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Resumo 

 

O Cone do Rio Grande é uma feição deposicional inserida na Bacia Pelotas, no extremo Sul 

da Margem Continental Brasileira. O crescente interesse da indústria petrolífera na região, e 

a descoberta através de perfis de sísmica de grandes volumes de hidratos de gás, vêm 

aumentando o número de estudos nesta bacia. A partir de testemunhos de sondagem doados 

pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis a Universidade Federal 

do Rio Grande, foram feitas análises granulométricas e descrições de feições sedimentares 

contidas nestes testemunhos, obtendo dessa forma novos componentes para a compreensão 

da dinâmica de deposição. Os resultados mostraram cascalho, areias grossas e fragmentos 

de conchas na atual plataforma e quebra do talude e sedimentos predominantemente 

lamíticos com intercalações de areia nas porções distais ao Cone. Dados de cruzeiros 

oceanográficos foram utilizados na construção de um mapa faciológico em ambiente SIG, 

atualizando o banco BACIA_PELOTAS organizado em 2009. Os resultados indicam que o 

ambiente esteve sujeito a variações nos níveis de energia que ocorreram através das 

mudanças do nível do mar ou pela presença de correntes de contorno de fundo e aponta 

indícios da existência de turbiditos e conturitos nas regiões de talude e sopé. 
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1. Introdução 

 

A Bacia Pelotas é uma bacia marginal subsidente localizada no extremo sul da 

margem continental brasileira e apresenta características muito similares com importantes 

produtoras de petróleo como as bacias do Níger e do Mississipi (Penteado, 2008). Uma de 

suas principais feições é o chamado Cone do Rio Grande, situado no talude da margem 

continental, onde a alta taxa de sedimentação permitiu que a matéria orgânica fosse 

preservada e transformada em gás biogênico através da metabolização dos organismos 

marinhos, gerando extensos volumes de hidratos de gás (Souza - Lima, 2003), facilmente 

identificados em perfis de sísmica. Hidratos de gás são combinações de água e metano que 

se formam comumente nos taludes, onde ficam trapeados em cristais de gelo sob grandes 

profundidades e baixas temperaturas. No interesse por esse recurso energético, blocos de 

exploração, produção e desenvolvimento, foram leiloados pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e adquiridos pela Petrobrás em 2002 na 6º 

rodada de licitações, todos na região do Cone (figura 1). 

O conjunto de informações geradas neste trabalho representa parte dos 

investimentos da ANP em busca de novos conhecimentos na Bacia Pelotas e na formação 

de recursos humanos nas áreas de atuação ambiental da indústria do petróleo e gás natural. 

A partir de testemunhos de sondagem repassados a Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), surgiu um grupo de pesquisa, onde vários estudantes trabalham em diversos 

campos da Oceanografia, voltado ao aumento dos conhecimentos na Bacia. Santos (2009) 

organizou em formato digital, informações sobre a oceanografia física, geológica e 

biológica da bacia, gerando um banco de dados no formato de um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), denominado BACIA_PELOTAS, e que se encontra disponível nesta 

Universidade. 

Os dados de granulometria resultantes do presente estudo servirão para alimentar 

este banco e complementar as informações sobre as coberturas sedimentares da bacia, 

através da inserção de novos pontos fidelizando as cartas já existentes. O conhecimento da 

distribuição sedimentar é de fundamental importância para que sejam mapeadas, por 

exemplo, áreas de maior ou menor energia que caracterizam a dinâmica deposicional 

naquele lugar bem como padrões de modificação da mesma, como a presença de correntes 
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marinhas que são capazes de redistribuir os sedimentos. Além disso, o tipo de fundo tem 

efeito importante sobre a biota marinha, sobretudo sobre os organismos bentônicos 

atingindo por conseqüência toda a cadeia trófica. Na elaboração de estudos de impacto 

ambiental essa relação pode ser levada em conta a fim de verificar os impactos sofridos 

sobre os organismos bentônicos em situações de exploração de recursos. Ainda nesse 

contexto, a diferenciação granulométrica também é um auxílio valioso na interpretação de 

locais mais ou menos suscetíveis a remobilização sedimentar, e as conseqüências desses 

processos no ambiente (aumento de turbidez, dispersão de finos por correntes e outros). 

 

 
Figura 1: Blocos Oferecidos na Bacia Pelotas na rodada 6. 

                       Fonte: www.anp.gov.br (acesso em 02/08/09). 
 

 

2.  Objetivos 

2. 1.  Objetivo Geral: 

Realizar uma análise sedimentológica em testemunhos de sondagem do Cone do 

Rio Grande, visando aumentar o conhecimento dessa área e atualizar as informações 

existentes. 

 

2. 2. Objetivos específicos: 

Realizar uma compilação de todos os trabalhos já realizados na Bacia Pelotas; 

Descrição de testemunhos de oceano profundo; 
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Descrever e interpretar as estruturas sedimentares existentes; 

   Elaborar um mapa de fácies em meio digital para atualizar o banco de dados 

oceanográficos existente, a partir de dados de cruzeiros oceanográficos realizados pela 

Universidade Federal do Rio Grande, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN). 

 

3.  Justificativa 

 

A existência de Hidratos de Gás no Cone do Rio Grande perfazendo grandes 

volumes de metano na Bacia Pelota foi apontada através de linhas de sísmica (SAD, 1997). 

Embora este recurso não esteja sendo explorado no Brasil, pode despontar como uma futura 

matriz energética, já que parte da comunidade cientifica acredita que o gás metano é menos 

poluente do que o petróleo por apresentar reduzidas concentrações de dióxido de carbono e 

enxofre.   

Tecnologias de exploração de gás ainda precisam ser desenvolvidas e ampliadas, e 

neste sentido o Japão deu o primeiro passo apresentando a primeira plataforma de 

exploração em mar aberto de gás metano do mundo (Citizen, 2001). Caso estas tecnologias 

despontem no Brasil num futuro próximo em investigações na busca de recursos minerais e 

de petróleo obtenham êxito na região da Bacia Pelotas, será necessária a realização de 

estudos que garantam uma efetiva gestão destes recursos, de forma que os impactos 

ambientais negativos sejam minimizados. 

Desta forma, o mapeamento das fácies sedimentares garante que a dinâmica 

sedimentar seja compreendida e relacionada à agentes de sedimentação e de 

retrabalhamento, como as correntes de fundo. O conhecimento de todos estes fatores 

somados e que compõem este complexo cenário ambiental representa uma importante 

ferramenta nas etapas de elaboração de planos de gestão, licenciamento e monitoramento, 

para a exploração de recursos minerais potenciais. 

A disponibilidade de material inédito na forma de testemunhos de sondagem abre, 

portanto, possibilidades de descobertas de novas informações sobre a geologia, 

sedimentologia, mineralogia, e conseqüentemente sobre os processos deposicionais e 

características paleoambientais. 
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4. Fundamentos Teóricos 

 

Em ambiente marinho raso, organismos podem contribuir para a sedimentação 

através de suas mortes e todos os processos físicos, químicos e biológicos que desagregam 

estas estruturas. Na plataforma, aonde o declive é bem suave, da ordem média de 1: 100, a 

deposição predominante é do tipo terrígena, através dos rios que chegam até a linha de 

costa formando deltas, alterando assim o traçado da linha de costa e podendo alterar até os 

limites internos da plataforma, além de serem redistribuídos por ondas e correntes (Neto, 

2004).  Na região em estudo, pelo menos quatro processos de elevação do nível do mar 

retrabalharam estes sedimentos em eventos de variações do nível do mar durante o 

Quaternário.  

Em mar profundo, os fragmentos e lamas se acumulam como vasas carbonáticas ou 

silicosas através de um lento processo de sedimentação ao longo da coluna de água, 

controlado pela produção primária de nutrientes nas massas superficiais, pontos de 

dissolução do carbonato e da sílica e também pelo aporte de terrígenos. 

Uma vez na bacia, estes sedimentos também estão sujeitos a alterações provocadas 

por atividades de organismos, causam estruturas de bioturbação ou reações químicas como 

a cimentação da argila. Tempestades podem causar camadas gradacionais, que representam 

o pico do evento quando este remobiliza sedimentos mais grosseiros até os mais finos que 

se dispõem no topo da seqüência, gerando depósitos do tipo tempestitos.  

