas, acinzentadas ou avermelhadas;  

• níveis carbonatados de calcários margosos;  

• níveis silto-argilosos ou areno-argilosos;  

• margas;  

• dolomias. 
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Capítulo 3. Método de Reflexão sísmica de Alta resolução. 

O método de reflexão sísmica é um método não invasivo frequentemente utilizado para 

estudar da geologia de subsuperfície. Tem tido inúmeras aplicações de obras de engenharia, 

prospeção de hidrocarbonetos e trabalhos de vertente académica para estudos de 

processos geológicos na subsuperfície. Este método permite, através da emissão de ondas 

acústicas, distinguir diferentes unidades geológicas com diferentes velocidades de 

propagação. As ondas emitidas por uma determinada fonte sísmica sofrem o processo físico 

de reflexão e refração à medida que interseta diferentes interfaces que separam materiais 

com propriedades diferentes sendo depois registadas por um recetor, ou conjunto de 

recetores. Dependendo da escala de estudo e nível de penetração pretendida são utilizados 

diferentes sistemas de aquisição. Neste estudo foram adquiridos dados de reflexão sísmica 

de alta resolução a partir de um sonar Chirp que permite distinguir unidades geológicas com 

espessuras na ordem de centímetros até profundidades de cerca de 30-40 m. 

 

3.1. Reflexão sísmica  

3.1.1. Fundamentos de Propagação de ondas e reflexão sísmica.  

No método de reflexão sísmica, as diferentes estruturas geológicas da subsuperfície são 

detetadas através das ondas acústicas (ou sísmicas) emitidas, que depois de refletidas nas 

camadas da subsuperfície são captadas por um ou mais recetores à superfície, registando-

se o intervalo de tempo do percurso, neste caso de ida e volta (Two-way-time, twt). Ao saber 

o tempo de chega destas ondas é então possível estimar a profundidade das estruturas que 

geraram as respetivas reflexões diferenciando ou aumentando as velocidades de 

propagação das ondas. O processo de reflexão ocorre sempre que a onda sísmica atinge 

uma interface que separa dois materiais de propriedades físicas diferentes: velocidades das 

ondas sísmicas (V), densidade (ρ) e consequentemente a impedância acústica (Z), que é o 

produto de V por ρ. Para além da reflexão quando uma onda atinge uma interface com 

contraste de impedância acústica, parte da energia é também refratada e continua a 

propagar-se em profundidade, mas com um angulo diferente ao inicial. Todo este processo 

é descrito pela lei de Snell. (Fig. 6) (eq.1, (𝑖) representa o ângulo da onda incidente, (𝑟) 

angulo da onda refratada e V a velocidade da onda). 

 

𝑠𝑖𝑛(𝑖)

sin(𝑟)
=

𝑣1

𝑣2
     (Equação 1) 
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Figura 6. Esquema representativo da lei de Snell, reflexão e refração numa interface entre 2 meios com 

propriedades elásticas distintas. Vi eρi  representam a velocidade da propagação das ondas sísmicas (Pinheiro 

et al., 2011). 

 

É o angulo de incidência que condiciona a razão entre a energia refletida e refratada. 

Contudo como a sísmica de alta resolução a fonte e recetor são coincidentes ou muito 

próximos, considera-se apenas incidência normal. Neste caso a relação entre a energia 

transmitida e o sinal refletido, pode ser calculada pela equação 2, na qual com diferentes 

densidades (p), velocidade das ondas sísmicas (V) e impedância acústica (Z). O coeficiente 

de reflexão, para uma incidência aproximadamente vertical é proporcional ao contraste de 

impedância acústica (Eq.2). 

𝐶𝑅 =  
𝜌2𝑉2 − 𝜌1𝑉1

𝜌2𝑉2+𝜌1𝑉1
 =  

𝑍2 − 𝑍1

𝑍2 + 𝑍1
   Equação 2 

 

A resolução sísmica é determinada pelos parâmetros de sistema de aquisição e pela 

geometria de aquisição de dados. Após a aquisição, a resolução só pode ser melhorada até 

certo ponto. Assim pode-se dizer que os princípios físicos da resolução sísmica são de 

grande importância na interpretação (Yilmaz, 2001). 

O conceito de resolução sísmica pode ser entendido segundo duas componentes: separadas 

duas interfaces devem estar de modo a serem representadas como refletores distintos.  

A resolução vertical é definida como a capacidade de distinguir o topo e a base de uma 

camada com reflexões distintas muito próximas, e é influenciada pelo comprimento de onda 
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do sinal sísmico e pela velocidade de propagação das ondas sísmicas no meio. Esta melhora 

com o aumento da frequência (em Hz) da onda. Dois refletores diferentes podem ser 

reconhecidos como eventos sísmicos diferentes se a distancia entre eles for igual ou superior 

¼ do comprimento de onda (𝜆). (Equação 3). 

𝜆 =
𝑉

𝑓
      Equação 3 

Na equação 3, V é a velocidade da onda sísmica e f a frequência. A frequência das ondas 

transmitidas depende das características da fonte sísmica. No entanto a frequência vai-se 

alterando à medida que as ondas vão propagando, perdendo as frequências mais elevadas 

com aumento da profundidade. 

 

As frequências mais altas são atenuadas mais rapidamente que as mais baixas. Podemos 

então concluir que quanto mais elevada for a frequência da onda menor será a sua 

penetração, maior será a resolução vertical obtida. Num sistema Chirp Sonar, a resolução 

vertical depende da largura de banda do Chirp. 

A resolução horizontal corresponde a separação mínima para que duas estruturas possam 

ser distinguidas como dois objetos diferentes (Figura 7). 

 

 𝑅 =
𝑉

2
√

𝑡

𝑓
      Equação 4 

 

 
Figura 7. Definição da 1º zona de Fresnel (modificado de Kearey e Brooks 1991). 
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Figura 8. Definição da 1º zona de Fresnel (modificado de Kearey e Brooks 1991). 

 

Na equação 4 R é o raio da 1º zona de Fresnel, V a velocidade média de propagação das 

ondas sísmicas no material (m/s), f a frequência do sinal sísmico (Hz) e t é o tempo de ida e 

volta da reflexão sísmica (TWT em segundos). 

 

3.2. Traços Sísmicos  

Um traço sísmico representa, em profundidade, a variação de densidade/ velocidade de 

propagação das ondas sísmicas nas várias formações geológicas proporcionalmente aos 

respetivos coeficientes de reflexão. Quando um sinal sísmico atinge a primeira litologia no 

fundo do mar, os recetores registam um coeficiente de reflexão positivo. No entanto quando 

esse sinal prossegue e contacta com uma camada de menor impedância acústica, o 

coeficiente de reflexão será negativo. Assim o coeficiente de reflexão associado a uma 

determinada interface, será diferente de traço para traço. O traço sísmico será a convolução 

da onda-fonte pela sequência de refletividade gerada pelas interfaces entre várias camadas 

geológicas. 

Na prática o traço sísmico também contém informação indesejadas, como reflexões 

múltiplas, ruídos coerentes e ruídos aleatório (Hatton et al 1986). 
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Figura 9. O traço sísmico, visto como a convolução de uma função de refletividade do meio atravessado com 

o pulso da fonte (modificado de Kearey e Broocks, 1991). 

