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CAPÍTULO III – Dados Utilizados 

III.1. – INTRODUÇÃO 
 
Os dados representam um aspecto fulcral no desenvolvimento de qualquer trabalho de carácter 
científico. Deles, da sua natureza, características e qualidade, está dependente a realização de todo 
o processo interpretativo, do qual decorrerá posteriormente a obtenção de resultados e a elaboração 
de conclusões. Assim, a selecção do tipo de dados a utilizar deverá reger-se pela sua 
potencialidade de resposta face à questão subjacente à execução do trabalho, ou seja, os dados 
deverão ser os mais adequados, aqueles que oferecem maiores possibilidades de contribuir para a 
investigação, compreensão e esclarecimento do problema colocado. Tendo em consideração estes 
aspectos, e as questões que instigaram a execução do presente trabalho, e já debatidas no Capítulo 
I, procedeu-se à inventariação e reunião dos dados disponíveis nas margens continentais Sul e 
Sudoeste portuguesas, seguindo-se posteriormente, a selecção daqueles que foram considerados os 
mais apropriados ao esclarecimento dessas questões. Esta selecção recaiu sobre um conjunto de 
dados variado, no qual se incluem linhas sísmicas, sondagens petrolíferas e científicas, e cores de 
pistão e gravidade.  
 
III.2. – APRESENTAÇÃO DOS DADOS UTILIZADOS 
  
O conjunto de dados utilizados na execução do presente trabalho, consiste num conjunto bastante 
vasto e heterogéneo, no que se refere às suas características e proveniências (Fig. III.1). Tratam-se, 
sobretudo de dados previamente existentes, cuja obtenção visou o cumprimento de objectivos 
específicos, designadamente, científicos ou relacionados com a prospecção de hidrocarbonetos. Na 
realidade, a grande maioria das linhas sísmicas e sondagens são provenientes da prospecção 
petrolífera realizada, em particular no Algarve, entre 1976 e 1982. As restantes linhas sísmicas e 
cores foram obtidos em diferentes campanhas de carácter científico efectuados nas duas margens 
entre 1992 e 2004. Neste último conjunto de dados destacam-se as linhas sísmicas VOLTAIRE e 
os cores de pistão SWIM04, ambos realizados expressamente com o propósito esclarecer algumas 
das dúvidas existentes na tectonostratigrafia das duas margens. Salienta-se também, a existência de 
duas sondagens DSDP, Site 120 e Site 135, executados respectivamente, no flanco Norte do Banco 
de Gorringe e na Crista Coral Patch. 

 

 
 

Figura III.1 – Localização dos dados utilizados: linhas sísmicas, sondagens petrolíferas, cores e
sondagens DSDP. Imp:Imperador; Rv: Ruivo; Cv: Corvina; Al-1: Algarve-1; Al-2: Algarve-2.  
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III.2.1. – Linhas Sísmicas 
 
As linhas sísmicas utilizadas correspondem a linhas multicanal, obtidas por companhias de 
prospecção petrolífera na Bacia do Algarve (Chevron, Challenger e Esso), e realizadas nas duas 
margens no decurso de diversas campanhas científicas (ARRIFANO, IAM, BIGSETS, 
VOLTAIRE) (Fig. III.1). Os parâmetros de aquisição destas linhas sísmicas científicas constam na 
Tabela III.1. As linhas sísmicas petrolíferas foram adquiridas com um sistema de air gun (canhões 
de ar) com streamer de cerca de 2300 m de comprimento e com um intervalo de tiro de 50 m 
(Chevron e Challenger) ou 73 m (Esso). Foram ainda utilizadas as linhas sísmicas de monocanal 
obtidas na campanha TTR12 (Fig. V.81) no campo de vulcanismo de lama do Golfo de Cádis.  
 