Processos gravitacionais de massa como as correntes de turbidez, as correntes de 

fundo e a deposição pelágica, são os principais processos de sedimentação que ocorrem no 

talude na elevação continental e nas planícies abissais. Na região do talude caracterizada 

por uma quebra na suavidade do declive, que atinge a ordem de 1:40 são encontradas 

escarpas e vales entalhados no substrato. A instabilidade do talude ocasiona fluxos de 

gravidade que ocorrem quando o material acumulado é levado talude abaixo. A contínua 

acumulação atinge um ponto em que o depósito fica instável, e qualquer alteração neste 

meio como uma tempestade ou terremoto desencadeia o processo. Estes fluxos 

gravitacionais de massa são classificados como correntes de turbidez, fluxos de sedimentos 

fluidizados, fluxos granulares e fluxos de detritos (Dias, 2004). 
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As correntes de turbidez são os mais importantes dentre todos os outros fluxos, no 

tocante à sedimentação marinha e são claramente diferenciáveis dos demais depósitos pela 

deposição gradacional. Inicialmente, parte do depósito desliza, e com o aumento da 

velocidade o fluxo torna-se liquefeito e forma a corrente, movendo-se talude abaixo pela 

ação da gravidade. Em virtude da alta viscosidade, fragmentos grandes de rochas podem ser 

movidos por estas e a seleção granulométrica é muito baixa, existindo uma variedade no 

tamanho das partículas e uma gradação vertical. Ocasionalmente, novas correntes surgem 

sobrepondo-se sobre as outras. Estas correntes são importantes não só pelo fato de gerar 

depósitos gradacionais mas também por fazerem uma conexão entre plataforma e talude.Os 

turbiditos são caracterizados por uma sequência denominada de sequência de BOUMA 

(figura 2) e compreendem os seguintes níveis: 

 

• A – areia compactada, com base bem definida e topo passando gradualmente ao 

nível seguinte na porção basal indicando um fluxo mais veloz;  

• B – areia estruturada em laminação paralela; 

• C – areia apresentando estratificação cruzada; 

• D – silte e argilas depositadas em lâminas paralelas;  

• E – argilas correspondentes à acumulação calma e lenta.   

 
 

 
Figura 2: Turbidito clássico segundo BOUMA  

Fonte: www.rc.unesp.br (acesso em 01/10/2008) 
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Um tipo de feição deposicional que merece breve discussão no entendimento deste 

trabalho são os chamados conturitos, depósitos de mar profundo que sofrem influência de 

correntes de contorno. Segundo Martins, 1984, no caso da Bacia Pelotas, a corrente mais 

efetiva é a Água Antártica de Fundo, atingindo velocidades de até 2,5 cm/s. Esta 

desempenha uma atividade bastante incisiva no surgimento de camadas ligeiramente mais 

grosseiras (silte arenoso ou silte grosseiro) em camadas inteiramente lamosas, pouco 

espessas, mas recorrentes na área de estudo. 

De acordo com Hollister, 1967, os conturitos holocênicos nesta elevação continental 

são caracterizados pela predominância de areia, silte ou argilas depositadas em várias 

camadas pouco espessas (0,2 a 0,50 cm), com contatos superiores e inferiores bruscos, 

orientação plana – paralela e microfósseis desgastados ou quebrados (apud Martins, 1984). 

  A deposição de camadas nas bacias acontece em estratos horizontais, uns sobre os 

outros, com espessuras variando de fração de milímetros. Qualquer modificação nas 

condições de sedimentação ficará registrada em um plano de estratificação (Brito 1979).  

Os estudos dessas deposições incluem a identificação dos tipos de estratificação e as 

lâminas produzidas durante a deposição, o que reflete os agentes do processo e condições 

de energia do ambiente. 

 Os principais tipos de estratificação nesses ambientes são: 

Estratificação gradacional: muito comum em turbiditos, ocorre quando o nível de 

energia do ambiente diminui progressivamente, resultando em um depósito com grãos de 

tamanho decrescente. 

Laminação plana e paralela: podem ser formadas em ambientes lacustres ou 

marinhos. As superfícies se depositam de forma paralela entre si em sucessões milimétricas 

que são originárias de variações de velocidade ou da natureza do agente. Nos sedimentos 

finos, a laminação se processa por decantação das partículas. Nas areias, refletem a ação de 

correntes e altas energias hidrodinâmicas. (Popp, 1987). 

A estratificação cruzada origina-se da migração de formas de leito, ocorrendo devido 

à diferença de inclinação dos planos de acamadamento internos, podendo ser produzida 

pela atividade eólica, corrente ou água rasa na região costeira. 
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Estruturas de deformação: deslizamentos e deposições rápidas de areias sobre lamas 

produzem deformações no sedimento. Os primeiros produzem os “slump” e os segundos, 

estruturas de sobrecarga. 

Estruturas convolutas: são caracterizadas por microondulações ou pequenas dobras, 

indicando deposição intercalada de silte e argila em ambiente inclinado. 

Marcas de onda ou ripple marks: Indicam agitação de ondas ou correntes durante a 

deposição. Quando a corrente se move de maneira uniforme e em direções preferenciais, as 

marcas onduladas serão assimétricas com a parte mais íngreme voltada a jusante. (Laporte, 

1975). 

Marcas de sola: desgastes que ocorrem na camada sedimentada pelo surgimento de 

uma corrente de turbidez, que os erode. 

Outro parâmetro utilizado na identificação do ambiente, usando testemunhos 

geológicos são as colorações dos sedimentos. As cores cinza esverdeado ou esverdeadas 

indicam a presença de minerais como a clorita, glauconita ou minerais de cobre, e 

representam um ambiente redutor fraco como o lacustre ou marinho se houver glauconita. 

As cores vermelhas, amarelo, laranja e castanho são relacionadas com hidróxido de Ferro 

indicando ambientes continentais e oxidantes como fluviais. ( Popp, 1987). 

 

 

5. Área de Estudo 

 

A Bacia Pelotas está situada no extremo sul da margem continental brasileira, entre 

as latitudes de 28º S ao Norte, onde faz limite com a feição geológica denominada Alto de 

Florianópolis nas proximidades do Cabo de Santa Marta (SC), e a latitude 34º S ao Sul, 

cujo limite geológico é o Alto de Polônio na plataforma uruguaia (figura 3). Sua área 

estimada é 210.000 km2 medida da costa até a cota batimétrica de 2.000 metros (Silveira 

2004). Sua origem está relacionada com o processo de rifteamento do Gondwana e 

formação do Oceano Atlântico Sul, possuindo uma diferença essencial em relação às outras 

bacias da margem continental brasileira, que é a ausência da fase evaporítica. Em parte da 

bacia encontra-se uma secção paleozóica, que serve como substrato, e em sua área estão 
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compreendidas as feições denominadas Alto de Florianópolis, Plataforma de Florianópolis, 

Sinclinal de Torres, Terraço de Rio Grande, Baixo de Mostardas e o Cone do Rio Grande. 

 

 

Figura 3: Localização da Área de Estudo. 
 

 5.1. Estudos Anteriores 

 

A maioria dos estudos acerca da Bacia Pelotas são dados estratigráficos, 

paleontológicos e sedimentológicos de subsuperfície da parte emersa. Segundo Barboza et 

al. (2008), existe pouco conhecimento cronoestratigráfico da região em função do fraco 

interesse da indústria do petróleo até então. De certa forma, a ausência de estudos desta 

natureza também se encaixa no cenário de desenvolvimento dos estudos na região costeira 

e marinha do Rio Grande do Sul, que de acordo com Villwock & Tomazelli (1995) 

aconteceu em duas etapas: 

Uma fase antiga com trabalhos mais descritivos e com temas variados, envolvendo 

naturalistas, geógrafos, filósofos e historiadores, entre 1880 e 1950, destacando os trabalhos 

de Backeuser (1918), Lamego (1940) e Rambo (1942). Este último estudou a penetração do 

mar no Vale do Jacuí afirmando que embora não houvesse provas de uma transgressão 

terciária, tal fato parecia ter ocorrido. As pesquisas mais detalhadas ficaram por conta de 
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White (1908) em sua monografia sobre carvões do sul do Brasil, onde descreve uma coluna 

estratigráfica e uma sequência litológica na parte emersa da Bacia Pelotas. O autor ainda se 

refere a uma sondagem feita, em 1862, na cidade de Pelotas por Ângelo Cassapis. Carvalho 

(1932) utilizando de um furo de sondagem coletado há 90 metros de profundidade, em uma 

sondagem perto do Rio São Gonçalo, encontrou uma grande quantidade de ostras que 

pertenceriam ao Terciário. Martins (1952) usando os testemunhos de sondagem realizados 

por Cassapis referiu-se a moluscos, briozoários e braquiópodes, estes últimos considerados 

do terciário por terem sido encontrados também na Patagônia do Sul. 