 

Além da energia que retorna uma via de reflexão simples, existem trajetórias mais 

complexas. Quando na energia recebida esta envolvida mais do que uma reflexão na mesma 

interface, estamos diante de uma reflexão múltipla (Hatton, et al 1986). Em reflexão sísmica 

no meio aquático este fenómeno é muito comum devido a interface água e sedimento/agua, 

pois os múltiplos geralmente ocorrem quando estamos na presença de interfaces com 

impedância acústicas maiores, que é o caso destas duas interfaces, onde a energia não 

sofre praticamente refração e é quase toda ela refletida. Quando a energia chega a interface 

sedimento/agua maior parte dela é refletida (devido á elevada impedância acústica desta 

interface). Desta energia refletida, parte é recebida pelo recetor enquanto outra parte vai ser 

refletida novamente, neste caso pela interface Ar/água, que devido a sua elevada 

impedância acústica, reflete quase toda a energia de volta, que irá realizar o mesmo trajeto 

que a energia inicial. 

Deste modo a energia que é recebida pelo recetor vai apresentar mais do que uma reflexão 

do fundo marinho.  

De acordo com Sheriff e Geldart em 1995, um evento sísmico comum a vários traços pode 

ser identificado e reconhecido com base em três características principais: 
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• Coerência: repetição de traço para traço. Esta característica, de modo a ter algum 

peso no reconhecimento de eventos sísmicos, exige a definição de um 

espaçamento máximo entre traços.  

• Amplitude destacada: presença de aumento/diminuição brusca de amplitude ao 

longo de um traço;  

• Caráter ou assinatura: presença de uma porção de onda que se destaca. 

Em teoria a interpretação de um traço sísmico é relativamente simples. Na prática, contudo, 

há muitas contribuições indesejadas para a informação contida num traço sísmico (Hatton, 

Worthington e Makin, 1986). 

 

3.3. Reflexões Múltiplas 

De acordo com Hatton, et al. (1986); contrariamente a simplicidade da reflexão definida pela 

Lei de Snell, há maneiras mais complexas da energia retornar ao recetor, uma vez que há 

sempre mais do que uma interface envolvida. Quando a energia é recebida coletivamente 

como reflexões de mais do que uma interface, é conhecida como uma reflexão múltipla.  

A figura 5 apresenta-nos dois exemplos que são normalmente considerados separadamente 

devido ao pequeno atraso temporal envolvido (1) reflexões fantasmas, que produzem pulso 

de elevada amplitude e polaridade negativa e surgem tão próximo do pulso modificado 

(Hatton, Worthington e Makin, 1986) e múltiplas reflexões nas camadas. 

 

Figura 10. Trajetória dos raios de algumas famílias de múltiplos complexos (Fonte: modificado Hatton, 

Worthington e Makin, 1986). 
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Os atrasos das reflexões múltiplas podem ir de muito pequenos, no que diz respeito aos 

múltiplos de fundo de mar a baixa profundidade a muito grandes em mar profundo, e podem 

criar grandes problemas no processamento e interpretação dos dados (Hatton, Worthington 

e Makin, 1986). 

 

3.4. Conceito de sinal e ruído 

O termo sinal é utilizado para denotar qualquer evento nos registos sísmicos a partir do qual 

se pretende obter informação. Neste tipo de registos associam-se essencialmente a eventos 

de reflexão. Todos os restantes eventos, constituem ruído, incluindo os de caracter coerente 

como por exemplo onda direta, múltiplos e difrações. O ruído incoerente geralmente 

presente no registo sísmico, ao contrário dos eventos de carater coerente, não mostra 

correlação direta entre os vários traços sísmicos do registo. Este tipo de ruido possui 

propriedades estatísticas e propriedades de aspetos puramente aleatório ou imprevisível. O 

ruido incoerente, com propriedades estatísticas pode ser reconhecido no domínio de 

frequências, e está muitas vezes associado aos próprios equipamentos de aquisição sísmica 

(como por exemplo a corrente elétrica), à embarcação, ou condições externas, como por 

exemplo a ondulação ou existência de turbulência no streamer (e.g. Hatton et al., 1986; 

Sherif e Gerald, 1995). 

 

Por esta razão recorre-se a aplicação de filtros que podem ser desenhados, ou ajustados 

para atenuar largamente ou mesmo anular as componentes de frequências pretendidas e 

que possam ser desprezadas. Existem quatros principais configurações no que respeita ao 

desenho de filtros, nomeadamente (1) Passa Baixo, onde rejeitadas essencialmente as altas 

frequências. (2) Passa Alto, filtro onde são rejeitadas as baixas frequências. (3) Passa 

Banda, rejeita todas as frequências que estejam fora de uma determinada gama de valores 

e por fim (4) Filtro Notch desenhado para remover valores com frequências especifica. 
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Figura 11. Representação dos vários tipos de filtros (Smith 2003). 

 

 

Por fim, o ruido, incoerente com características puramente aleatórias, não apresenta 

qualquer correlação com o sinal sísmico, não sendo possível reconhecer qualquer tipo de 

padrão. O ruido com estas características é parcialmente atenuado ou eliminado mediante 

a realização de uma etapa de processamento, designada Stack. Neste processo é gerado 

um traço sísmico que resulta da combinação e soma de traços sísmicos de um dado ponto 

de reflexão. Como o sinal das reflexões possui um comportamento estável, têm desta forma 

tendência a somar-se, ao contrário da componente aleatória, que vai ter tendência a 

cancelar-se. 
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Capítulo 4. Aquisição e Processamento dos dados Geofísicos. 

4.1. Levantamento Geofísico da área de estudo.  

Na campanha de recolha dos perfis sísmicos foi utilizado um sistema combinado de Sonar 

de Varrimento Lateral e CHIRP Sonar, Edgetech 512i, do Laboratório de Geologia e 

Geofísica Marinha do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro (Fig. 13), 

rebocado pela embarcação Nereide, também da Universidade de Aveiro. 

Na área de estudo (Fig. 14) foram recolhidos 42 perfis sísmicos que totalizam um percurso 

de km, segundo uma malha com espaçamento entre linhas de 20m, que recobre uma área 

de 0,84km2. 

 

Figura 12. Representação da embarcação e geometria de aquisição usada para execução do levantamento 

geofísico 

 

 

Figura 13. Sistema sonares Chirp (a) sistema Datasonics, (b) sistema de visualização em tempo real do 

laboratório da CESAM, Universidade de Aveiro. 
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Figura 14. Área de estudo e localização das linhas sísmicas adquiridas. 

 

4.2. CHIRP Sonar (compressed High Intensity Radar Pulse) 

Os sonares CHIRP são fontes sísmicas marinhas de alta resolução que conseguem produzir 

uma imagem da subsuperfície, num intervalo de tipicamente 0.5 a 12 kHz, com uma 

resolução vertical decimétrica nos primeiros 30 metros profundidade abaixo do fundo 

marinho. A resolução vertical dependente da largura da banda do pulso gerado (wavelet), 

enquanto a resolução horizontal depende principalmente das características da fonte, 

velocidade de propagação das ondas sísmicas no substrato, profundidade que é rebocada 

a fonte e profundidade das camadas, etc. (Bull, Quinn e Dix, 1990). 

 

Os sistemas CHIRP distinguem-se dos outros sistemas de sísmica convencional devido á 

natureza da assinatura de fonte. Em vez de enviarem um sinal de uma frequência, enviam 
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sinal de frequência modulada, varrendo uma larga gama de frequência (Figura 15) (Pinheiro 

et al., 2011). 