PARÂMETROS DE 
AQUISIÇÃO 

ARRIFANO 
(1992) 

IAM 
(1993) 

BIGSETS 
(1998) 

VOLTAIRE 
(2002) 

Comprimento 
do cabo 

3000 m 4900 m 1200 m 1200 

Número de 
Canais 

120 196 48 48 

Número de 
canhões de ar 

32 36 4 4 

Intervalo de 
grupo  

25 m 25 m 25 m 12.5 m 

Intervalo de tiro 50 m 75 m 25 m, 37.5 
m e 50 m 

50 m 

Taxa de 
amostragem 

1ms 4 ms 1 ms 1 ms 

 

Tabela III.1 - Parâmetros de
aquisição das linhas sísmicas
obtidas em campanhas
científicas: ARRIFANO, IAM,
BIGSETS, VOLTAIRE. 

III.2.2. – Sondagens petrolíferas e DSDP 
 
No que se refere às sondagens petrolíferas, estas limitam-se à existência de cinco sondagens 
realizadas na Bacia offshore do Algarve (Fig. III.1 e Fig.III.2): Corvina, Ruivo, Imperador, 
Algarve -1 e Algarve-2. As respectivas coordenadas e algumas das suas características encontram-
se expostas na Tabela III.2.  
As sondagens DSDP estão circunscritas à margem Sudoeste portuguesa e foram realizads em 
apenas dois locais (Fig. III.1): no Banco de Gorringe (Site 120) e na Crista Coral Patch (Site 135). 
Alguns aspectos referentes a estas sondagens constam na Tabela III.3.    

  

Algarve-1

Algarve-2

Corvina
Ruivo

Imperador

SWIM04-38

Linhas sísmicas:
Chevron

Esso

Challenger

Sondagens petrolíferas:

Cores de pistão SWIM04:

SWIM04-40

SWIM04-39

 

Figura III.2 – Localização das sondagens
petrolíferas realizadas no offshore do Algarve e
dos cores de pistão SWIM04 utilizados neste
trabalho para calibrar estratigraficamente as
linhas sísmicas.  
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Sondagem 

 
Longitude 

 
Latitude 

Companhia 
petrolífera 
 

 
Ano 

Profundidade 
da água (m) 

KB  
(m) 

Profundidade 
total (psm) 

Algarve-1 -7.5665 36.9013 Esso 1982 535 15.2 3581.4 
Algarve-2 -7.5156 36.8096 Esso 1982 540 15.2 2227.17 
Corvina-1 -7.7863 36.9249 Challenger 1976 189 9.45 3073 
Ruivo-1 -8.1913 36.8862 Chevron 1975 91 25.3 2224 
Imperador-1 -8.3983 36.7863 Chevron 1975 370 25.3 2633 

 
Tabela III.2 – Características das sondagens petrolíferas realizadas na Bacia offshore do Algarve. As
profundidades totais indicadas referem-se a valores de “profundidades sob o mar” (psm) ou “subsea depths”
medidas em metros. (Dados extraídos dos respectivos relatórios de sondagem). 

 
 
 
 

DSDP Localização Longitude Latitude Profundidade 
da água (m) 

Profundidade 
total (m) 

 
Site 120 

Banco de 
Gorringe 

 
-11.4323 

 

 
36.6898 

 
1711 

 
253.4 

 
Site 135 

Crista Coral 
Patch 

 
-10.4243 

 
35.3467 

 
4152  

 
689  

 
 

 
 

Tabela III.3 - Características das sondagens DSDP realizadas na margem Sudoeste
portuguesa. (Dados extraídos respectivamente de Ryan et al. (1973) e Hayes et al. (1972)).

 
III.2.3. – Cores de pistão e de gravidade 
 
A informação proveniente de cores de pistão e gravidade utilizada neste trabalho restringe à 
disponibilizada por quatro cores: três cores de pistão realizados na Bacia do Algarve (cores 
SWIM04-38, SWIM04-39, SWIM04-40) (Fig. III.1 e Fig. III.2), e um core de gravidade obtido 
durante o campanha BIGSETS (1998), num flanco do Canhão de S. Vicente (core BS08) (Fig. 
III.1) (Berton, 2001). As características apresentadas por estes cores são sumarizadas na Tabela 
III.4.  
 