Em 1932, Gliesch faz referência a fósseis, ratificando as idéias de Ihering (1885) e 

Pauwels (1930) de que a zona costeira haveria sido recoberta pelo mar em período 

transgressivo”.  Neste mesmo ano iniciaram-se as pesquisas para petróleo e Targa (1943) 

admitiu a existência de sedimentos marinhos cretáceo-terciários no litoral do Rio Grande do 

Sul, afirmando que haveria grandes possibilidades de reservas petrolíferas na região 

chegando a pedir apoio da opinião pública para um programa de perfurações. Através de 

artigos, Targa conseguiu mobilizar parte da sociedade e em 1939 Reinganthz obteve a 

concessão do Governo federal para buscar o Petróleo na atual cidade de Arroio Grande. A 

única sondagem foi realizada as margens da Lagoa Mirim, mas devido às inundações de 

1941 ficou paralisada por muito tempo. Putzer (1957) afirmou que a costa do Rio Grande 

do Sul apresentava uma depressão de mais de 200 metros ocasionada por processos de 

sedimentação ocorridos no Plioceno e Pleistoceno (Closs, 1970). 

Na fase moderna, de 1950 até hoje destacam os trabalhos realizados pelo Centro de 

Estudos Costeiros e Oceânicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ressaltam-se 

os trabalhos de Delaney (1965), Ornellas (1981), Villwock (1984), Martins (1963), Martins 

et al. (1980), Toldo Júnior (1994), Tomazelli (1990), Dillenburg (1994) e Tomazzeli et al. 

(2000). 

O trabalho de Delaney, em 1965, foi o primeiro mapeamento de detalhe dos 

sedimentos e foi feito em escala de 1:500.000, confirmando assim a inexistência de 

sedimentos do Mioceno na Superfície. 

Barboza et al. (2008), destacam os trabalhos de  Villwock & Tomazelli (1995) , 

Tomazzelli & Vilwock (1991), Abreu et al. (1983), Toldo jr et al. (1991),  Dilemburg et al. 

(2000), Tomazelli e Villwock (2000), Barboza e Tomazzeli (2003), Barboza et al. (2006) , 
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Tomazelli & Dillemburg (2007), todos realizados na parte emersa. Na porção marinha, 

destacam os trabalhos de Martins et al. (1967, 1972, 1996), Martins & Urien (1976), 

Martins et al. (1978), Martins (1983), Asmus (1981), Asmus & Guazelli (1981), Correa & 

Abreu (1984), Fontana (1989, 1990ab, 1996), Dias et al. (1994) e Abreu & Calliari (2005). 

Closs (1970) afirma que Ihering (1885) foi o primeiro autor a estudar a região da 

planície costeira. Este residindo em Rio Grande, em 1884, apresentando descrições sobre a 

fauna da Lagoa dos Patos, variações climáticas, variações de salinidade além da produção 

pesqueira. Ele ainda  apresenta conclusões sobre a origem dos sambaquis, e a relação destes 

com as variações do nível do mar,  bem como recobrimentos da costa pelo mar. Assinala 

achado sobre conchas de moluscos em poções artesianos e a ocorrência de ossos de baleia 

em Santa Vitória do Palmar, Rio Grande e Porto Alegre. Afirma que o Guaíba haveria sido 

um golfo em uma época de transgressão e o Vale do Jacuí uma lagoa e que o fechamento 

das Lagoas Mirim e Mangueira teria ocorrido há pouco tempo pelo soerguimento da costa.  

A Petrobrás também contribuiu através dos estudos de geofísica de Celmins (1957) 

e Chignone (1960) levantando as primeiras informações sobre as sequências sedimentares 

na Bacia Marginal, informações que foram compiladas no trabalho de Gonçalves et al. 

(1979). Pesquisas paleontológicas de superfície foram realizadas por Daemon (1969), Closs 

(1970), Forti-Esteves (1974), Sanguinetti (1974), Fernandes (1975) e Ornellas (1981). 

Também se destacam os trabalhos de Fontana (1990ª, 1990b), Ab’ Saber (1970) e Bigarella 

& Andrade (1965) na área da morfologia, Paula Couto (1953) e Cunha (1959) na área de 

mamíferos pleistocênicos (Villwock & Tomazelli, 1995). 

Asmus e Pontes (1973) definiram as margens da margem continentais leste 

brasileira com base em três fases: pré-rift, rift, proto-oceânica e continental. 

Alguns autores sugeriram modificações nesta classificação: Ponte e Asmus (1978), 

Ponte et al. (1980), Ojeda & Ojeda ( 1982), Asmus & Baish (1983), Bruhn  et al. ( 1988), 

Chang et al. (1988 e 1992), Guardado et al. (1990) e Figueiredo et al. ( 1994).  

Estudos relativos à micropaleontologia são com certeza os mais numerosos, 

podendo citar Azevedo (1988), Baecker & Souza (1993), Antunes (1994), Azevedo (1995), 

Gonçalves & Dehnhardt (1999), entre muitos outros. 

Alves (1977), Gomide (1989), Leite & Ussami (2006) são alguns dos trabalhos que 

também foram feitos nos campos da geologia e sísmica. Recentemente Santos (2008) 
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organizou um banco de dados em formato de um Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) com dados relativos à circulação, a animais planctônicos e bentônicos que foram 

encontrados na bacia. Além disso, muitos outros trabalhos físicos – oceanográficos têm 

sido desenvolvidos na região ao longo dos últimos anos. 

 

 
 

5. 2. Caracterização da área de Estudo  

 

O termo “Bacia de Pelotas”, empregado pela primeira vez pelos geólogos da 

Petrobrás, já era usado em relatórios internos desde 1957. Oficialmente o primeiro a usar o 

termo foi Ghignone em 1960, o qual a definiu como uma ampla área com aproximadamente 

30000 km² preenchida por sedimentos terciários e quaternários cuja maior parte era 

ocupada pela Lagoa dos Patos, Mirim e outras menores e recobertas por sedimentos 

quaternários (Closs, 1970). 

Asmus e Porto (1972) a definiram como uma bacia marginal subsidente preenchida 

por seqüências clásticas transicionais e continentais cuja formação está relacionada aos 

processos de formação do Oceano Atlântico a partir do Jurássico. Além disso, está 

enquadrada na classe V de acordo com a classificação de Kleme, crosta intermediária e 

costeira. Asmus & Pontes (1983) delimitaram uma seqüência estatigráfica para a margem 

continental brasileira, e definiram a partir dos dados de testemunhos, quatro estágios de 

evolução: seqüência do continente, seqüência dos lagos, seqüência do golfo e seqüência do 

mar. 

Estas seqüências separam os diferentes compartimentos de sedimentação, que são 

diferentes entre si, em termos de espessura para cada uma das bacias marginais brasileiras, 

refletindo o estágio de formação do Oceano Atlântico Sul  que começou sua abertura 

através de processos termomecânicos pela região da bacia Pelotas. A Bacia de Santos, por 

exemplo, apresenta a seqüência do Golfo bem mais pronunciada do que as outras, já que 

esta fase representa a entrada salina no ambiente de forma mais amena. 

Ainda segundo estes autores, a seqüência do continente é representada pelo lento 

soerguimento da crosta resultando em afinamento da mesma. Seus sedimentos 

característicos são folhelhos vermelhos intercalados de arenitos arcosianos subordinados, 
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com arenitos finos e conglomeráticos sobrepostos, os quais não têm representação na Bacia 

de Pelotas. A seqüência dos Lagos constitui a fase rift aonde o soerguimento crustal e as 

falhas normais associadas, representam uns ambientes formadores de lagos, cuja 

sedimentação corresponde a intercalações de folhelhos e arenitos subordinados a camadas 

de calcário. Coquinas e concentrações de fosforita indicam que o ambiente esteve 

submetido a uma intrusão salina, o que pode ser resultado da atividade hidrotermal 

vulcânica. 

A seqüência do Golfo corresponde à época de clima mais quente e a intrusão salina 

próxima do normal. Os sedimentos são clásticos, carbonatos e evaporitos. 

Na seqüência do mar, são encontrados dois tipos de sedimentação, uma marinha 

rasa, aonde os sedimentos estão sob a forma de calcarenitos e calcilutitos, sendo comuns às 

texturas oolíticas e pisoliticas (típicos de sedimentação em plataforma rasa),  gradando para 

arenitos em direção ao continente e para pelitos em direção marinha . Na sedimentação 

marinha franca, predominam sedimentos clásticos contemporâneos  desde as áreas 

continentais até as porções de águas profundas, através de sistemas deltaicos, sistemas de 

plataforma e sistemas de talude. Secundariamente, ocorrem também sedimentos 

carbonáticos de sistemas de plataforma. A deposição fez-se acompanhar de continuada 

subsidência da margem continental, ao longo de linhas de flexura. Daí, formou-se um 

prisma sedimentar por espessamento vertical e por avanço progradacional dos sedimentos 

(Asmus & Ponte, 2004). 

Na parte mais rasa a espessura dos sedimentos não ultrapassa 3000 metros e nas 

porções mais profundas destacam-se três porções semi-isoladas com 6000, 7000 e 8000 

metros nos seus depocentros, de Norte para Sul. Segundo Fontana (1989), a espessura 

maior não ultrapassa 10000 metros. 

