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Introdução

A elaboração de Diagnósticos Ambientais e Relatórios de Impacto Ambiental é uma
exigência legal para a atuação da indústria do petróleo (resolução CONAMA 237 de 1997).
No entanto, o pouco conhecimento a cerca de ambientes marinhos decorre em grande parte do
baixo nível de informações geológicas de detalhe existente, em especial da topografia
submarina com instrumentos de alta resolução. Evidentemente o impacto da exploração de
recursos minerais tem gerado diversas discussões que envolvem a questão ambiental agravada
pelo fato de que 85% da produção do petróleo brasileiro é hoje de origem marinha.
Dimensionar e entender as interferências que as atividades do petróleo podem causar ao
ambiente marinho depende inicialmente do conhecimento exaustivo deste ecossistema e de
suas interações, previamente à instalações dessa atividade no mar.

A Bacia de Pelotas é uma região ainda não explorada pela indústria do petróleo, apesar
de estudos prévios a indicarem como um local promissor para a exploração de hidrato de gás.
No entanto, esta região é umas das mais ricas em recursos pesqueiros do Brasil (Haimovic et
al, 1989). Por esta razão, em diversas ocasiões, essa área foi prospectada com equipamentos
científicos sofisticados que, além de obterem informações destinadas ao manejo da pesca,
registraram dados sobre a batimetria e as características faciológicas do substrato através da
leitura de um sinal de fundo que identifica a posição do substrato e quantifica a razão entre a
energia acústica que atinge o leito marinho e é refletida pelo mesmo. Esta quantificação é
registrada pulso a pulso na forma do parâmetro Bottom Surface Backscattering Strength
(BSBS). Centenas de milhas já foram prospectadas sobre partes da Bacia de Pelotas nas quais
o parâmetro BSBS está armazenado no banco de dados do Laboratório de Tecnologia
Pesqueira e Hidroacústica da FURG. As lacunas existentes no conhecimento da região da
Bacia de Pelotas, a potencialidade para a exploração de hidrato de gás e o banco de dados
acústicos existente motivaram a elaboração desse trabalho.

A metodologia acústica permite obter um grande volume de informações sobre o
fundo marinho, de forma contínua e em um período relativamente curto de tempo. Portanto,
dados acústicos devidamente calibrados podem gerar informações geológicas e topográficas
de forma rápida e menos onerosa que métodos tradicionais que utilizam amostradores de
fundo.

O parâmetro BSBS necessita ser confrontado com a verdade de fundo para ser
calibrado mas sua interpretação pode ser também otimizada com registros de sondas que
penetram no substrato e portanto registram camadas de sub-superficie inacessíveis na
freqüência de 38 kHz.  As leituras de subsuperfície podem ser de grande valia para o
entendimento da variabilidade observada nos valores de BSBS.

Neste sentido, o  presente trabalho tem por objetivo calibrar o parâmetro acústico
Força de Retro-espalhamento da Superfície do Fundo (BSBS) obtido em 38 kHz a partir da
integração com informações sedimentológicas coletados na região do Banco do Capela –RS ,
a qual está inserida nos limites da Bacia de Pelotas.
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Metodologia

Executou-se uma coleta de dados no âmbito do projeto REMPLAC-Programa de
Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Jurídica do Brasil. Neste
cruzeiro foram adquiridos simultaneamente o parâmetro BSBS com uma sonda modelo EK
500 operando na freqüência de 38 kHz e com a sonda Bathy 2010 a 3,5 kHz em 12 perfis
perpendiculares costa e distantes duas milhas náuticas entre si. Amostras de sedimentos foram
coletadas com um draga tipo Van Veen , a cada duas milhas.  O estudo cobriu uma área de
aproximadamente 4116 km2 na região do Banco do Capela- RS (32,623°S ; 31,665° S e
51,70° W; 50,63°W), a qual está inserida nos limites da Bacia de Pelotas.