 

Core de pistão (cp)/ 
Core de gravidade 

(cg) 

Longitude Latitude Profundidade 
da água (m) 

Comprimento do 
testemunho 

SWIM04-38 (cp) -7.70371 36.65860 797 3.10 m (mais 11 cm 
do core catcher) 

SWIM04-39 (cp) -7.67304 36.40525 798 0.55 m (mais 15 cm 
do core catcher) 

SWIM04-40 (cp) -7.56957 36.59131 635 4.15 m  
 

BIGSETS-08 (cg) -9.767 36.667 3758 1.20 m 
 

 
Tabela III.4 -  Características dos cores realizados nas margens Sul e Sudoeste portuguesas.
(Dados relativos aos cores SWIM04 extraídos do relatório da campanha; dados relativos ao
core BS08 extraídos de Berton (2001)). 
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Os três cores de pistão acima referidos, foram obtidos em Setembro de 2004, a bordo do navio 
oceanográfico italiano Urania, no decurso do campanha SWIM04 (Fig. III.3). Estes cores foram 
realizados com o intuito de permitir a calibração estratigráfica de alguns dos horizontes 
identificados nas linhas sísmicas Esso (Fig. III.1 e Fig. III.2), e cuja datação era considerada 
relevante para a elaboração de um modelo tectonostratigráfico da margem Sul portuguesa. Na 
obtenção destes cores foi utilizado um corer de pistão com 10 m de comprimento (Fig III.3), 
embora a recuperação dos testemunhos tenha sido bastante reduzida, tal como bem é evidente no 
caso do core SWIM04-39 (Tab. III.4).  
Salienta-se que, toda a informação biostratigráfica e litológica disponibilizada pelo core de 
gravidade BS08 e utilizada no presente trabalho, resulta exclusivamente da consulta do trabalho 
desenvolvido por Berton (2001).   
 

 

Figura III.3 – Alguns aspectos
relacionados com a obtenção de cores de
pistão durante a campanha SWIM04. A:
Lançamento do corer de pistão. B:
Lavagem do corer no convés do navio
Urania após a sua recuperação; C:
Pormenor do core catcher. 

 
 
III.3. – PROBLEMÁTICA ASSOCIADA AOS DADOS: CONDICIONANTES 
E LIMITES IMPOSTOS PELOS DADOS  
 
Ao observar as Fig. III.1 a III.2 e as Tabelas III.1 a III.4, constata-se a existência de disparidades, a 
vários níveis, entre os dados utilizados no presente trabalho. No seu conjunto, correspondem a 
dados obtidos entre 1976 e 2004, de diferentes proveniências, e cuja aquisição foi regida pelo 
cumprimento de diferentes objectivos de carácter científico ou relacionados com a prospecção 
petrolífera. Esta diversidade traduz-se por um conjunto heterogéneo de dados de reflexão sísmica 
distribuídos desigualmente ao longo da área de estudo, adquiridos e processados com métodos e 
parâmetros distintos, aos quais se associam sondagens e cores em número reduzido, e 
concentrados sobretudo na Bacia do Algarve.  
Assim, neste contexto as disparidades revelam-se sobretudo a dois grandes níveis: a) relacionadas 
com as diferentes densidades de cobertura da área de estudo pelos dados; b) dependentes das 
características intrínsecas aos dados, como sejam por exemplo, a resolução, o processamento, a 
qualidade e o posicionamento.  
Atendendo a estes aspectos, coloca-se então, a questão: de que modo, poderão os dados utilizados 
neste trabalho condicionar e constranger os seus resultados e as suas conclusões? É pois, 
importante efectuar uma breve discussão acerca da influência que os dados podem exercer sobre o 
processo interpretativo e sobre a validade dos resultados e modelos daí decorrentes, tendo no 
entanto presente a existência de uma certa “ambiguidade inerente” aos dados, condicionante da sua 
interpretação, tal como é invocado por Sheriff e Geldart (1983). Esta ambiguidade surge em 

 60



CAPÍTULO III – Dados Utilizados 

consequência da natureza incompleta, parcial, inexacta dos dados, a qual poderá no entanto, ser 
ultrapassada ou reduzida através da reunião do maior número possível de dados, sendo estes 
preferencialmente mais esclarecedores. 
 