Fontana (1990b, 1996) identificou uma fase pré- rift identificada pela presença de 

lava basáltica e uma pós rift representada pelo soterramento da fase rift com muito 

sedimento. Uma discordância albo-aptiana encobriu as unidades inferiores pelo processo 

onlap
1 em direção a charneira. No Mioceno, há 23 Ma a subsidência passou a ser mais 

efetiva pela atuação da flexura acentuando-se os onlaps costeiros notados desde o 

Paleoceno (70 MA) . No Pleistoceno um pacote de maior espessura foi depositado no Cone 

                                                 
1 Deposição de sedimentos costeiros em progressive onlap na direção do continente 
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de Rio Grande. A configuração da bacia confere um abatimento longitudinal relativamente 

raso. As falhas normais e linhas de flexura são paralelas à margem e formam degraus 

escalonados. Na planície costeira do Rio Grande do Sul estão expostos os sedimentos 

terciários que sofreram os processos de variações eustáticas e alterações climáticas. 

 

5. 3. Cone do Rio Grande 

Os Cones submarinos são feições localizadas nos taludes e sopé das margens 

continentais do tipo passiva, associados a deposições deltaicas e depósitos de matéria 

orgânica. O Cone do Rio Grande (Figura 4), assim denominado por Martins et al. (1972), 

iniciou sua formação no início do Mioceno Superior sendo uma feição tipicamente 

deposicional terrígena, com predominância de lamas relíquias proveniente da drenagem das 

Terras Altas do Rio Grande do Sul com contribuição da drenagem Platina. Esta origem 

sedimentar foi comprovada através de análises de mineralogia realizadas por Martins 

(1984). Segundo o mesmo autor, correntes de turbidez, outros tipos de fluxos e correntes 

geostróficas de contorno modelaram estes sedimentos em várias regiões do Cone. Esta 

feição apresenta maior sedimentação na parte distal como conseqüência de fornecimento de 

material fluído capaz de migrar para regiões mais profundas. Martins (1984), também 

afirma que as altas taxas de sedimentação e muita matéria orgânica foram os fatores 

necessários para a ocorrência atual de gás natural na região. 

Estudos feitos por Martins et al. (2003) confirmam que os sedimentos atuais 

próximos à região de influência do Rio da Prata são relíquias de origem pelítica e provêm 

dos sistemas Patos e Prata, apoiados sobre eventos ligados à origem da plataforma 

continental. Haveria também a presença de cascalho e areia biodetrítica na boca do Cone, 

mais ou menos alinhados em relação à costa, ambos relíquias, embora venham sendo 

retrabalhados pela dinâmica atual próximo à costa (palimpséticos). Apesar de haver 

bastante areia na plataforma, esse padrão foi quebrado pela deposição destes sedimentos 

lamíticos dos Sistemas Patos e Prata em época de nível do mar mais baixo.  

No Mioceno Superior e Plioceno Inferior (2 M.A.) surgiu um depocentro com cerca 

de 900m de espessura. A construção do cone foi ativa até o final do Winsconsiano Superior 

(que ocorreu durante a última fase glacial Quaternária), quando o nível do mar estava bem 
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mais abaixo do que o atual expondo assim toda a plataforma. Esta deposição ocorreu a uma 

razão de sedimentação média estimada em 20 cm/103 anos que foi, no mínimo, 4 vezes 

maior do que a atual (Alves, 1977). 

Segundo Leite (2000) existe anomalias de geóide positivas sobre a Elevação do Rio 

Grande, o Platô de São Paulo, a Bacia de Pelotas e o Cone do Rio Grande. Ainda de acordo 

com este autor, a variação de densidade em função da profundidade aponta para um 

importante afinamento crustal sob a Bacia Pelotas, fatos que, somado a trações de fissão de 

rochas, além da estratigrafia desta bacia, indicariam soerguimento e erosão neste segmento 

da litosfera decorrente de uma anomalia térmica que durou até 30 M.A. Como resultado, 

uma grande quantidade de sedimentos foi depositada nas partes afastadas da costa e no 

Cone do Rio Grande.  

Esta importante feição possui área de mais ou menos 40.000 Km2 e profundidades 

entre 200 à 2700m. Situado entre as latitudes de 31º a 34º S e 45º a 51º W, se estende por 

550 km e alcança até 4.000 m de profundidade. Sua largura máxima é de aproximadamente 

350 a 400 km (Butler, 1970, apud Martins, 1984). 

 

 

 

 

 

 

. 

 

              

 

 

                                                         Figura 4: Cone do Rio Grande 
                                                                 Fonte: Google earth 
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Concomitantemente, e principalmente, após a formação do Oceano Atlântico Sul e 

da instauração desta Bacia, sucederam-se os processos de sedimentação que controlaram as 

características do local.  

 

 
5. 4 Geologia Costeira do Rio Grande do Sul 

 

De acordo com (Villwock & Tomazzeli, 1964), a província costeira do Rio Grande do 

Sul é formada por dois compartimentos: 

1. Embasamento Cristalino; 

2. Bacia Pelotas.    

A Bacia Pelotas por sua vez, é compreendida pela Planície Costeira, Plataforma e 

Talude. A Planície costeira corresponde a uma imensa área ao longo da costa do Rio 

Grande do Sul composta de areias e possui cerca de 700 km de comprimento. Ainda hoje 

esporões arenosos aprisionam dois grandes complexos lagunares, a Laguna dos Patos e a 

Laguna Mirim, existindo uma série de outras lagoas interligadas ou não com o mar. Estes 

sistemas laguna/barreira constituem uma sucessão de terraços marinhos e lagunares onde 

falésias, cristas de praia, pontais arenosos suspensos e campos de dunas, marcam de modo 

definido, antigas linhas de costa, pleistocênicas e holocênicas. Marismas ocorrem nas 

margens das porções estuarinas dos corpos lagunares e grandes campos de dunas ocorrem 

sobre a planície arenosa (Villwock & Tomazzeli, 1995). 

As escarpas da Serra Geral estão expostas na praia de Torres, sendo o único 

promontório rochoso do litoral gaúcho. A planície é mais estreita do Cabo de Santa Marta 

até Tramandaí e deste ponto até o Chuí ela se torna mais larga expondo em partes o Escudo 

Sul Rio Grandense. 

Esta planície foi formada e constantemente retrabalhada durante o Quaternário, e 

sua evolução foi bastante estudada, sobretudo pelos pesquisadores do Centro de Estudos 

Costeiros e Oceânicos da UFRGS. 

De acordo com Villwock & Tomazzeli (1995), há aproximadamente 400.000 anos, 

a atual plataforma estava em sua maior parte emersa e sendo esculpida pelos vales fluviais 
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das Terras Altas e Baixas. De acordo com mudanças climáticas que ocorreram na época, o 

nível do mar começou a subir (transgressão) e atingiu boa parte do continente, 

retrabalhando as porções da Serra Geral, do Escudo e da Depressão. O nível máximo desta 

transgressão formou as feições da Barreira das Lombas e o complexo do Guaíba, e está bem 

registrado na porção Norte do estado, marcado por sedimentos eólicos de areias quartzo – 

feldspáticas bem arredondadas, de granulometria fina a média com bastante matriz síltico – 

argilosa. 

Novas variações climáticas fizeram o oceano regredir e transgredir novamente há 

aproximadamente 325.000 anos, iniciando a formação das Lagunas dos Patos e Mirim, 

formando a Barreira II. Os sedimentos desta época são praiais e eólicos, compostos por 

areias quartzo – feldspáticas de coloração castanho – avermelhadas com matriz síltico – 

argilosa, que estão bem preservados ao Sul na Lagoa Mirim e na porção central na Lagoa 

dos Barros. Durante estas etapas de aumento do nível do mar, a elevação não era algo 

constante e linear, por vezes a formação de uma nova barreira se sobrepunha sobre uma já 

antiga, razão pela qual elas não estão bem preservadas em todos os seus trechos. A 

formação da Barreira III ocorreu há aproximadamente 120.000 anos e concluiu o 

fechamento da Laguna dos Patos e quase que totalmente a Lagoa Mirim, a qual permaneceu 

com uma comunicação com o mar apenas através da região do banhado do Taim. É a 

barreira melhor preservada em relação a I e II especialmente nas porções da Lagoa Mirim e 

em Osório.  

Os sedimentos desta etapa são praiais, marinho rasos e eólicos. As areias praiais têm 

predominância do mineral quartzo, claras, com granulometria fina, bem selecionadas, 

formando estratificações do tipo plano paralela e acanaladas. As areias eólicas são 

avermelhadas e estão atualmente sendo transportadas pelo vento em algumas regiões ao 

longo do litoral.  

