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RESUMO

Durante um cruzeiro oceanográfico, realizado em 2011, na região do Talude Sul do Brasil,

foram contabilizadas 984 depressões, reconhecidas como pockmarks, distribuídas entre as

isóbatas de 300 e 700 metros de profundidade. Um levantamento geofísico raso posterior,

associado a dados de sísmica profunda, revelaram a associação dos pockmarks com diápiros

de sal. Os dados geofísicos foram transformados para XYZ e, a partir deles, elaborados

Modelos Digitais de Terreno. A partir dos registros sísmicos foram definidos locais de

amostragem de sedimentos. Os sedimentos coletados foram submetidos a análises de Carbono

Orgânico Total (%COT), Carbonato Biodetrítico (%CaCO3), razão isotópica de Carbono

(  13CPDB), Granulometria, Teor de Metais e Datação por radiocarbono. Foram encontrados

pockmarks de tamanhos e formas variados e diápiros com distintos graus de exposição e

extensão. Os registros sísmicos revelam sedimentação plano-paralela, estabelecida antes da

formação dos pockmarks, posteriormente deformada nas zonas de pockmarks e diapirismo.

Observaram-se, ainda, feições associadas à exsudação e acúmulo de gás, além de zonas de

fratura associadas ao diapirismo. Juntamente à forçante halocinética, esta porção do talude

tem sua morfologia moldada pela interação das correntes de fundo dominantes com os

pockmarks e diápiros. Um modelo geomorfológico foi proposto a fim de caracterizar os

diferentes estágios evolutivos desta porção de talude. A deposição de finos e a preservação do

carbono orgânico dentro das depressões mostram a baixa interação das correntes de fundo

com as zonas mais internas dos pockmarks, dando a esse tipo de feição o status de armadilha

de sedimento. As análises geoquímicas mostram uma componente terrígena nos sedimentos

depositados dentro dos pockmarks localizados numa zona de sedimentação carbonática e de

tamanho de grão mais grosso.

Palavras-Chave: pockmarks, diapirismo, armadilhas de sedimento



ABSTRACT

During an oceanographic survey, in 2011, on the Brazilian Southern Slope, 984 depressions

were recorded, recognized as pockmarks, distributed between 300 and 700 m of water depth.

A later shallow geophysical survey, associated with deep seismic data, revealed the

association of pockmarks with salt diapirs. The geophysical data were transformed to XYZ

and, from them, Digital Terrain Models were elaborated. Sediment sampling sites were

defined from the seismic records. The collected sediments were submitted to analysis of Total

Organic Carbon (% TOC), Biodetritic Carbonate (%CaCO3), Carbon Isotope Ratio (13CPDB),

Grain Size, Metal Analyzes and Radiocarbon dating. pockmarks of varying sizes and shapes

were found, as well as diapirs with varying degrees of exposure and extension. Seismic

records reveal flat-parallel, deformed sedimentation in pockmarks and diapirism zones. There

were also features associated with gas exudation and accumulation, as well as fracture zones

associated with diapirism. Apart of the halokinetic forcing, this portion of the slope has its

morphology shaped by the interaction of dominant bottom currents with pockmarks and

diapirs. A geomorphological model was proposed in order to characterize the different

evolutionary stages of this portion of the slope. The deposition of fine sediments and the

preservation of organic carbon within the depressions show the low interaction of the bottom

currents with the deeper zones of the pockmarks, giving this type of feature the status of a

natural sediment trap. The geochemical analyzes show a terrigenous signature of sediments

deposited within the pockmarks located on a zone of carbonatic sedimentation and coarse

grain size.

Keywords: pockmarks, diapirism, sediment trap
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1. Introdução

1.1. Contexto Geológico

A história evolutiva da formação do Oceano Atlântico é de extrema importância para

entender a presença de feições geológicas atuais distribuídas no fundo marinho.

A abertura do Oceano Atlântico, após o estabelecimento da falha tríplice, deu-se de sul

para norte, entre os continentes Sul-Americano e Africano e de maneira desigual, devido à

maior taxa de estiramento na parte Sul do golfo recém-formado (Mohriak et. al., 2009).