 

Figura 15. Comparação entre o pulso da sísmica convencional (Direita) e um pulso do CHIRP (esquerda) 

(Shock e Le Blanc, 1990). 

 

A aplicação principal deste equipamento é a identificação e caracterização de camadas de 

sedimentos ou rochas que se encontram nas primeiras dezenas de metros por baixo do 

fundo marinho. Estes tipos de dados são geralmente utilizados para perceber onde colocar 

gasodutos, oleodutos, também para avaliação de locais de poço, estudos arqueológicos e 

ambientais, e para planificação de operações de dragagens (e.q Pinheiro et al 2011). 

 

 

Figura 16. Representação esquemática do processo de aquisição de dados sísmicos (OzCoasts,2013). 

 

4.3. Processamento dos dados de reflexão sísmica  

O principal objetivo do processamento dos dados sísmicos consiste em melhorar a qualidade 

do sinal que representa a geologia de subsuperfície. O dado original geralmente contém 

bastante ruído e a sua interpretação depende fortemente da capacidade de quem interpreta 

(Hatton, Worthington e Makin, 1986). 



23 

 

O estudo de reflexão sísmica incluí frequentemente três etapas; aquisição dos dados, 

processamento dos dados e interpretação. O processamento sísmico é uma fase bastante 

complexa e que deve ser adaptada ao tipo de dados e às condições de aquisição (ex. 

geometria) no estudo geofísico. A parametrização em cada uma das etapas de 

processamento deve ser sempre avaliada para garantir um bom diagnóstico e resolução dos 

problemas que afetam a qualidade do sinal (Yilmaz, 2001). 

Fatores como frequência de sonorização, a altura do “peixe” relativamente ao fundo, a razão 

de repetição de envio de sinal, o comprimento de pulso, e a largura da área abrangida pelo 

sonar assim como o estado do mar, influenciam a qualidade final da imagem. Os parâmetros 

com maior prioridade na seleção de um sistema de sonar de varrimento lateral com CHIRP, 

normalmente, são a frequência de operação e altura do peixe (Johnson e Helferty 1990). 

 

Figura 17. Esquema geral de um sistema de reflexão de alta resolução (fonte: modificado de Johnson e Helferty 

1990). 

 

4.4. Processamento dos Dados de Reflexão Sísmica Adquiridos na Ria 

de Aveiro 

A campanha de reflexão sísmica foi realizada pelo Laboratório de Geológica e Geofísica 

Marinha do departamento de geociências da universidade de Aveiro no dia 17 de dezembro 

de 2020. Os dados foram recolhidos numa gama de á frequência de 0.5 e 7 kHz e a uma 

velocidade próxima dos 3 nós. Para alem disso, o espaçamento entre as linhas ao longo dos 

quais se adquiriram os dados foi de 20 metros. 

4.5. Importação dos dados e Fluxo de Trabalho (RADEXPRO) 

Os dados brutos recolhidos em formato JSF foram convertido para o formato SEG-Y, sendo 

depois importados para o Software RadexPro, da Empresa DECO Geophysical. Este 
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software possui numerosas ferramentas de processamento quer para sísmica 2D quer para 

3D. Neste software foi criado um novo projecto com um conjunto de fluxos de trabalho 

(workflows), um fluxo de trabalho pode ser definido como um conjunto de passos de 

processamento cujo ficheiros de entrada (input) e saída (output) estão ligados entre si 

(DECO Geophysical, 2018). 

No primeiro fluxo de trabalho, para cada linha, realizada o input é composto normalmente 

pelos processos de trace output, conversão de tamanho e Screen Display, e destina-se a 

introduzir os dados correspondentes a cada linha no projeto, de modo a serem tratados em 

fluxos posteriores. 

Cada processo corresponde uma janela onde se podem alterar parâmetros e definir 

diretórios, entre outras opções. A janela correspondente ao trace input é simples. Ao clicar 

no botão add da secção data sets, abre-se uma janela que permite selecionarmos o conjunto 

de dados sobre os quais vamos trabalhar, ao optar por selecionar a opção Get all estamos 

a assumir que os dados em ordem em que foram adquiridos, sem que haja qualquer 

ordenação ou corte.  

A configuração da representação gráfica é definida pelo modulo Screen display. Ao clicar 

sobre o modulo, temos acesso a uma janela que permite alterar parâmetros de visualização 

(display parametres) de modo a ajustar a janela do perfil da linha ao nosso propósito e as 

características da linha em questão.  

O perfil formado apresenta a relação tempo/FFD (field file identification number); esses 

parâmetros tiveram que ser ajustados, e principalmente as opções relativas às amplitudes 

dos eixos e ao ganho. A janela de visualização esta apresentada em duas partes; a um 

referente aos parâmetros de escala e outro relativo ao desenho dos traços. 

Nos parâmetros de visualização, a primeira opção permite alterar a representação entre o 

modo de densidade variável (variable density display mode) ou em modo traço wiggle. Um 

parâmetro que é frequentemente explorado de modo a facilitar a visualização de uma linha 

o ganho (gain) (DECO Geophysical, 2018). A escala temporal do eixo das ordenadas é 

configurada escolhendo um tempo mínimo e máximo, e o eixo das abcissas é configurado 

definindo o número de traços que queremos visualizar de cada vez.  

O objetivo deste fluxo de processamento é apenas poder visualizar os dados em bruto de 

modo a realizar um controlo de qualidade. Isto implicou que por vezes os parâmetros fossem 
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obtidos por tentativa e erro até se obter uma janela de visualização satisfatória, este passo 

também serve para selecionar alguns parâmetros que serão utlizados no fluxo de 

Desconvolução.  

 

Figura 18. Fluxo de processamento de dados sísmicos realizado para os dados dos perfis realizados neste 

trabalho. 

 

 

Figura 19. Ambiente de trabalho do software RadexPro onde foi executado o processamento da linha. 
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4.6. Controlo de Qualidade dos Dados 

Para ilustrar ao vários passos do processamento dos dados sísmicos considerados neste 

estudo,iremos utilizar o perfil L30. Encontra-se no formato. *sgy, um formato de ficheiro 

desenvolvido e normalizado pela Society of Exploration Geophysicists, que é amplamente 

utilizado nos dias de hoje para armazenamento e transferências destes tipos de Dados.  

Antes de proceder com o processamento é importante fazer um prévio controlo de qualidade, 

para verificar se os dados recolhidos estão em conformidade com os parâmetros de 

aquisição estabelecidos na aquisição sísmica, bem como identificar elementos do ficheiro 

(traços sísmicos) que possam prejudicar significativamente etapas de processamento 

posteriores (por exemplo taxa de amostragem e sequencia de tiros). Neste sentido o ficheiro 

correspondente ao perfil de estudo, foi carregado no Software RadexPro, onde começa por 

fazer uma observação prévia das suas propriedades.  

 

 

Dados em Bruto 

 

Figura 20. Representação de dados em bruto de uma secção sísmica (Perfil L30) antes do processamento. 
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4.7. Análise Espetral  

Depois de visualizados os dados fez-se uma análise espetral, nesta etapa pretende-se gerar 

espetros de amplitudes, com objetivo de identificar possíveis ruídos no domínio das 

frequências. 

Para este propósito, foram criados espectros de frequências para uma região da coluna de 

água, maioritariamente associada a ruido, e uma região com reflexões de subsuperfície, 

onde se encontra o sinal (Figura.21). Apos definir as janelas pretendidas foi possível, a, gerar 

respetivos os espetros de frequências. Estes podem ser representados com dois principais 

tipos de escalas a nível de amplitude: escala normal e logarítmica. Verificou-se que em 

quase todos os perfis não existe ruido a interfere significativamente no sinal. 