A discussão sobre os factores inerentes aos dados utilizados neste trabalho, que poderão impor 
condicionalismos e limitações ao processo interpretativo, centra-se designadamente, nos seguintes 
aspectos: 
 
a) Padrão e densidade de cobertura da área de estudo pelos dados. 
b) Sistema de posicionamento dos dados. 
c) Qualidade dos dados de reflexão sísmica. 
d) Aspectos relacionados com a aquisição e o processamento de linhas sísmicas. 
 
III.3.1. - Padrão e densidade de cobertura da área de estudo pelos dados 
 
Relativamente ao padrão e densidade de cobertura da área de estudo pelos dados, verifica-se que 
ambos denotam os diferentes objectivos que estiveram subjacentes ao planeamento e aquisição 
desses dados, sejam eles linhas de reflexão sísmica, sondagens ou cores.  
Assim, observam-se duas situações distintas no que diz respeito aos dados de reflexão sísmica 
(Fig. III.1 e Fig. III.2): a) a Bacia do Algarve (Fig. III.2) foi coberta de forma exaustiva, em 
particular o seu sector oriental, por uma malha ortogonal, densa, de linhas sísmicas obtidas em 
campanhas vocacionadas para a prospecção de hidrocarbonetos (linhas Challenger, Chevron e 
Esso). Este tipo de malha permite efectuar uma cobertura mais eficaz deste sector da margem, 
possibilitando à posteriori um controlo mais eficaz do processo interpretativo dos dados; b) no 
Golfo de Cádis e na Margem Sudoeste a situação é oposta, verificando-se comparativamente, a 
existência de poucas linhas sísmicas com poucos pontos de intersecção entre elas, e exibindo 
orientações diversas. Estas linhas foram adquiridas durante campanhas científicos que visavam o 
estudo de estruturas alvo pré-definidas e prioritárias (ex. a Falha Marquês de Pombal), pelo que a 
orientação e espaçamento entre as linhas, foram condicionados pela geometria dessas estruturas. 
 
Relativamente, às sondagens estas são em número reduzido, concentrando-se principalmente na 
Bacia do Algarve, onde foram realizadas cinco sondagens por companhias petrolíferas com vista à 
prospecção de hidrocarbonetos (Corvina, Ruivo, Imperador, Algarve-1 e Algarve-2). Na margem 
Sudoeste, as sondagens existentes resumem-se a duas sondagens DSDP realizadas em locais, que 
do ponto de vista da calibração estratigráfica das unidades neogénicas não fornecem informação 
particularmente relevante.  
 
Acresce o facto, de que os locais seleccionados para efectuar as sondagens petrolíferas, não 
corresponderem na sua maioria, aos locais mais propícios para calibrar ou correlacionar 
estratigraficamente as unidades sísmicas e as descontinuidades reconhecidas nas linhas sísmicas. 
Estes locais, que foram inicialmente escolhidos em função do seu potencial como reservatórios de 
hidrocarbonetos, correspondem geralmente a altos estruturais ou dobras anticlinais, ou situam-se 
na plataforma continental. 
 
Atendendo ao acima exposto, é de frisar que num trabalho focalizado na interpretação de linhas 
sísmicas, do ponto de vista tectonostratigráfico, as limitações descritas introduzem factores de 
incerteza, que diminuem o rigor e precisão da interpretação e aumentam o carácter especulativo 
dos modelos finais. Deste modo, a disparidade existente entre a densidade de dados nos diferentes 
sectores das margens Sul e Sudoeste, irá necessariamente repercutir-se na proposta final dos 
modelos tectonostratigráficos para estas duas margens, os quais apresentarão por sua vez validades 
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distintas condicionadas pela representatividade dos dados em cada uma delas. Consequentemente, 
os modelos tectonostratigráficos apresentados neste trabalho terão inerentemente um carácter mais 
especulativo nos locais onde os dados são mais escassos.  
 