As classes de BSBS foram baseadas em Figueiredo e Madureira (1994). A análise
sedimentológica foi realizada através do método da peneiragem (Lindholm, 1987) para
sedimentos grosseiros e da pipetagem para sedimentos finos, utilizando a escala phi
(Wentworth, 1922). A classificação dos sedimentos foi realizada de acordo com o diagrama
de Shepard (1963).

Mapas foram gerados pela interpolação das classes de BSBS e interpolação das classes
sedimentares utilizando o Arcview 9.2.

Resultados e Discussão
O mapa gerado a partir da interpolação de dados de BSBS comparado ao mapa gerado

com a interpolação de dados sedimentológicos apresenta semelhanças para as feições mais
marcantes, como áreas de transição entre areia e sedimento cascalhoso (Figura 1). Grande
parte da área apresentou uma refletividade acústica entre -10 e - 15 dB, resultado coerente
com o mapa de distribuição superficial de sedimentos gerado, o qual correspondeu a presença
de areia para essa mesma área.

Os locais classificados como sedimento cascalhoso, representaram no mapa de BSBS
a classe entre -5 e-10 dB em alguns pontos, indicativo de máxima refletividade no universo
observado. Essa alta refletividade pode ser atribuída a presença de cascalho, e de carbonatos.
A porcentagem de cascalho em todas as amostras de sedimento analisadas foi baixa, menores
do que 1,17%, entretanto as porcentagens de carbonato chegaram a 60% e coincidiram com
locais indicados com a classe -5 a -10 dB (Figura 1). Valores mais altos de BSBS são
esperados em locais cujo substrato é mais “duro” ou mais compactado relativamente a
substrato menos duros, do tipo lama onde a impedância acústica entre água e substrato é
menor e o valor de BSBS também.

A concentração de carbonato na composição sedimentar é atribuída essencialmente
pela presença de fragmentos de carapaças e esqueletos de organismos marinhos, fragmentos
de recifes, nódulos e crostas de algas calcárias normalmente com composição carbonática
(CaCO3). Essa composição é a responsável pela alta refletividade encontrada em sedimentos
com alta concentração carbonática.

Sítios com altos valores de refletividade acústica (-5 a -10 dB) também foram
observados em regiões próximas à costa, entre as profundidades de cinco a doze metros, nas
quais a classificação sedimentar indicou a presença de areias síltica, argilosa e síltico argilosa.
Nas proximidades da costa, é marcante a ocorrência de bancos de areia, caracterizados pela
presença de pacotes sedimentares de material pobremente selecionado e compactado,
sobreposto por camadas de sedimentos finos de depósitos recentes. Assim sendo, a
composição sedimentar encontrada, a compactação do material e a presença de diferentes
camadas sedimentares observadas nas amostras estão entre os fatores que possivelmente
contribuem para os registros de altos valores de refletividade uma vez que nessa área as
porcentagens de cascalho e carbonato foram relativamente baixas.



Para investigar em maior detalhe a faciologia e buscar alternativas às incongruências
observadas será realizada um estudo nos registros realizados com 3,5 kHz. Com esta
freqüência espera-se obter informações de sub-superficie que possam indicar se há diferenças
para as duas áreas com os mais altos valores de refletividade, uma vez que uma mesma classe
de BSBS foi observada tanto em locais com alta e baixa concentração de carbonatos e
cascalho.

Conclusões

De maneira geral, os mapas de BSBS  apresentam feições semelhantes aos mapas
gerados por dados sedimentologicos. Os maiores valores de BSBS coincidem com áreas com
maior porcentagem de carbonato. No entanto, essa alta refletividade também foi observada
em áreas com pouca quantidade de cascalho e carbonato. Para o aperfeiçoamento do método ,
essa incongruência deve ser investigada com maior cautela, observando os dados adquiridos
com a Bath 2010 a 3,5 kHz.

B

Figura 1- A: Mapa da interpolação dos valores de refletividade acústica (BSBS) coletados em 12 perfis perpendiculares a costa na
região do Banco do Capela- RS. B: Mapa sedimentar com base na classificação de Shepard  de 74 amostras de sedimentos coletados na
Região do Banco do Capela- RS ( REMPLAC, 2009).
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