 

Figura 21. Análise espetral realizada em duas regiões uma na zona de água e outra na zona do sinal 

(geologia). 

 

4.9. Desconvolução do sinal 

A Desconvolução sísmica, comprime o pulso, atenua a reverberação múltipla e corta o 

período, aumenta assim a resolução temporal dos dados, com vista a obter a refletividade 

do terreno. Ou seja, o traço sísmico resulta da convolução da onda sísmica gerada pela fonte 

com a função da refletividade.  
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Figura 22. Modelo da desconvolução. Fonte: Gadallan & Fisher, 2009. 

 

Com a aplicação da Desconvolução pretende-se melhorar a resolução do impulso (Figura 

22) sísmico e assim melhorar o sinal da resposta do terreno. Matematicamente, a 

Desconvolução é a operação inversa á convolução. O modelo convencional da convolução 

do traço sísmico pode ser representado pela equação (Yilmaz,2001). 

 X(t)=w(t)*e(t)+n(t) 

 

Onde x(t) é o traço sísmico, w(t), onda sísmica gerada, e (t) a função de refletividade ou 

resposta de terreno, n(t) ruido aleatório e por fim* que é o operador da convolução. O objetivo 

da Desconvolução é então recuperar e (t) a partir de x(t). no entanto, na maioria dos casos 

apenas x(t) é uma variável conhecida, o que implica e (t) que seja obtido por aproximação. 

A variável w(t) normalmente desconhecida, pode ser inferida através da medida do pulso 

acústico gerado (assinatura da fonte); na ausência desta informação a wavelet é estimada 

estatisticamente através da computação de espetro de amplitudes e funções de 

Autocorrelação. 

 

Neste tralho foi aplicada a Desconvolução preditiva, Este filtro constitui um operador de 

inversão, conhecido como filtro preditivo, uma vez que reconhece ou prevê a informação de 

wavelet de cada traço sísmico e atenua/remove os efeitos indesejado aproximando assim 

cada traço sísmico a função de resposta do terreno. Por tanto as reflexões registadas ao 

longo do perfil sísmico serão representadas com uma resolução vertical; os efeitos de 

reflexões múltiplas nomeadamente as de curtos períodos podem ser significativamente 

atenuadas (Yilmaz, 2001) Depois foi feito o screen Display e o output, como já foi referido 

anteriormente  
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Desconvolução preditiva  

A Desconvolução preditiva é aplicada para remover o ruído coerente e para aumentar a taxa 

de resolução. O sinal refletido (traço) é interpretado dentro do modelo linear atribuído pela 

integral de convolução. Dentro de a estrutura deste modelo a frequência característica do 

traço - é um produto da característica de canal de receção-gravação e frequência 

característica do meio. O último inclui distorções causadas pelo meio que são na verdade 

os erros de interpretação dos dados observados (para exemplo, reflexos múltiplos, ondas 

fantasmas formadas na superfície da Terra e as ondas semelhantes a eles). Dentro do 

processo de desconvolução preditiva, o operador do filtro linear aplicado acima a remoção 

das distorções mencionadas é calculada. Para fazer isso, a fim de resolver a equação de 

Viener-Hopf, O algoritmo de wiener-Levinson com adição de ruído branco é usado para 

reduzir o erro de predição para mínimo, o método dos mínimos quadrados é usado (DECO 

Geophysical, 2014). 

Neste processamento, foi aplicada a desconvolução preditiva, no (Time Window) com uma 

janela temporal entre 0 e 14ms, com um intervalo de predição de 0.3ms, um comprimento 

do filtro de 1.0ms, um Tapering length: 0.1ms e um “White noise” level de 0.01%.  

 

 
Figura 23. Dados brutos, antes da desconvolução (A); dados após a desconvolução (B). 

(A) 

(B) 
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4.10. Picking do Fundo Marinho. 

O módulo de picking permite a deteção automática das primeiras chegadas.  

Foi utilizado um picking automático, com o objetivo de obter um resultado inicial que foi 

melhorado posteriormente. O First Breaks Picking tem numa janela que permite configurar 

os parâmetros para o picking automático.  

Depois escolhe-se o modo como é implementado o algoritmo, neste caso escolheu se o 

Threshold (Nivel limite) de modo para todas as linhas processadas, o type define o valor do 

thrshold deverá ser procurado para identificar o evento pretendido máximo, mínimo ou na 

mudança de sinal da amplitude sísmica. Foi muito difícil obter um bom picking automático; 

por isso foi necessário fazer alguns ajustes manuais na janela de visualização da linha. Este 

processo realiza-se através da edição dos picks automáticos colocados a cada linha. Depois 

da correção é necessário gravar o novo conjunto de dados de picks num novo header. 

 

 
Figura 24. Picking feito do fundo marinho (a), Resultado depois da remoção da coluna de água com base no 

pickig do fundo (b). 

(A) 

(B) 
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Atenuação dos Múltiplos  

Reflexões múltiplas e reverberações podem ser atenuadas usando técnicas baseadas em 

sua periodicidade ou diferenças na velocidade de moveout entre múltiplos e primários em 

sísmica multcanal. Essas técnicas são aplicadas a dados em vários domínios, incluindo o 

domínio CMP na sísmica multicanal para melhor explorar os critérios de discriminação de 

periodicidade e velocidade (ruído e atenuação múltipla). 

 

4.11. Zero-Offset DeMultiple 

Este módulo é projetado para Demultiple de canal único ou dados sísmicos stack. O 

algoritmo é baseado na subtração adaptativa de um modelo de múltiplos do campo de onda 

original. O modelo é obtido a partir dos próprios dados, seja por deslocamento estático dos 

traços originais ou por autoconvolução. (Figura 24)  

 

Figura 25. Janela correspondente ao módulo de parâmetro DeMultiple aplicado aos perfis sísmicos. 

 

Em termos gerais, um filtro especial é calculado para cada traço baseado em ambos os 

traços de dados originais e os traços do modelo. Este filtro, quando aplicado ao trace, tenta 

minimizar o RMS de amplitudes de tudo o que for semelhante entre o traço e o modelo. 

Quando o filtro é calculado, ele é considerado não estacionário para torná-lo adaptável aos 

eventos que são bastante semelhantes, mas não exatamente iguais. Isso torna a subtração 

até certo ponto eficiente, mesmo para modelos bastante aproximados, quando o tempo de 

chegada ou/e a amplitude do múltiplo modelado diferem da observação real. Porém, quanto 

mais semelhante é o modelo de múltiplos ao real múltiplos observados, mais eficiente é a 

subtração. Este módulo é menos eficiente se os dados forem significativamente perturbados 
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pela geometria do fundo do mar porque os primários e os múltiplos são perturbados de forma 

diferente e o modelo resultante torna-se menos semelhante à observação. Quando o filtro é 

calculado para um traço dos dados originais, alguns traços adjacentes do modelo também 

podem ser usados, usando traços adjacentes podem tornar o efeito de subtração mais forte. 

Por outro lado, o filtro não deve diferir muito de um traço para outro. Por este motivo, os 

filtros calculados para cada um dos traços originais depois, pode ser calculada a média sobre 

a base de vários traços. Isso tornaria a subtração mais suave e ajudam a evitar o efeito de 

apagar uma lacuna ao redor do múltiplo removido. (RadexPro 2014). 