III.3.2. – Sistema de posicionamento dos dados 
 
O tipo de sistema utilizado no posicionamento dos dados coloca, também, alguns 
constrangimentos. Na maioria dos casos, verifica-se que os dados mais antigos, geralmente obtidos 
antes da década de oitenta do século XX, foram posicionados recorrendo a sistemas de rádio-
posicionamento, que dependendo da frequência usada, poderiam apresentar, na melhor das 
situações, uma precisão da ordem de alguns metros. Estes sistemas mais precisos, usando 
frequências elevadas, apresentavam porém pequeno alcance, pelo que o seu uso estava restringido 
a zonas próximas da costa (McQuillin et al., 1984). Os sistemas que usavam pequenas frequências, 
e possuíam um grande alcance, apresentavam em contrapartida, uma precisão de apenas algumas 
centenas de quilómetros. No decurso dos últimos vinte anos, a utilização do Sistema Global de 
Posicionamento (GPS) operou uma verdadeira revolução nos sistemas de posicionamento, ao 
integrar satélites nos métodos de navegação, e proporcionando assim, a obtenção de uma precisão 
da ordem da dezena de metros.  
Verifica-se assim que, os dados mais antigos (ex. linhas sísmicas e sondagens petrolíferas) 
apresentam menor rigor no seu posicionamento, comparativamente com os dados mais recentes 
posicionados com recurso a GPS (ex. linhas sísmicas BIGSETS, VOLTAIRE e cores SWIM04).   
Geralmente, os dados obtidos durante uma única campanha possuem uma elevada consistência 
interna no que se refere à precisão do seu posicionamento, o que permite minimizar incertezas e 
limitações associadas a este aspecto dos dados, aquando do processo de interpretação e correlação. 
Situação oposta verifica-se quando se pretende correlacionar dados provenientes de diferentes 
campanhas, em que foram empregues sistemas de posicionamento distintos, sendo frequente 
surgirem incertezas e discrepâncias no que se refere à precisão de posicionamento desses dados, 
designadamente nos locais de intersecções entre linhas sísmicas ou com sondagens. Assim, e 
relativamente aos dados utilizados constata-se a existência de algumas discrepâncias e 
desfasamento no posicionamento nas intersecções entre as linhas petrolíferas (ex. Chevron) e 
linhas científicas mais recentes (ex. VOLTAIRE). 
 
III.3.3. – Qualidade dos dados de reflexão sísmica 
 
Um aspecto importante relacionado com os dados de reflexão sísmica refere-se à sua qualidade, a 
qual poderá impor limitações ao processo interpretativo. A qualidade exibida pelos dados sísmicos 
utilizados neste trabalho é variável, consoante os sistemas de aquisição e métodos de 
processamento empregues. Regra geral, constata-se que as linhas sísmicas mais antigas apresentam 
pior qualidade (ex. linhas Challenger), traduzindo a menor capacidade tecnológica vigente na 
época em que esses dados foram adquiridos. Este cenário alterou-se nos últimos anos, nos quais se 
assistiu ao crescente desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas de aquisição e processamento 
de linhas de reflexão sísmica, contribuindo para o aumento da sua qualidade (ex. linhas 
VOLTAIRE). 
Refira-se ainda que, algumas das linhas sísmicas mais antigas, designadamente, as linhas Chevron 
(1975), Challenger (1976) e Esso (1981) não existem em formato digital, encontrando-se apenas 
disponíveis em papel. Somente os dados mais recentes (ex. BIGSETS, VOLTAIRE) existem em 
formato digital. Esta situação corresponde a uma limitação evidente, imposta pela 
natureza/qualidade dos dados, e como tal, afasta a possibilidade de realizar diversos procedimentos 
de interpretação geológica e geofísica destes dados recorrendo a programas de software actuais e 
versáteis, especificamente concebidos para esse efeito.  
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III.3.4. – Aspectos relacionados com a aquisição e o processamento de linhas 
sísmicas 
 
Os métodos e parâmetros de aquisição dos dados de reflexão sísmica, assim como o tipo de 
processamento, condicionam ambos, as características exibidas por esses dados. No presente 
trabalho os diversos dados de reflexão sísmica utilizados (Tabs. III.1 e III.2) foram adquiridos 
empregando sistemas sísmicos e parâmetros distintos e foram posteriormente sujeitos a técnicas de 
processamento diferenciadas, constituindo deste modo um conjunto bastante díspar. 
 