A deposição de evaporitos, ocorrida na Fase 3 do processo de Evolução

tectono-sedimentar da Bacia de Santos (Figura 1), foram formados pela combinação da

criação do espaço de acomodação, transgressões marinhas graduais, circulação restrita e clima

semiárido. Esta deposição deu-se no Aptiano e foi seguida por eventos de deriva continental,

aprofundamento da bacia e deposição terrígena. A partir daí, começou-se o processo que deu

origem a atividades halocinéticas na região de estudos.

A deposição de sedimentos terrígenos na margem continental, associados ao

soerguimento da Serra do Mar e da Mantiqueira, excederam o espaço de acomodação gerado

pela subida do nível do Mar, desenvolvendo uma frente de progradação, durante o Cretáceo

Superior, associada a subsidência termal da parte central da Bacia de Santos (Pereira et al.

1986; Pereira & Feijó, 1994). A combinação dos fatores citados, originou um fluxo do

depósito de evaporitos em direção a parte central da bacia (Mohriak et. al., 2009). A sucessão

de eventos que culminou com a atividade halocinética responsável pela alteração nos padrões

morfológicos e sedimentares atuais pode ser observada na figura 1.
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Figura 1: Esquema ilustrativo da sucessão tectono-estratigráfica do processo de abertura do Oceano Atlântico.
Observa-se o processo tectônico dominante de acordo com a fase de evolução da abertura da bacia (Mohriak et
al., 2009).

A movimentação do Sal é conceitualmente conhecida como Halocinese. E é esse

processo responsável pela geração de regimes tectônicos extensionais e contracionais em

diferentes porções da Bacia de Santos.

O regime de esforços, responsável pela formação das estruturas halocinéticas em bacias

intra-cratônicas e margens passivas, apresenta um esforço principal na direção vertical (força

de gravidade, resultando em estruturas diversas tais como domos de sal, muralhas de sal e

falhas de crescimento. Os princípios básicos da deformação do sal seguem o comportamento

dos fluidos (Barton, 1933; Mohriak et al., 2009).
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A força de gravidade, assim como as diferenças de pressão, move esses fluidos de regiões

de alta pressão total para regiões de baixa pressão total. As forças gravitacionais atuam nos

corpos de sal de modo a criar uma pressão desigual sobre a área do sal. A pressão desigual

tende a mover o sal das regiões de alta para as de baixas pressões litostáticas, de maneira

semelhante ao fluxo de fluidos causado por um diferencial de pressão hidrostática (Hubbert,

1951; Mohriak et al., 2009). Pelo princípio de flutuabilidade, a sobrecarga sedimentar mais

densa também leva o sal a subir para uma posição onde ocorra um equilíbrio isostático

(Mohriak et al., 2009).

Assim, o sal tem uma tendência de fluir de áreas de grande sobrecarga (seja um talude na

interface água/sedimento por mergulho ou acúmulo de sedimento, rochas vulcânicas lascas

tectônicas), para áreas de menor sobrecarga, normalmente ocorrendo o fluxo de depocentros

das bacias para áreas de menor espessura sedimentar (Figura 2(A)) (Mohriak et al., 2009).

Outro mecanismo de formação de fluxos de sal, são as cunhas de progradação: a progradação

de sedimentos clásticos em direção à bacia gera uma sobrecarga, comprimindo parte da

camada de evaporitos e, assim, um fluxo de sal é gerado em direção à bacia. (Jenyon, 1985;

Ge et al., 1997). O corpo de sal pode migrar até encontrar um obstáculo e, a partir daí ocorrer

sua ascensão (Figura 2(B)).

Durante a subida de uma almofada ou diápiro de sal, o topo da estrutura pode ser elevado

acima da superfície regional da camada de sal. Os estratos sedimentares da cobertura são

arqueados e esse arqueamento resulta em estiramento paralelo às camadas, condicionando

falhamentos nas regiões que apresentam a máxima curvatura. As falhas mergulham na direção

da crista da almofada, sendo representadas geralmente por falhas normais que terminam na

direção do sal, próximo à superfície de estiramento neutro (Mohriak et al., 2009).
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Figura 2: Ilustração dos mecanismos que geram fluxos de sal em bacias de margem passiva. A ilustração A,
mostra o mecanismo da sobrecarga sedimentar e um fluxo de sal em direção a menor espessura sedimentar. A
ilustração B, ilustra o início da movimentação do sal em consequência de uma cunha progradante de sedimentos.
As ilustrações foram retiradas e modificadas de Mohriak et al., (2009).