 

 
Figura 26. Representação das secções sísmicas com os múltiplos, representação com os múltiplos atenuados. 

(A) 

(B) 
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4.12. Migração dos Dados 

É um processo que tem como base a equação da onda visando a reconstrução da secção 

sísmica para que as reflexões sejam deslocadas para a sua posição correta em relação a 

superfície e ao tempo (Reary and Broocks, 1991). 

Segundo Yilmaz (2001) A migração a indicação dos refletores para suas verdadeiras 

posições de subsuperfície e colapsa as difrações, aumentando assim a resolução espacial 

e produzindo uma imagem sísmica mais realista da subsuperfície. (figura 27) 

o objetivo da migração é fazer com que a seção se pareça semelhante à seção transversal 

geológica em profundidade ao longo de uma barreira sísmica. A seção migrada, no entanto, 

geralmente é exibida a tempo. uma razão para isso é que a estimativa de velocidades com 

base em dados sísmicos e outros sempre é limitada em precisão. o processo de migração 

que produz uma seção de tempo migrada é chamado de migração de tempo. (Yilmaz, 2001). 

 

Figura 27. a) sinclinal numa secção sísmica outra da migração b) e a forma de laço. 

Para este processamento utilizou-se com a migração Migração Stolt F-K 

4.13. Migração Stolt F-K 

Este módulo realiza a migração Stolt de agrupamentos sísmicos, adquiridos na distância 

fonte-receptor zero. Supõe-se que os traços são equidistantes ao intervalo entre os traços 

vizinhos, atribuídos pelo parâmetro dx (em m). 
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Figura 28. Modulo de filtro F-K stolt Migration aplicado na linha L30. 

 

 

Figura 29. Representação das secções sísmicas não migrados e migrados 

(B) 

(A) 
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4.14. Correções estáticas  

Foi necessário corrigir o efeito da maré de modo a colocar a superfície da coluna da água 

no zero hidrográfico. Ao ajustar a todos os perfis sísmicos ao mesmo nível hidrográfico 

podemos fazer correções entre refletores de diferentes perfis durante a interpretação. 

Para realizar esta correção recorreu-se as tabelas de maré do instituto hidrográfico para o 

dia em questão. No entanto os valores, apresentados pelo instituto hidrográfico 

correspondem apenas a hora de preia e baixa-mar; deste modo foi necessário realizar uma 

interpolação destes valores. de modo a representar a variação da maré no período de 

aquisição de cada perfil sísmico. Assim de modo a realizar o reposicionamento de cada perfil 

calculou-se uma equação da reta para cada intervalo entre os pontos do gráfico. Aplicou-se 

a equação da reta correspondente ao intervalo em que foi realizada cada linha, de modo a 

calcular o valor da ordenada para cada minuto. De seguida fez-se a media de todos os 

valores obtidos para cada linha e o valor obtido foi o valor utilizado para a correção da maré 

nessa linha. 

Apos obter os resultados para cada linha, recorreu-se ao modulo trace Applay statics para 

atribuir-lhe o valor calculado ao cabeçalho SOU_STAT e DEPTH que define os valores da 

profundidade relativamente á superfície da água De seguida com o modulo Tides import de 

modo a importar correções estáticas para marés em cabeçalhos de rastreamento de um 

conjunto de dados. Os dados das marés são geralmente representados como forma de 

tabelas '' Tempo-altitude ao nível do mar ''. Para importar esses dados corretamente, é 

necessário que todos os rastreios tenham informações de data e hora em seus cabeçalhos. 

 

 

Figura 30. Antes (a) e depois das correções estáticas (b) 

(B

) 

(A

) 
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4.15. Definição da Geometria e correção da Navegação  

A geometria é uma etapa de grande importância no processamento de dados de reflexão 

sísmica, nesta etapa é determinada a posição relativa de cada traço sísmico para a 

configuração geométrica da fonte e recetores sucessivos tiros que compõem o perfil sísmico. 

Só desta forma é possível agrupar os vários traços sísmicos associados a um ponto de 

reflexão comum (CMP).  

Neste Fluxo do processamento utilizamos o modulo marine Geometry input Este módulo é 

projetado para entrada de informações de posicionamento (geometria) em dados marinhos. 

O módulo é autónomo, ou seja, deve ser o único módulo no fluxo, nenhuma entrada / saída 

adicional é obrigatório. A caixa de diálogo do parâmetro do módulo é mostrada abaixo: 

 

 

Figura 31. Fluxo de processamento com os módulos de (b) janela de correção de navegação, (c) Janelas de 

parâmetros de geometria, (d) janela do SEG-Y output. 

 

Na janela dataset selecionamos o conjunto de dados vindo do output da correção estática 

no banco de dados do projeto onde a geometria calculada será atribuída. O caminho para o 

arquivo no banco de dados será exibido na linha Conjunto de dados: 
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Figura 32. Janela do parâmetro de input da geometria usada nas seções sísmica. 

Este módulo permite essencialmente duas possibilidades de cálculo de geometria e entrada 

nos dados - com o uso das coordenadas reais do navio do GPS, ou cálculo de coordenadas 

artificiais “Dummy” ao longo da linha baseando-se apenas no layout de geometria fonte-

recetor. Em ambos os casos, a especificação de a configuração correta da geometria fonte 

recetor é necessária.  

Para entrada de geometria, é essencial que os valores dos cabeçalhos correspondentes no 

conjunto de dados coincidam com aqueles no arquivo de coordenadas.  

Na secção de Navegação do navio (Ship Navegation) para selecionar um arquivo com 

coordenadas GPS e especifique o layout de navegação, ou seja, a maneira exata como as 

coordenadas serão lidas e interpretadas. 

Depois que a navegação do navio foi carregada, para calcular as coordenadas da geometria 

fonte-recetor, especifica-se a sua configuração na guia Source / Streamer geometry:  

 

Figura 33. Janela do parâmetro de input da geometria usada nas seções sísmica. 
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A parte superior da janela de entrada a contém uma geometria fonte-recetor mostrada 

esquematicamente ligada ao local sistema de coordenadas, com o ponto 0 na antena GPS. 

A direção negativa Y é representada por o rumo do navio, e a direção X é vertical em relação 

a ele. A direção X negativa é bombordo, enquanto em seu o lado de estibordo fica o lado 

positivo. 

Neste caso foi configurado os parâmetros de geometria fonte-recetor de acordo com as 

informações disponíveis sobre a localização da fonte e dos recetores em relação à posição 

GPS.  

4.16. Exportação dos Dados (SEG-Y output)  

Este módulo serve para gravar os dados (processados) do fluxo, em um arquivo externo no 

formato SEG-Y no disco. Quando este módulo é ativado, a seguinte janela aparece: 

 

 

Figura 34. Janela do parâmetro de input da geometria usada nas seções sísmica. 

 

Neste passo é preciso ter atenção ao formato de exportação dos ficheiros de modo que os 

valores e cabeçalho não sofram alterações. 

 

4.17. Visualização dos Dados Screen Display 

Para finalizar fez se um display no módulo Screen Display que é um instrumento básico para 

visualizar e analisar interactivamente os dados no Programa RadExPro. O módulo trabalha 

com dados no fluxo. 
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Nas figuras 35 e 36 mostra-se a comparação dos dados originas na linha de exemplo, com 

os mesmos dados após o processamento, como se pode ver foi conseguida uma melhora 

significativa com o fluxo de processamento utilizado.  