Uma exposição aprofundada acerca dos aspectos relacionados com as técnicas de aquisição e 
processamento de dados de reflexão sísmica, assim como uma discussão relativa ao significado 
dos parâmetros geofísicos apresentados pelos dados utilizados, afasta-se do âmbito deste trabalho, 
que se cinge unicamente à interpretação de estratigrafia sísmica de linhas sísmicas, respectiva 
calibração com sondagens e correlação. Interessa, porém destacar, de forma muito sucinta, alguns 
aspectos gerais relativos à aquisição e processamento de linhas sísmicas e as suas implicações na 
introdução de limitações à interpretação dos dados e à consequente obtenção de resultados e 
conclusões.  
 
III.3.4.1. – Resolução versus penetração 
 
Um dado sistema sísmico é caracterizado pela relação existente entre duas propriedades 
inversamente relacionadas: a resolução e a penetração. Ambas se encontram condicionadas pela 
frequência do sinal emitido e pela natureza da fonte acústica (Abarzuza, 1991). 
 
A resolução de um sistema sísmico consiste na capacidade que este apresenta para distinguir entre 
duas reflexões distintas e contíguas, correspondendo, para um determinado valor de frequência, à 
distância mínima a que é possível identificar estas reflexões (Sheriff e Geldart, 1983; Abarzuza, 
1991). Existe uma relação de proporcionalidade entre a resolução e a frequência de um 
determinado equipamento (Fig. III.4). 
 
A penetração corresponde à profundidade máxima de detecção de uma reflexão. A eficiência de 
penetração de um dado sistema sísmico é função da frequência e da potência do sinal emitido e, 
subordinadamente, da reflectividade, do número de interfaces acústicas afectadas e da proporção 
de energia remanescente após a reflexão sucessiva em cada interface (Trabant, 1984).   
 
A escolha de determinado equipamento de aquisição de dados de reflexão sísmica pressupõe um 
compromisso assumido entre estas duas propriedades, uma vez que o favorecimento de uma em 
detrimento da outra tem implicações no tipo de linha sísmica obtida e o cumprimento dos 
objectivos pretendidos. Assim, por exemplo, a obtenção de uma linha sísmica com boa resolução 
requer frequências elevadas, porém, devido aos fenómenos de absorção a sua penetração é limitada 
aos níveis menos profundos.  
 
Neste trabalho, a grande maioria das linhas sísmicas utilizadas apresenta boa penetração e média 
resolução (ex. Chevron, Esso, BIGSETS, VOLTAIRE), destacando-se como casos particulares, as 
linhas IAM que apresentam grande penetração e, em oposição as linhas TTR12 (Fig. V.81) de 
resolução mais elevada. Estas últimas permitem aceder à informação referente à arquitectura 
estratigráfica dos níveis mais superficiais da sequência sedimentar, e oferecem a possibilidade de 
esclarecer se uma determinada estrutura é activa ou não. A existência num dado local, 
simultaneamente de linhas sísmicas de maior e menor resolução permite ao conjugar estas duas 
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escalas de informação complementares, elaborar um modelo tectonostratigráfico mais preciso para 
esse local.  
       

 

Figura III.4 – Esquema que estabelece a
relação existente entre a frequência e a
penetração de diferentes equipamentos de
aquisição sísmica. (Extraída de Trabant, 1984).

 
 

III.3.4.2. – Aquisição de dados de sísmica multicanal 
 
No caso específico dos dados utilizados neste trabalho, no que se refere ao método de aquisição, 
todos as linhas sísmicas (com excepção das linhas TTR12, Fig. V.81) correspondem a linhas de 
reflexão sísmica multicanal, embora apresentem parâmetros de aquisição (Tab. III.1) e 
processamento distintos. A Fig. III.5 esquematiza o processo de aquisição de dados utilizando um 
sistema sísmico de multicanal. O emprego de fontes múltiplas e de grupos de hidrofones no 
processo de aquisição multicanal de dados de reflexão sísmica, permite eliminar as reflexões 
indesejáveis e corrigir eficazmente os efeitos da atenuação e absorção e do ruído (McQuillin et al., 
1984).  
   