No período que se sucedeu até a formação da atual linha de costa, ou Barreira IV, o 

mar regrediu e retornou a transgredir lentamente, e de acordo com Côrrea et al.(1999) 

vários registros desse evento foram impressos no Talude. A profundidade entre -120 e -130 

metros abaixo do nível atual do mar representa o fim do último máximo glacial (UMG) 

ocorrido no Pleistoceno, marcando o início da transgressão Holocênica, há 

aproximadamente 17.500 anos. A plataforma estava emersa e o nível subiu relativamente 
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rápido, há uma taxa de 2,0 cm ano, sendo encontrados aqui areias grossas provenientes de 

drenagem fluvial. O mar continuou subindo há uma taxa de 0,6 cm por ano e estabilizou 

novamente entre -110 e -100 metros há 16.000 anos, nestas profundidades foram 

encontradas areias grossas, bioclastos de origem carbonática, turfas e minerais pesados. 

Novas estabilizações ocorreram entre -70 e -60 metros, entre -45 e -32 metros e entre -25 e 

-20 metros. Há aproximadamente 5.000 anos atrás, o mar subiu 5 metros acima do atual, 

baixando 6 metros há 3.500 anos e novamente subindo 4 metros há 3.000 atrás até recuar a 

linha de costa atual formando a Barreira IV. A figura 5 representa de maneira esquemática 

os Sistemas Laguna-Barreira da Planície Costeira do Rio Grande do Sul. 

 

 
Figura 5: Sistemas Laguna-Barreira na Planície Costeira do Rio Grande do Sul  

(Fonte: Villwock et al. 1986) 

 

5. 5 Clima e aspectos oceanográficos atuais 

 

O clima na região é classificado como Subtropical Úmido, com quatro estações 

definidas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Dois sistemas atmosféricos dominam 

a dinâmica do clima regional: o Anticiclone Semi Permanente do Atlântico Sul que garante 

o predomínio de ventos Nordeste; e o anticiclone Móvel Polar que garante as frentes frias 

vindas das regiões polares com ventos de quadrantes Sul. 

O Anticiclone do Atlântico Sul situa-se entres as latitudes de 18º e 35º e é um centro 

de alta pressão que forma massas de ar tropical marítima com temperaturas elevadas, em 

função do alto grau de insolação e alto grau de umidade devido à grande evaporação, 
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representado dias estáveis e ensolarados. Seu deslocamento ocorre para Sul nas estações 

mais quentes e para Norte durante o inverno meridional, já que nesta época passa a receber 

menor taxa de calor solar e perde intensidade, dando espaço a atuação mais acentuada do 

Anticiclone Polar.  

O Anticiclone Polar é alimentado por massas de ar antárticas e está situado na 

região da Argentina, possui tendência de deslocamento em direção SW-NE, e sua presença 

é definida pela instabilidade atmosférica e precipitação pluviométrica. (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Sistemas atmosféricos atuantes na região de estudo. 
Fonte: Modificado de Novaes (1992) 

 

 

Com relação à circulação oceânica, existem duas correntes superficiais atuantes: a 

Corrente do Brasil e a Corrente das Malvinas. 

A Corrente do Brasil surge da bifurcação que a Corrente Sul Equatorial do Atlântico 

Sul – que flui para leste na altura do Equador – faz ao encontrar a costa Nordeste Brasileira. 

A partir deste ponto ela segue em direção ao Sul sobre a plataforma ou próximo à borda, 

trazendo águas quentes e encontrando aproximadamente aos 38º S de latitude, a Corrente 

das Malvinas que flui em direção Norte e é originária de uma bifurcação da Corrente 
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Circumpolar Antártica. O encontro dessas duas correntes, a primeira quente, portanto 

menos densa, e a segunda fria, portanto mais densa, formam a Convergência Subtropical e 

uma massa de resultante Norte, denominada Água Central do Atlântico Sul (ACAS). 

Abaixo desta, fluem a Água Intermediária da Antártida (AIA), formada em águas 

superficiais da Antártica – fluindo para o Norte -. Abaixo da AIA, ocorre a Água Profunda 

do Atlântico Norte (APAN) que, conforme seu nome, tem sua origem naquele oceano. 

Ainda abaixo desta massa de água, pode-se detectar a Água Antártica de Fundo (AAF), 

formada no continente Antártico.  

As correntes superficiais representadas pela Brasil e Malvinas, ocorrem sob a 

plataforma e próximas ao talude, aquelas correntes profundas como a AAF e APAN 

contornam as regiões do sopé e são responsáveis pela distribuição sedimentar no Oceano 

Profundo, sendo a Água Antártica de Fundo, a principal corrente que forma os conturitos. 

As correntes atuantes sob a plataforma podem redistribuir remodelar e retrabalhar 

formas de relevo principalmente nas ondas de areia “sandwaves” em profundidades 

maiores que 50 metros. Um sistema turbulento é formado no contato na Zona de 

Convergência Brasil-Malvinas, e um maior transporte sedimentar pode ocorrer. 

Lateralmente, a mistura e a diminuição de velocidade propiciam a deposição da carga 

sedimentar mais fina que é transportada em suspensão e por fluxo turbulento. (Ayup-

Zoian(1991) apud Wheschenfelder (2005) )(Figura 7 ). 
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Figura 7: Correntes de Superfície Atuantes na Bacia Pelotas 

Fonte: Schmiegelow (2004) 
  

 

6.Material e Métodos 

 

Entre 2007 e 2008, a empresa FUGRO S.A. coletou, por demanda da ANP, 876 

testemunhos na Bacia Pelotas. Todos os testemunhos tiveram 20 centímetros do topo e base 

retirados pela ANP e alguns tiveram 20 centímetros do meio retirados também, razão pela 

qual alguns testemunhos se dividem em partes 1 e 2. A nomenclatura dos testemunhos foi 

determinada pela ANP. O material cedido ao Laboratório de Oceanografia Geológica, na 

Universidade Federal do Rio Grande está atualmente armazenado e catalogado em 

container refrigerado (Figura 8). 

Foram selecionados 9 testemunhos, totalizando cerca de 20 metros de material 

sedimentar. A escolha para os testemunhos que seriam analisados ocorreu em função de 

suas localizações, sendo escolhidos aqueles que se situavam nos entornos do Cone de Rio 

Grande e próximos aos perfis estratigráficos de Martins, 1984 para futuras comparações.  
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Estes testemunhos, que são constituídos de tubos de PVC, foram cortados com uma 

serra elétrica acoplada em uma mesa específica este fim. A serra foi dirigida no sentido 

longitudinal do tubo cortando somente o cano plástico e as duas partes separadas com um 

fio de nylon, tentando movimentar o material o mínimo possível. Antes de começar as 

análises, os testemunhos foram fotografados com um scanner de mesa, preservando em 

meio digital todas as feições deposicionais contidas no pacote. Os procedimentos de 

abertura e escaneamento estão ilustrados na figura 9. 

Com os testemunhos fotografados, foram feitas as descrições das feições 

perceptíveis bem como anotações em planilhas contendo dados de latitude, longitude, 

comprimento, cor do sedimento e quantidade de amostras retiradas em função de suas 

unidades mais representativas. Medidas de eH e pH também foram realizadas. Uma das 

metades do testemunho foi mantida intacta para compor o acervo de Universidade, sendo à 

parte analisada também etiquetada e arquivada depois de retiradas as amostras. Devido ao 

tamanho do scanner em relação ao testemunho, as imagens foram tomadas aos pedaços e os 

mosaicos de cada testemunho construídos utilizando softwares específicos. Os mosaicos 

constituíram uma ferramenta visual importante para percepção de característica texturais 

não identificadas no momento da abertura. As diferenças no pacote sedimentar do 

testemunho foram identificadas em função da coloração, textura, tipo de contato e 

estruturas litológicas de contato. As colorações foram classificadas de acordo com a tabela 

de Rock Colour Chart.  As amostras coletadas em função da diferenciação visual e das 

diferenças de granulometria percebidas no teste realizado com uma agulha histológica. 

Neste teste, a agulha foi utilizada para perfurar todo o testemunho em uma linha paralela ao 

seu comprimento, o que permitiu identificar regiões com areia. Em cada amostra se retirou 

aproximadamente 50g de sedimento, e os espaços vazios preenchidos com isopor para 

evitar a desestruturação do testemunho. 
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Figura 8: Container refrigerado contendo os testemunhos (LOG - FURG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Abertura e escaneamento dos testemunhos 
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Inicialmente as amostras foram lavadas em bacias para remoção dos sais solúveis 

em água, secas na seqüência a aproximadamente 50o C e pesadas logo em seguida. A 

separação entre finos e grosseiros foi feita através de uma peneira 0, 062 mm.  