 

Resultado do processamento 

 

 

Figura 35. Dados brutos antes do Processamento. 

 

Figura 36. Dados depois do Processamento. 
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Capítulo 5. Interpretação de Dados sísmicos da zona da Ria de Aveiro. 

 

5.1. Introdução a interpretação sismo-estratigráfica 

Neste capítulo apresentam-se os resultados da interpretação dos dados sísmicos. Para efe-

tuar a interpretação dos dados sísmicos é necessário identificar e analisar as sequências e 

fácies sísmicas principais, e posteriormente efetuar a correlação das fácies sísmicas. 

 

5.2. Estratigrafia Sísmica 

A estratigrafia sísmica é uma ferramenta importante na interpretação sismo-estratigráfica, 

porque privilegia as relações geométricas entre superfícies, assentando na interpretação 

dessas relações, em particular no reconhecimento de conjuntos de estratos limitados por 

discordâncias (Roque 2007). Existem três principais fundamentos da Estratigrafia Sísmica 

que assentam nos seguintes pressupostos: 

a) a sedimentação é um processo cíclico;  

b) as reflexões sísmicas primárias são produzidas nos locais onde se verifica um contraste 

abrupto de impedância acústica, sendo paralelas a superfícies de estratificação e a discor-

dâncias;  

c) as reflexões têm significado cronostratigráfico.  

 

A interpretação de linhas sísmicas de reflexão processa-se com base na identificação de 

diferentes tipos de relações geométricas entre as reflexões, de modo a definir as sequências 

sísmicas, a sua estrutura interna, os seus limites, e inferir as características do ambiente 

deposicional.  Como referem, Mitchum e Vail, (1977). As terminações e as configurações 

dos refletores sísmicos são interpretadas como padrões de estratificação ou de não-deposi-

ção, e permitem correlacionar sequencias deposicionais, e interpretar os ambientes deposi-

cionais e estimar as litofácies. 

As terminações dos refletores são limites que se fundem ou terminam com refletores supe-

riores ou inferiores. Estas terminações são um dos principais critérios para definição de limi-

tes de uma sequência deposicional, uma vez que se correlacionam diretamente com as ter-

minações dos estratos depositados. As demarcações destas terminações permitem a inter-

pretação de unidades sedimentares e integração do modelo estratigráfico.  
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As principais terminações de refletores são apresentadas na (Figura 37) e suas principais 

características são: Onlap, Downlap, Toplap, Truncamento Erosional e Truncamento Apa-

rente.  

 

Figura 37. Diferentes tipos de terminações de reflexões que definem os limites das sequências sismo-

estratigráficas (modificado de Mitchum et al., 1977). 

 

Na análise de fácies sísmicas, são considerados um conjunto de parâmetros sísmicos (ge-

ometria e carácter das reflexões, configuração das reflexões internas e forma externa das 

unidades sísmicas) que permitem caracterizar uma unidade sísmica e individualizá-la das 

unidades adjacentes (Mitchum et al.,1977). 

As características das reflexões dentro dos eventos sísmicos podem ser classificadas em 

termos de sua continuidade, atitude dentro da unidade, amplitude e frequência que estão 

relacionadas a elementos geológicos dentro das fácies litológicas. As unidades de fácies 

sísmicas podem cruzar os limites da sequência deposicional. O limite da sequência geral-

mente reflete uma mudança repentina na distribuição da fácies, porque um hiato de tempo 

é capturado na superfície. O objetivo dos estudos estratigráficos sísmicos é interpretar as 

unidades elementares de fácies sísmicas em termos de ambiente de deposição. Portanto, é 

importante reconhecer as várias configurações das reflecções internas desenvolvidas por 

Mitchum et al., (1977), que incluem: configurações paralelas, subpararelas, onduladas, di-

vergentes, clinoformas ou previstas, shingled (baixo angulo), Hummocky (algum grau de or-

ganização interna), caótico e livre de reflexão. 
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Figura 38. Algumas das configurações internas das reflexões para diferentes fácies sísmicas em sequências 

sedimentares que podem ser identificadas em secções sísmicas (modificado de Mitchum et al., 1977). 

 

5.3. Análise Sismo-Estratigráfica  

Nesta etapa do procedimento, após o processamento dos dados, foi realizada uma avaliação 

de qualidade das amplitudes dos traços, bem como a verificação das informações do levan-

tamento de cada linha sísmica. Os dados processados para interpretação foram exportados 

em formato de SEG-Y e para essa verificação foi utilizado o software Seisee, com a finali-

dade de criar uma boa interpretação geológica. Os ficheiros SEG-Y processados, foram im-

portados ao software de interpretação sísmica, Kingdom Suite da Micro Tecnology Inc. Antes 

de se iniciar a interpretação sísmica, é necessário verificar e corrigir a navegação, de modo 

a garantir que os perfis sísmicos estejam na localização exata. Apos esta correção, é feita 

uma análise cruzada da reflexão do fundo marinho, para identificar e corrigir os erros verti-

cais locais existentes devidos a problemas de erros de navegação, correções estáticas ou 

de maré. 
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5.4. Interpretação sismo-estratigráfica do sector da marinha de Garras, 

Canal do Espinheiro, Ria de Aveiro. 

Neste capítulo apresenta-se a descrição das sequências sísmicas presentes na área em 

estudo, bem como das unidades sísmicas que a constituem, a fim de compreender a estra-

tigrafia da subsuperfície nesta zona. Foi utilizado o software Kingdom Suite, para interpreta-

ção dos vários horizontes que delimitam as unidades sismostratigraficas principais identifi-

cadas.  

Foram identificadas 21 unidades sismo-estratigráficas principais (Figura 40) que se distin-

guem, pelo caracter de reflexões internas a que se encontram separadas por discordâncias. 

Todos os perfis estão representados em tempo de ida e volta, TWT (Two-way Time).  

Foram tomadas em atenção as unidades que afloram na vizinhança da área em estudo na 

região de Aveiro. Só após a execução de uma campanha de sondagens nesta área se po-

derá definir detalhadamente a litologia desta área em estudo. Na ausência desta informação 

pode-se, no entanto, considerar a sua possível natureza com base na carta Geológica 1:500 

000 da região de Aveiro e dados de sondagem em áreas vizinhas.  

De seguida apresenta-se a descrição das unidades identificadas nas secções sísmicas, 

tendo em conta os critérios de interpretação de fácies sísmicas. Esta descrição é suportada 

no texto por alguns perfis de reflexão sísmica, de modo a ilustrar a interpretação realizada. 

A Tabela II mostra exemplos de algumas fácies sísmicas identificadas na área de estudo e 

a sua interpretação. 

 

 
Figura 39. Mapa das linhas interpretadas. 
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Figura 40. Perfil sísmico da linha 4 com interpretação, assinalando as unidades, escala vertical em segundos (TWT).
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Tabela II – Ilustrações com as fácies sísmicas das secções (Baseado em tabelas de sismofácies de Berton F 

& Vasely F,.2016). 
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5.4.1. Superfície do fundo da Ria. 

O fundo da Ria (Figura 42) foi interpretado em todas as secções sísmicas usado a ferramenta 

2D Auto-Fill do Kingdom Suite, que produziu bons resultados. Identificaram-se estruturas 

sedimentares com configurações variáveis, assim como mega-ripples. Pequenas estruturas 

depressivas podem ser prováveis marcas relacionadas com escape de gás. A figura 42 

mostra a superficie do fundo atual. 