No seu conjunto, as linhas multicanal utilizadas neste trabalho apresentam boa penetração, 
permitindo reconhecer sequências sísmicas correspondentes ao Meso-Cenozóico e em 
contrapartida, a respectiva resolução é inferior, mas a relação entre estes dois parâmetros revela ser 
a adequada para responder às questões relativas à tectonostratigrafia do Cenozóico expostas no 
Capítulo I.  As linhas sísmicas TTR12 (Fig. V.81) correspondem a linhas sísmicas monocanal, 
apresentam média resolução e pouca penetração, mas revelaram-se, no entanto, úteis no 
estabelecimento das sequências sísmicas mais recentes (Plio-Plistocénico) na área do campo de 
vulcanismo de lama do Golfo de Cádis.  
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III.3.4.3. – Processamento de dados de reflexão sísmica 
 
O processamento de dados de reflexão sísmica envolve um conjunto variado de técnicas que visam 
a eliminação ou atenuação de ruído coerente presente nas linhas sísmicas, tal como múltiplos, onda 
directa e difracções (Sheriff e Geldart, 1983; McQuillin et al., 1984). A remoção de difracções 
pode ser levada a cabo através de um processo de migração dos dados, o qual pretende restaurar a 
verdadeira geometria e posição de estruturas inclinadas presentes numa linha sísmica (Sheriff e 
Geldart, 1983). Assim, as linhas sísmicas não migradas apresentam uma imagem distorcida da 
geologia, em particular quando as estruturas apresentam inclinações elevadas. O processo de 
migração dos dados sísmicos melhora consideravelmente a resolução lateral dos dados sísmicos e 
afecta as características apresentadas por esses dados, sendo por isso um factor determinante na 
imposição de condicionalismos à interpretação. Estes condicionalismos decorrentes do uso de 
diferentes técnicas de processamento, revelam-se sobretudo quando surgem problemas nos pontos 
de intersecção entre linhas sísmicas, devido ao facto destas não conferirem entre si. 
 
As técnicas de processamento permitem também efectuar o controlo de amplitudes dos dados de 
reflexão. A pronunciada perda de amplitude por parte dos dados sísmicos, verificada com o 
aumento de profundidade, pode ser ultrapassada através da aplicação de uma técnica que permita a 
amplificação do sinal, e produzir uma linha sísmica mais interpretável. Este processo, designado 
automatic gain control (AGC), provoca um ajustamento do valor de amplitude da linha sísmica em 
relação a um valor de amplitude média constante ao longo de toda a linha. A utilização de AGC, 
porém, introduz características fictícias nas linhas sísmicas, nomeadamente a presença de unidades 
com fácies mais transparentes que as adjacentes, existindo por isso a possibilidade destas serem  
interpretadas erroneamente como unidades constituídas por sedimentos muito finos, quando na 
realidade as suas fácies advêm de um efeito de AGC.  
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A correcção do ruído incoerente presente nas linhas sísmicas pode ser efectuada recorrendo a um 
processo designado stacking, o qual consiste, simplificadamente, em adicionar toda a informação 
referente ao mesmo ponto reflector (McQuillin et al., 1984). 
 
Ao nível dos dados utilizados neste trabalho, a problemática relacionada com o processamento 
coloca-se em relação à existência de linhas sísmicas migradas com diferentes técnicas e 
parâmetros, e linhas não migradas. Esta ausência de uniformidade entre os dados conduz a 
algumas imprecisões no processo de interpretação, mas sobretudo na correlação entre linhas.  
 
Nos dados utilizados, a respectiva apresentação é também distinta, decorrente do facto de a grande 
maioria dos dados não existir em formato digital, ou de este não se encontrar disponível para 
utilização, o que impossibilita a escolha de modos de apresentação semelhantes para o conjunto 
total das linhas (ex. com a mesma escala, com o mesmo tipo de display).   
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