Para a análise sedimentológica de grãos grosseiros as peneiras são utilizadas em um 

conjunto aonde cada uma possui uma malha de abertura diferente, e podem ser dispostas 

com diferentes combinações de acordo com a necessidade de precisão do trabalho (neste 

caso foram dispostas em intervalos de ¼ Ø (phi)). As peneiras contendo os sedimentos 

grosseiros foram encaixadas uma às outras e o valor de cada classe representado pelo peso 

de sedimento contido em cada uma. Neste processo é aceitável uma diferença entre o peso 

inicial e o final de até 1%. A análise de materiais finos foi feita através do método da 

decantação de partículas, de acordo com o método de Suguio (1972), baseado na lei de 

Stokes na qual uma esfera no meio fluído está sujeita a duas forças: uma causada pela 

viscosidade do fluído e outra força, que é a gravidade. Os sedimentos finos, ou seja, aqueles 

com tamanho de grão menor do que 0, 062 mm são colocados em uma proveta completada 

com água e dispersante até atingir 1 litro. O dispersante utilizado foi o Pirofosfato de Sódio, 

que garante que a amostra se disponha na proveta de forma homogênea, impedindo a 

decantação imediata e a formação de grânulos. Com uma pipeta, foram tomadas amostras 

desta proveta em diferentes intervalos de tempo e diferentes profundidades pré – 

determinadas pelo método.  Dessa forma, e como cada classe de grão tem uma velocidade 

de sedimentação diferente, se obtém o peso daquela classe, o qual é medido pelo que ficou 

retido na pipeta. As tabelas obtidas desta etapa, com os pesos iniciais de cada amostra, os 

pesos de cada classe e os pesos finais, foram utilizadas para determinação dos parâmetros 

estatísticos que permitiram expressar em números os aspectos texturais. Para isso, foi 

utilizado um software específico com base na classificação de FOLK & WARD (1957), que 

indica os percentuais de cada classe.  

Paralelos a isto foram reunidos dados granulométricos de cruzeiros oceanográficos  

das operações GEOCOSTA 1 (Laboratório de Oceanografia Geológica, LOG-FURG), 

GEOCOSTA 2, GEOMAR 4, 6, 7 (Centro de Estudos Oceânicos e Costeiros CECO-

UFRGS), GEOMAR 13, 17 e 22 (Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) e CECO-
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UFRGS), LH010/81(LOG-FURG), OSNLR/COMEMIR (LOG-FURG), RS01 PL (LOG-

FURG) e dados sedimentológicos de cruzeiros realizados nos anos de 1998, 2006 e 2009 

também pelo LOG-FURG, contabilizando cerca de mil pontos (figura 13). Todas essas 

informações foram organizadas em planilhas pelo Msc. e bolsissta de desenvolvimento DTI 

Arthur Machado e gentilmente cedida para realização deste trabalho. Através das 

porcentagens granulométricas de cascalho, areia, silte e argila, puderam ser usadas para a 

construção de um mapa de fácies da Bacia Pelotas.  

Os dados de granulometria provenientes destas foram inseridos no SIG, porém não 

puderam ser utilizados para a construção do mapa faciológico, pois seus primeiros 20 

centímetros ficaram com ANP para demais análises. 

Todos os dados disponíveis foram referidos para o mesmo datum horizontal (WGS 

84) . 

As porcentagens de cascalho, areia, silte e argila foram processadas no software 

Arcview® 9.3.1, utilizando a ferramenta “Sediment Tools”, que interpola os dados através 

da classificação de Shepard. Na figura 10 as localizações dos cruzeiros, dos pontos 

selecionados para este trabalho e dos testemunhos ANP estão representadas. 
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7. Resultados e discussão 

 

A figura 14 representa os pontos escolhidos para as análises e suas localizações 

relativas no Cone do Rio Grande. 

Os comprimentos totais, cores, valores de pH e eH estão apresentados em anexos 

junto ao respectivo testemunho (anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Dos nove testemunhos analisados, prevaleceram as colorações esverdeadas. Não 

foram encontradas estruturas visíveis a olho nu, excetuando o testemunho SIS 619 com 

estruturas de contato bem definidas e estruturas de sobrecarga. Neste ponto, a grande 

presença de fragmentos de conchas e conchas inteiras evidenciaram uma dinâmica pretérita 

diferente da atual. Embora uma amostra seja classificada como argila, pode ter apresentado 

valores de silte ou areia. Excetuando os testemunhos de plataforma, a maioria das areias se 

apresentou em pequenas lâminas nem sempre perceptíveis com o auxílio da agulha. O grau 

de seleção de todos os testemunhos, utilizando sempre os parâmetros estatísticos de FOLK 

& WARD (1975), foi bem pequeno, sendo a maioria delas muito pobremente selecionadas. 

O grau de seleção pode depender do modo de transporte do sedimento, aumentando a 

seleção com o aumento do transporte, o que pode ocorrer em parte pelo decréscimo da 

granulometria com o transporte. Segundo Russel (1939, in Inman. 1949), a seleção pode se 

processar pela seleção local durante a deposição, seleção progressiva durante o transporte 

ou ambas ao mesmo tempo (Suguio, 1973).  

 

TESTEMUNHO SAT 122 – Plataforma Continental  

Situado na borda da plataforma continental, a uma profundidade de 169 metros, 

neste ponto foram encontradas as seguintes distribuições, do topo para a base: silte fino, 

silte fino, argila grossa e silte muito fino (tabela 1). As diferenças de coloração 

evidenciadas na análise visual, não apresentaram relações com variações granulométricas. 

Nas duas amostras retiradas próximo ao topo foi encontrada uma porcentagem de cascalho, 

embora pequena da ordem de no máximo 2%. Mesmo desta forma, estas duas amostras 

foram classificadas como silte fino.  A presença de areia associado ao cascalho nestes 

níveis superiores aponta para uma mudança no nível de energia do ambiente, que pode ter 
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ocorrido em situação de plataforma exposta, porém os altos valores de lama que ocorrem na 

mesma amostra indicam ao mesmo tempo forte deposição pelítica. 

 

Tabela 1 – Granulometria do testemunho SAT 122 

  Latitude Longitude  Profundidade   

  -32.0474 -50.1299 169 metros   

        

Amostras  Profundidades (m) 

Cascalho 

% Areia % Silte % Argila % 

1 0,20 – 0,30 0, 9494 2, 847 54,2 42,01 

2 0,41 – 0,43 2, 143 5, 277 44,56 48,02 

3 0,70 Zero 0, 4536 44,71 54,84 

4 1,5 Zero 0, 3265 54,22 45,45 

 

 

TESTEMUNHO SIS 619- Plataforma Continental 

Este testemunho apresentou as maiores variações granulométricas. Coletado a 172 

metros abaixo do nível do mar, este ponto estava localizado sobre a plataforma continental. 

Foram encontradas intercalações dos tamanhos dos grãos, do topo para a base: Areia muito 

fina; Areia Fina; Silte grosso; Silte muito fino; areia muito fina; silte fino; areia grossa; silte 

médio; silte fino e areia média. Dessa maneira, observou-se também que ao longo deste 

testemunho, as proporções de areia e cascalho diminuíram até a profundidade de 1,06 m, 

apresentando, porém neste ponto uma fina lâmina de aproximadamente quatro centímetros 

de espessura e 75 % de areia. Novamente os percentuais de cascalho e a areia voltaram a 

diminuir até a porção basal onde foram encontrados os maiores percentuais de areia 

(79%).(tabela 2) 

Juntamente com as areias e cascalhos deste testemunho, foram encontradas grandes 

quantidades de restos de conchas e fragmentos calcários inteiros.  

O carbonato se deposita sob a forma alóctone (quando encontrados sob a forma de 

fragmentos, associados a areia), ou autóctones (quando sua deposição ocorre por 

precipitação, associados a pelitos) (Popp, 1987).  Ainda segundo Popp, existem as coquinas 

que são fragmentos de conchas finas e inteiras indicando ambiente de baixa energia ou 

ambiente de alta energia quando apresenta conchas grossas e quebradas. Conchas isoladas 
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podem ser autóctones se encontradas em posições de crescimento. As coquinas revelam 

fases regressivas e transgressivas de acordo com a intercalação dos arenitos e pelitos. 

Os componentes grosseiros presentes no testemunho seriam, de acordo com Martins 

(1978), indicativos de níveis de estabilização do mar. Corresponderiam a situações 

momentâneas de transgressão holocênica que geraram zonas praiais de alta energia 

concentrando estas areias. Uma concha de molusco bivalve medindo aproximadamente 4 

cm foi encontrada aos 57 cm e outra concha com cerca de 2,5 cm estava localizada na 

profundidade de 1,47. Estes achados corroboram as idéias de eventos de variação do nível 

do mar, visto que estas areias e conchas só poderiam ser encontradas em ambientes bem 

mais rasos do que o atual.  