 

Figura 41. Linha sísmica 30, mostrando fundo mais ou menos regular e área (á esquerda) com mega-ripples. 

 
Figura 42. (A) Grelha do fundo do mar exibida num mapa 2D e em visualização 3D (B). 

 

Na Ria de Aveiro afloram várias unidades litológicas do Quaternário e localmente Cretácico. 

As unidades mais superficiais são geralmente sedimentos recentes do Quaternário, que são 

normalmente constituídas por areias finas e médias e por aluvião do Holocénico. No 

(B) 

(A) 
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Holocénico podem-se caracterizar várias sub-unidades separadas entre si por 

discordâncias. 

 

5.4.2. Unidade – U1 

Unidade superficial de sedimentos mais recentes e pouco consolidados, constituídos por 

areias, limitada no topo pelo fundo do mar e na base pelo refletor cor de Rosa, 

correspondente ao topo da unidade 2. identificado por reflexões tangencias a sigmoides e 

tem uma base irregular com presença de alguns canais (Figura 43). 

 

 

Figura 43. Linha sísmica 30, com unidade (U1) interpretado (escala vertical em segundos TWT). 

 

5.4.3. Unidade - U2 

Unidade subjacente á unidade 1 e caracterizada por refletores ondulados (Figura 44). 

Apresenta zonas com pequenos canais, com uma descontinuidade lateral com fácies 

caótica, limitada no topo pela unidade U1 e na base pelo refletor azul. Em alguns perfis 

sísmicos apresenta um caracter transparente (Figura 44). Observa-se apenas numa parte 

da área de estudo. 
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5.4.4. Unidade - U3 

Unidade caracterizada por refletores muito bem definidos (Figura 45) com probabilidade de 

ser constituída por areia lodosa. É limitada no topo pela unidade U2 e na base limitada pela 

unidade 4, e apresenta uma descontinuidade lateral com leves ondulações em direção ao 

sudeste. Localmente esta unidade sobrepõe diretamente as unidades mais antigas, devido 

a nem todas as unidades serem identificadas em toda a área de estudo.  

 

 

Figura 44. Linha sísmica 7, com interpretação das unidades 2 e 9 (escala vertical em segundos TWT). 

 

5.4.5. Unidade-U4 

Caracterizada por refletores muito bem definidos com ondulação e uma descontinuidade 

lateral apresentando fácies progradantes (Figura 45). É limitada no topo pela unidade U3 e 

na base limitada pela unidade U5. 



49 

 

 

5.4.6. Unidade-U5  

Unidade com refletores muito bem definidos, com algumas descontinuidades e com 

ondulação (Figura 45), provavelmente causado pela compressão Cenozoica. É limitada no 

topo pela unidade U4 e na base limitada pela unidade U6. Aflora apenas numa parte da área 

de estudo. 

 

 

Figura 45. Linha sísmica 8, com interpretação das unidades 3,4 e 5 (escala vertical em segundos TWT). 

 

5.4.7. Unidade-U6 

Nos perfis sísmicos esta unidade é caracterizada por uma serie de refletores muito bem 

definidos, um pouco ondulados, muito variáveis lateralmente embora com alguma coerência 

lateral local, que parecem corresponder a canais de pequenas dimensões com migração 

laterais (Figura). É limitada no topo pela unidade 5 e na base pela unidade 7. Esta unidade 

não é observada em algumas áreas da zona de estudo (Figura 46). 
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5.4.8. Unidade-U7 

A unidade U7 é caracterizada pela por refletores bem definidos com uma forte 

descontinuidade, um pouco ondulado, formando pequenos canais (Figura 46). Ao longo das 

secções sísmicas é limitada no topo pela Unidade U6 e na base limitada pela unidade U8 

respetivamente, a sua espessura varia muito ao longo da área de estudo.  

 

 

Figura 46. Linha sísmica 5, com interpretação das unidades 6 e 7 (escala vertical em segundos TWT). 

 

5.4.9. Unidade-U8 

Esta unidade com horizontes ondulados formando pequenos canais (Figura 47), é limitada 

pela unidade U9 no topo e na base pelas unidades U10 respetivamente. Caracterizada por 

refletores muito fortes, com alta amplitude. Em alguns locais, esta unidade apresenta uma 

sísmica com frequência elevada e configuração caótica, fácies que se encontra bem 

delimitada e confinada a uma determinada área, formando vários pequenos canais ao longo 

da área de estudo (Figura 47). 
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5.4.10. Unidade-U9 

Esta unidade é limitada no topo em alguns lugares pelo refletor roxo, (Figura 41) é limitada 

no topo pela unidade U8 e na base pela unidade U10. Localmente (por exemplo na figura 

41) esta unidade aumenta diretamente por baixo da unidade U2, devido as unidades 

superficiais só se observarem numa pequena parte da área de estudo. Esta unidade tem 

caracter relativamente transparente. Não se observam evidências de refletores em algumas 

zonas.  

 

 

Figura 47. Linha sísmica 23, com interpretação da unidade 8 (escala vertical em segundos TWT). 

 

5.4.11. Unidade-U10 

Esta unidade pode ser formada por sedimentos do Plistocénico. É caracterizada por 

refletores bem definidos e pode aflorar no fundo da Ria (Figura 49), É delimitada no topo 

pela unidade U9 e na base pela unidade U11.  

 
Figura 48. Linha sísmica 31, com interpretação da unidade 10 (escala vertical em segundos TWT). 
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5.4.12. Unidade-U11 

Unidade constituída por refletores bem definidos e com alguma descontinuidade lateral. Em 

algumas secções não estão bem definidos. Limitada no topo pela unidade U10 e na base 

pela unidade U12 (Figura 49). 

 

Figura 49. Linha sísmica 03, com interpretação da unidade 11 (escala vertical em segundos TWT). 

 

5.4.13. Unidade-U12 

Esta unidade estende-se por toda a área de estudo, caracterizado por refletores bem 

definidos, com alta continuidade lateral, apresentam uma espessura bastante pequena. Esta 

limitada no topo pela unidade U11 e na base pela unidade U13 (Figura 50). 

 

5.4.14. Unidade-U13 

Esta unidade é geralmente caracterizada por refletores fortes. Mas em algumas áreas do 

campo de estudo e caracterizada por refletores transparentes com continuidade lateral. das 

secções apresenta variações de espessura, e esta limitada no topo pela unidade U12 e na 

base pela unidade U14 (Figura 50). 
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Figura 50. Linha sísmica 14, com interpretação das unidades 12 e 13 (escala vertical em segundos TWT). 

 

5.4.15. Unidade-U14 

Esta é unidade caracterizada por refletores muito fortes em toda a área de estudo, com 

várias superfícies erosivas, formando vários canais pequenos ao sudeste da zona de estudo, 

e zonas de pequenas falhas que controlam cortinas de gás. É limitada ao topo pela unidade 

U13 e na base pela unidade, com U15, U16, mas localmente pelas unidades U16, U17 e 

U19, (Figura 51). 

 

Figura 51. Linha sísmica 10, com interpretação da unidade 14 escala vertical em segundos (TWT). 
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5.4.16. Unidade-U15 

Esta unidade caracterizada por refletores bem definidos, pouco inclinados e coerentes. com 

descontinuidade lateral, erodida por um grande canal controlado por falhas, É limitada no 

topo pela unidade U14 na base pela unidade U16 (Figura 52). 

 

5.4.17. Unidade-U16 

Caracterizada por refletores bem definidos, limitados ao topo pela unidade U15 e U14 em 

algumas áreas. Esta unidade tem fortes probabilidade de fazer parte da formação 

carbonatada do Cretácico. Tem como base a unidade U17 (Figura 52). 

 

5.4.18. Unidade-U17 

É caracterizada por refletores fortes, e ondulados e bem definidos, com uma 

descontinuidade lateral, com superfície erosiva, limitada no topo pela unidade 16 e na base 

pela unidade U18 (Figura 52). 

5.4.19. Unidade-U18 

Na base esta unidade encontra-se limitada pela unidade 17 no topo e pela unidade 19. 

Refletores de amplitude média elevada com uma descontinuidade lateral identificada em 

alguns perfis do campo de estudo, apresentando uma morfologia aplanada no sector mais 

ocidental irregular (Figura 52).  

 

 

Figura 52. Linha sísmica 03, com interpretação das unidades 15, 16, 17 e 18(escala vertical em segundos 

TWT). 
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5.4.20. Unidade-U19 

Unidade muito bem definida, com uma continuidade lateral e estende-se por toda zona 

estudo. Formada por horizontes pouco ondulados, e com uma grande inclinação do 

Sudoeste para o noroeste. É limitada pela unidade 18 no topo e na base pela unidade 20 

(Figura. 53). 

 

5.4.21. Unidade-U20 

Esta unidade é limitada ao topo pela unidade 19, caracterizada por refletores fortes, de alta 

amplitude e paralelos. Embora tenha um carácter relativamente transparente em várias 

zonas, em alguns locais é possível identificar alguns blocos que apresentam reflexões 

internas, paralelas, eventualmente estas podem estar associadas ao preenchimento de topo 

desta unidade (Figura 53). 

 

5.4.22. Unidade-U21 

Esta unidade esta limitada ao topo pela unidade 20, caracterizada por refletores fortes, de 

alta amplitude e paralelos, embora tenha um caracter relativamente transparente em 

algumas áreas ao longo da zona de estudo (Figura 53). 

 

Figura 53. Linha sísmica 31, com interpretação das unidades 19, 20 e 21 (escala vertical em segundos TWT). 
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5.4.2. Identificação de zonas de campos de Gás sector da Marinha de Garras no canal 

Espinheiro na Ria de Aveiro. 

 

5.4.3. Evidencias de acumulação de Gás. 

Ao longo da área de estudo, observam-se em vários perfis as camadas do Cretácico.  São 

visíveis evidências de acumulação de campos de gás, como podemos observar na linha L04 

(Figura 54). Estas evidências estão relacionadas com o branqueamento acústico e reflexões 

reforçadas. Em algumas zonas podemos verificar ausências de reflexões devido a presença 

de gás.  

 
Figura 54. Linha Sísmica L04 interpretada. Mostrando a camada do cretácico que apresentam dobramentos. 

 

Na interpretação das secções sísmicas é possível identificar várias zonas de acumulação de 

gás que podem estar associadas á ocorrência de hidrocarbonetos em profundidade. Nesta 

área de estudo, a evidência de acumulação de gás é geralmente observada nas unidades 

sísmicas inferiores que corresponde a sedimentos de preenchimento.  As evidências de gás 

no canal do Espinheiro são abundantes, com uma espessura em torno de 0,3s (TWT) e 

encontram-se a uma profundidade de 16 m são controladas por falhas com direção NN-SE, 

aparecendo numa zona de um grande canal, com cerca de 180 m de comprimento e cerca 

de 60 m de largura. O campo de gás no canal vai se estreitando na direção sudoeste (Figura 

55). 

Nas secções sísmicas transversais (Figura 57). Foi identificado outro campo de gás, com 

cerca de 190 m de comprimento e cerca 27 m de largura. Este campo de gás ocupa uma 
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extensa área e aparece como uma acumulação na superfície. Este campo de gás aparece 

ao longo das linhas L3 até a L15 nas linhas transversais entre L34 a L36 nas longitudinais 

com uma extensão considerável. Está bem presente nas linhas transversais desde L26 a 

L35 e aparece nas linhas longitudinais de L13 a L16, linhas, controlado por falhas na direção 

NE-SW. Em alguns perfis aparecem vários pequenos campos de gás com dimensões 

apenas locais, próximas da superfície todas elas aparentemente controladas por falhas.
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Figura 55. Zonas do 1º campo de acumulação de gás nas linhas sísmicas 35 horizontal (a) e 12 na vertical (b) da zona de estudo 

 

Figura 56. Grade dos campos de acumulação de gás exibida em um mapa 2D (a), e em uma visualização 3D (b). 

(A) (B) 
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Figura 57. Zonas do 2º campo de acumulação de gás nas linhas sísmicas 27 horizontal (a) e 33 na vertical (b) da zona de estudo. 

 

Figura 58. Grade dos campos de acumulação de gás exibida em um mapa 2D (a), e em uma visualização 3D (b).

(A) (B) 
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Capítulo 6. Conclusões. 

Com este projeto conseguiu-se atingir, de uma forma geral, os objetivos propostos, tendo 

sido possível obter um conhecimento transversal sobre a aquisição, técnicas de processa-

mento e interpretação sísmica, tanto a nível teórico com a nível prático. A reflexão sísmica 

mostrou-se adequada aos objetivos pretendidos no contexto desta dissertação. Os dados 

brutos de uma campanha sísmica necessitam sempre de processamento para poder proce-

der com a sua interpretação. No caso deste projeto foram aplicados 4 módulos de proces-

samento: Desconvolução, picking do fundo, atenuação dos Múltiplos, e migração. Este pro-

cessamento melhorou significativamente a qualidade das secções sísmicas; permitindo uma 

melhor definição das unidades sedimentares e melhor visualização dos campos de gás. Do 

ponto de vista geral foi um processamento bastante satisfatório, que permitiu que se reti-

rasse a informação que se poderia obter a partir dos dados recolhidos. 

Nas secções apresentadas procedeu-se à respetiva interpretação e foram identificados 20 

horizontes, tendo sido definidas, através da interpretação das configurações internas dos 

refletores e das discordâncias, um total de 21 unidades sismo-estratigráficas.  

De forma geral os sedimentos mais superficiais apresentam uma certa homogeneidade na 

maior parte da área de estudo. Foram identificadas as camadas das chamadas “argilas de 

Aveiro”, do Cretácico. Também foram identificados sedimentos com mega-ripples, assim 

como locais onde unidades sedimentares mais profundas afloram, ou estão próximo da su-

perfície. Foi também possível identificar campos de gás nas camadas do Holocénico. 

 

6.1. Sugestão para trabalhos futuros  

Apesar de uma grande valia os estudos de subsuperfície, os dados sísmicos são adquiridos 

de forma indireta, por este motivo, a interpretação pode variar de acordo com a experiência 

do investigador e os estudos levantados sobre a região de estudo.  

Com base nestes resultados pode otimizar-se uma campanha de sondagens para calibração 

de várias unidades sísmicas. Uma vez selecionadas as unidades mais importantes e deter-

minada, com base nestes dados, a localização mais adequada para as sondagens será pos-

sível caracterizar as diferentes unidades geológicas na área de trabalho, o que permitirá 

determinar as espessuras e profundidades corretas das formações geológicas. Igualmente 

será importante proceder à identificação da extensão das zonas  
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de campos de gás, e estender a zona de estudo numa área mais vasta.  
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