 

Tabela 2 – Granulometria do testemunho SIS 619 

  Latitude Longitude Profundidade   

  -31.6763 49.9638 172 metros   

        

Amostras  Profundidades (m) 

Cascalho 

% Areia % Silte % Argila % 

1 0,26-0,29 20.87 56.76 9.85 12.52 

2 0,35-0,38 12.51 40 26.89 20.6 

3 0,40-0,50 2.989 19.13 66.14 11.74 

4 0,53-0,56 10.34 26.83 50.99 11.84 

5 0,32 Parte II 0.3357 5.541 61.59 32.54 

6 0,39 Parte II 13.09 75.91 11.01 0 

7 0,41 Parte II 4.061 5.823 69.04 21.07 

8 0,50 Parte II 3.928 26.8 35.52 33.76 

9 0,63 Parte II 4.317 12.72 60.68 22.29 

10 0,80 Parte II 9.118 79.19 11.69 0 

 

 

TESTEMUNHO REG 040 – Planície Abissal 

Este testemunho se caracterizou por uma lama plástica homogênea, com tonalidades 

amareladas, que poderia indicar estágio oxidativo.  

Todas as amostras foram classificadas, como argilas grossas, muito pobremente 

selecionadas e muito platicúrticas. De acordo com a metodologia utilizada, não foi possível 

a identificação de estruturas. (tabela 3) 
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Este ponto representou o único que não se situou no Cone de Rio Grande, estando 

no NE da Bacia, próximo ao estado de Santa Catarina, na região da planície abissal. Do 

topo em direção a base, o percentual de areia aumentou de forma significativa, chegando a 

7% na porção basal. A presença de percentuais desta proporção contrariou a idéia inicial de 

que não seriam encontradas areias em uma porção abissal. As porções lamosas, no entanto 

foram as mais significativas, sobretudo as argilas que perfizeram uma média de 60% das 

amostras.  A presença de areias mesmo que em pequenas quantidades a uma região tão 

profunda (2.747 metros abaixo da superfície do mar), indicaria que em algum momento, 

ocorrera uma mudança no nível de energia deste ambiente, possibilitando o transporte 

destes grãos um pouco maiores. Embora não haja informações suficientes para a explicação 

desse fato, pode-se inferir que em algum momento do tempo geológico, correntes de fundo 

foram capazes de conduzir e depositar este material do tipo areia em tal profundidade. 

Outra hipótese é a de que a exposição da plataforma e depósitos fluvio-deltaicos 

progradantes, resultados de um ambiente regressivo marinho, poderiam ter submetido essa 

região abissal a contribuições terrígenas mais efetivas. 

Entretanto, a classificação da amostra como argila, confirma um tipo de depósito 

característico de regiões abissais onde nuances do marrom correspondem a ambientes 

oxidativos.  

Tabela 3 – Granulometria do testemunho REG 04O 

 Latitude Longitude Profundidade  

 28.4996 46.0495 2.747 metros  

      

Amostras 

Profundidades 

(m) Cascalho % Areia % Silte % Argila % 

1 0,10 Zero 0,2796 36,21 63,51 

2 0,70 zero 5,652 37,37 56,98 

3 1,30 zero 7,734 36,85 55,42 

 

 

TESTEMUNHO REG 646 – Cone do Rio Grande 

Deste testemunho foram retiradas três amostras e todas foram classificadas como 

silte fino, muito pobremente selecionados e muito platicúrticas. O testemunho foi 

considerado homogêneo ao longo de todo seu comprimento. Situado a NE do Cone, este 

testemunho apresentou as menores concentrações de areia. (tabela 4) 



 - 30 - 

 

Tabela 4 – Granulometria do testemunho REG 646 

  Latitude Longitude Profundidade   

  -32.3997 -49.5001 1.990 metros   

        

Amostras Profundidades (m) 

Cascalho 

% Areia % 

Silte 

% 

Argila 

% 

1 0,40 – 0,50 Zero 0, 4451 59,33 40,23 

2 0,20 – 0,30 Parte II Zero 0,68 54,99 44,33 

3 0,93 – 0,99 Parte II Zero 0, 7959 56,31 42,9 

 

TESTEMUNHO REG 680- Sopé do Talude 

Este testemunho teve um comprimento total de 330 cm e foi retirado entre o sopé 

continental e a planície abissal, após a isóbata de 2.000 metros, alinhado na direção leste do 

cone. Infelizmente, em função de um erro no processamento das imagens, não foi possível 

a conclusão do mosaico inteiro do testemunho, pois a imagem contendo os 20 primeiros 

centímetros foi perdida. Foram observados pequenos fragmentos de conchas ao longo do 

testemunho. Nas porções superiores do testemunho a granulometria predominante foi a de 

silte muito fino, gradando em direção a base para silte fino, argila grossa, silte muito fino e 

novamente silte fino. (tabela 5) 

Ocorrem, portanto, uma sequências granodescrescentes, sendo que na última a 

porção argilosa mais fina de topo (argila) está ausente. A granulometria parece indicar dois 

eventos de correntes de turbidez, mas faltam estruturas sedimentares e não pode ser 

visualizada a estratificação das camadas de areia. 
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Tabela 5 – Granulometria do testemunho REG 680 

  Latitude Longitude Profundidade   

  -32.9998 -49.0500 2.777 metros   

        

Amostras Profundidades (m) 

Cascalho 

% Areia % 

Silte 

% 

Argila 

% 

1 0,5 zero 3,601 57,81 38,59 

2 0,15 zero 2,847 65,4 31,76 

3 0,2 zero 3,824 56,69 39,48 

4 0,7 zero 3,056 64,19 32,75 

5 0,84 zero 3,437 58,07 38,49 

6 0,30-0,40 Parte II 3,22 4,74 61,85 30,19 

7 0,71-0,73 Parte II zero 8,575 66,1 25,32 

8 0,90 Parte II zero 5,938 77,93 16,14 

9 1,00 Parte II Zero 5,277 42,95 51,77 

10 1,30-1,40 Parte II zero 3,125 58,84 38,03 

11 1,67 Parte II zero 10,57 59,28 30,15 

 

 

TESTEMUNHO REG 945 – Sul do Cone 

Situado no talude, após a isóbata de 2.000 metros, apresentou em seu topo argila 

grossa, gradando até a base sempre com silte fino, todas muito pobremente selecionadas. 

As porcentagens de areia apareceram ao longo do testemunho como pequenas lâminas de 

areia em meio à lama, porém não foram perceptíveis a olho nu. (tabela 6) 

Tabela 6 – Granulometria do testemunho REG 945 

  Latitude Longitude  Profundidade   

  -32.3997 -49.5001 2.072 metros   

        

Amostras  Profundidades (m) Cascalho % Areia % 

Silte 

% 

Argila 

% 

1 0,25 Zero 2.45 46.67 50.88 

2 0,95 Zero 2.549 55.05 42.4 

3 1,26 Zero 1.806 51.39 46.8 

4 1,5 Zero 1.926 52.47 45.61 
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TESTEMUNHO REG 960 – Sul do Cone 

Todas as amostras foram classificadas como silte fino e a mais basal como silte 

muito fino. Este testemunho foi retirado do sopé continental.(tabela 7) 

 

Tabela 7 – Granulometria do testemunho REG 960 

  Latitude Longitude  Profundidade    

  -34.0499 50.25005 2.400 metros    

        

Amostras  Profundidades (m) Cascalho % Areia % Silte % 

Argila 

% 

1 0,20-0,37 zero 4,095 72,82 23,08 

2 0,77 Zero 2,141 71,87 25,99 

3 0,39-049 Parte II Zero 5,261 61,04 33,7 

 

 

TESTEMUNHO REG 973- Sul do Cone 

Duas amostras foram retiradas deste ponto localizado no talude direção Sul. As 

amostras foram classificadas como silte fino e muito fino. Estruturas não foram observadas 

ao longo do testemunho, considerado bem homogêneo. 

 Alguns autores afirmam que são muito raros testemunhos que não apresentem 

estruturas, sendo necessária a utilização de raios-X para melhor análise. A ausência de 

camadas pode ser explicada pelos processos de diagênese ou compactação. Duas condições 

podem ocorrer para a não existência de estruturas: um rio com grande carga produzindo 

rápido assentamento ou um contínuo aumento da salinidade em direção ao mar passando 

para laminação plano paralela na base e maciça no topo. (Popp, 1987). (tabela 8) 

Tabela 8 – Granulometria do testemunho REG 973 

  Latitude Longitude  Profundidade   

  -33.8999 -50.6997 1. 907 metros   

        

Amostras  Profundidades (m) Cascalho % Areia % 

Silte 

% 

Argila 

% 

1 0,60 – 0,70 Zero 0,3996 74,07 25,53 

2 0,80 –0,90 Parte II Zero 3,125 57,81 39,06 
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TESTEMUNHO REG 988 – Sul do Cone 

Testemunho retirado no talude, a uma profundidade de 1.186 metros. Não 

apresentou valores de cascalho, porém as porcentagens de areia foram bem mais altas do 

que nos outros testemunhDas cinco amostras retiradas do testemunho, as 4 primeiras foram 

classificadas como silte médio e a mais basal como silte muito fino. Apenas na segunda 

profundidade amostral foi encontrada uma concentração bastante significativa de 

areia.(tabela 9) 

 

Tabela 9 – Granulometria do testemunho REG 988 

  Latitude Longitude  Profundidade   

  -33.8998 -51.1498 1. 186 metros   

        

Amostras  Profundidades (m) 

Cascalho 

% Areia % Silte % Argila % 

1 0,30 – 0,40 zero 14,7 63,82 21,48 

2 0,75 zero 24,94 60,02 15,04 

3 1,70 – 1,80 zero 5, 649 63,08 31,28 

 

 

A análise granulométrica dos 10 testemunhos analisados permite tecer as seguintes 

considerações: 

1. O testemunho localizado na plataforma (SIS 619), apresentou em sua análise, areia 

grossa, cascalho e fragmentos de conchas, que podem ser indícios de um aumento 

no nível de energia na bacia na época da deposição. Essa variação energética pode 

estar relacionada a períodos de estabilização do nível do mar durante a transgressão 

holocênica. 

 

2. Comparando as duas primeiras amostras dos dois testemunhos de plataforma (SIS 

619 e SAT 122), foi observado que enquanto no primeiro o tamanho de grão de 

todas as classes decai em direção a segunda amostra, no segundo o tamanho de grão 

aumenta. 
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3. De todos os testemunhos, o REG 646 situado a NE e representando o mais central 

de todos os pontos, foi o que apresentou menores porcentagens de areia, inferiores a 

1%. 

 

4. Na porção leste do Cone representada pelo testemunho REG 680, no sopé do talude, 

indícios de uma estrutura turbidítica foi encontrada. 

 

5.  Ao Sul do Cone, os quatro testemunhos não continham cascalho, porém 

apresentaram maiores concentrações de areia, sendo aquele situado mais próximo à 

costa o que apresentou maiores valores desse tamanho de grão. Brandão, em 2009, 

estudando os mesmos testemunhos ao sul, encontrou valores de carbono orgânico 

total e nitrogênio total significativamente maiores nesta porção o que pode indicar, 

segundo este autor, grande influência da circulação local. 

 

6. O testemunho na planície abissal, REG 040 apresentou maiores quantidades de areia 

na base do que no topo. 

 

7. Por fim, observou-se que o método de abertura dos testemunhos prejudicou a 

interpretação das estruturas sedimentares, o que poderia ter melhorado significativamente a 

interpretação paleoambiental principalmente com a análise de estruturas através de raios-X 

e também um maior número de amostras ao longo do testemunho.  

 

 

8. Mapa de Fácies 

 

Um mapa faciológico pode ser definido como um mapa que representa a variação 

lateral de sedimentos de mesma idade ou de mesma litologia. A geração de mapas deste 

tipo é importante para o entendimento da dinâmica sedimentar atual e pretérita e permitem, 

por exemplo, que locais fontes de recursos minerais sejam mapeados. 
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Dados sedimentológicos de cruzeiros oceanográficos retirados da plataforma e 

talude foram inseridos em ambiente SIG e adicionados ao banco de dados 

BACIA_PELOTAS do Laboratório de Oceanografia Geológica da FURG.  

Na região de estudo, as primeiras descrições litológicas foram feitas por Ottman & 

Urien (1965), Urien (1967), Martins et al. (1967), Urien (1970), Urien & Ottman (1971), 

Urien & Ewig (1974), Martins et al. (1972, 1973,1978), Urien & Martins (1974, 

1987,1989a, 1989b), Kowsmann & Costa (1974), Martins & Urien (1977,1979), Martins 

(1978), Kowsmann et al. (1977), Urien et al. (1978, 1980, 1987, 1995,1996), Martins & 

Martins (1982) e Corrêa & Villwock (1996) Martins (2003). Na realização do mapa 2, 

foram usados em grande maioria os mesmos pontos destes autores, porém novos pontos 

foram inseridos, justificando dessa forma sua execução.  Além disso, a inserção em formato 

digital no banco de dados organiza esta e as demais informações ambientais em um único 

local e formato, gerando uma ferramenta de fácil visualização, facilitando os processos de 

implantação e monitoramento ambiental. 

Os resultados mostraram (figura 11) que as áreas cascalhosas se situam em locais 

bem específicos, apresentando uma concentração bem extensa ao redor da isóbata de 100 

metros englobando nesta área plataforma e talude. Outras pequenas concentrações nas 

regiões do Albardão e do Parcel do Carpinteiro são encontradas. Segundo Martins, et al. 

2003, ambas representam estabilizações pretéritas do nível do mar ocorridas na 

Transgressão Holocênica.  

Na desembocadura da Laguna dos Patos e em outros pequenos pontos localizados 

na plataforma média, as maiores concentrações de silte e argila foram encontradas. Na 

região Patos, a lama representa uma sedimentação atual proveniente da drenagem do Rio 

Grande do Sul, na plataforma, essas seriam lamas relíquias ligadas ao deságüe fluvial do 

sistema deltaico platino estabelecido na borda da plataforma durante o Winconsin e da 

drenagem das Terras Altas. (op. cit 2005). 

As áreas arenosas foram as mais expressivas representando a maioria da cobertura 

sedimentar da plataforma. Esta face foi controlada pelo estoque de areia contido em zonas 

praias, restingas e dunas existentes na pretérita planície costeira e retrabalhada durante a 

subida do nível do mar (Martins, 1978) 
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9. Conclusões: 

 

• A análise sedimentológica evidenciou uma complexa dinâmica sedimentar 

variando ao longo do tempo em função dos agentes de deposição e de fatores 

de retrabalhamento. Tais fatores não puderam ser estabelecidos, necessitando 

para isso que outras análises fossem incluídas como as paleontológicas, 

análise mineralógica de detalhe, paleoceanografia e modelagem de correntes. 

 

• Um dos testemunhos próximo a quebra de plataforma apresentou fragmentos 

maiores de conchas, cascalho, e areia grossa. Na porção distal do Cone à NE, 

as frações foram praticamente isentas de areia, enquanto que na porção distal 

a Sul, além das frações finas, porcentagens significativas de areia foram 

encontradas. Estas areias aparecem em pequenas lâminas no meio dos 

componentes lamosos. 

 

• A presença do turbidito no testemunho REG 680 não pode ser comprovada, 

pois o turbidito estaria imcompleto além de não ter sido possível identificar 

os tipos de estratificação que caracterizam esta deposição. 

 

• A definição de conturitos utilizada neste trabalho, as afirmações de Martins 

(1984) de que a região do Cone é amplamente afetada por correntes de 

contorno de fundo e as conclusões geoquímicas do trabalho de Brandão 

(2009), apontam indícios de que conturitos estejam presentes ao Sul do Cone.  

 

• Excetuando-se o testemunho de plataforma SIS 619, não foram encontradas 

estruturas possíveis de serem identificadas.   
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• A metodologia empregada não se mostrou adequada para identificação de 

estruturas, visto que no momento da abertura com o processo de separação 

das partes após a passagem da serra elétrica e posterior passagem do fio de 

nylon, estas foram retrabalhadas. Dessa maneira, a visualização de estruturas 

sedimentares, sobretudo em sedimentos finos, necessitaria do auxílio de um 

equipamento de raios-X. 

 

• O mapa de fácies identificou predominância de areias na plataforma, com 

concentrações alinhadas de cascalho biodetríticos e depósitos mais finos na 

desembocadura da Laguna dos Patos e em pequenos setores da plataforma. 

Este modelo confirma os dados de Martins, 2003 correspondendo de acordo 

com o autor a estabilizações da linha de costa na trangressão Holocênica. 

 

• O mapa de fácies gerado pelo SIG confirmou os dados apresentados nos 

mapas analógicos existentes. Isso significa que a técnica é apropriada e pode 

ser retificada para a integração digital com outras informações, auxiliando e 

agilizando a interpretação ambiental. 

 

10. Sugestões para estudos futuros 
 
 

• Indícios de conturitos foram encontrados, porém para confirmar esta hipótese, seria 

necessária uma análise mais detalhada fazendo a relação destes depósitos a 

correntes de contorno na plataforma do Rio Grande do Sul. 

 

• A metodologia utilizada para coleta destes pontos, que consistiu em retirada das 

amostras através da análise visual e de um teste com agulha histológica, poderia ser 

revisada, visto que com os resultados granulométricos se descobriu que alguns 

pontos considerados visualmente como lama, continham mais areia do que o 

esperado. Um protocolo de abertura de testemunhos deveria ser adotado. 

• No momento da abertura, a fotografia dos testemunhos, além do escaneamento, 

poderia ser utilizada auxiliando na identificação de estruturas. 
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• Em estudos futuros, a análise granulométrica de apenas um testemunho a cada 

centímetro seria importante para novas argumentações sobre a dinâmica da região, 

bem como a identificação das conchas encontradas. 
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