Existem três tipos de diapirismo dominantes em bacias com regimes tectônicos

extensionais, como é o caso da Bacia de Santos: o Diapirismo Reativo, o Passivo e o Ativo.

De acordo com Vendeville & Jackson (1992), o diapirismo reativo pode ser descrito como um

tipo de regime onde as camadas sobrepostas às estruturas de sal são rompidas durante o

processo de ascensão de um diápiro. O mecanismo que controla a ascensão de um diápiro,

neste caso, está associado à extensão da sobrecarga e do fluxo de sal. A extensão da

sobrecarga pode originar o diapirismo de duas maneiras distintas:

i) Falhamentos extensionais afinam as camadas sedimentares sobrejacentes, criando

um gradiente de pressão;

ii) Os falhamentos reduzem a resistência da sobrecarga à ruptura, permitindo que o

sal penetre e rompa as camadas sobrejacentes.
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Figura 3: Modelo conceitual representando os tipos de diapirismo e seu processo de desenvolvimento em regime
extensional (Fossen, 2012).

O diapirismo ativo, também descrito por Vendeville & Jackson (1992), é definido como

um processo em que o diápiro apresenta força o suficiente para romper as camadas, de modo

penetrativo, uma vez que estas não apresentam resistência por serem muito finas ou pouco

resistentes. Logo, regiões que apresentam, camadas sedimentares naturalmente mais finas,

pela presença de cortes erosivos (como cânions submarinos ou subaéreos, por exemplo) são

preferenciais para a ascensão de estruturas de sal (Mohriak et al., 2009). Em um trabalho feito

por Barton (1993), o diapirismo passivo foi descrito como um processo (downbuilding), no

qual o diápiro aparece próximo à superfície em equilíbrio isostático. A medida que o

sedimento é depositado em bacias periféricas, localizadas no flanco do diápiro, por um

processo de agradação, a estrutura salina retoma seu processo de crescimento, não

necessariamente rompendo a estratigrafia sobreposta ao seu topo.

1.2. A Halocinese e a formação dos pockmarks

Como feições de fundo marinho, a presença de pockmarks tem sido observada e

reconhecida cientificamente em regiões costeiras (Kelley et al., 1994; Brothers et al., 2011 e
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2012), plataformas continentais (King & MacLean, 1970), ou em oceano profundo (Gay et al.,

2006).

Pockmarks são feições em forma de cratera, que apresentam um diâmetro que pode variar

entre menos que 1 m a mais que 1 km, e cuja formação está ligada, principalmente, ao escape

gradual ou repentino de gás (mais frequente, o metano) (Scanlon & Knebel, 1989), águas

subterrâneas (Khandriche and Werner, 1996), ou água intersticial com alta carga de pressão

(Harrington, 1985).

Chamadas de feição de colapso, sua formação está diretamente ligada ao escape de gás,

proveniente da decomposição da matéria orgânica do sedimento, e canalizado ao estratos mais

rasos pelas falhas normais. De acordo com Schattner et al. (2016), o escape de gás do

reservatório para a superfície é controlado pela permeabilidade e resistência ao estresse

causado pela pressão da camada selante. No fundo marinho, uma diminuição no estresse local

pode levar a uma expulsão violenta de gás e formação dessas feições (Figura 2) (Riboulot et

al., 2013).

Figura 4: Modelo extraído de Mahiques et al. (2017). Nesta ilustração, observa-se a associação do fraturamento
do pacote de sedimento com o deslocamento do diápiro. Através das fraturas, ocorre a migração de gás. O fluxo
de gás induz o aumento da permeabilidade do sedimento e feições do tipo pockmark são formadas.



21

A interação entre pockmarks e correntes oceânicas é pouco estudada, mas é de primária

importância para a circulação, mistura, transporte de sedimento interno e evolução

morfológica dessas feições. Entender o comportamento do fluxo nas vizinhanças das

pockmarks pode levar a modelos mais precisos de dispersão de fauna e nutrientes (Wildish et

al., 2008), bem como uma melhor estimativa de taxas de deposição e erosão sedimentares

internos aos pockmarks e no ambiente adjacente (Pau & Hammer, 2013).

Os primeiros registros de feições do tipo pockmarks foram relatadas na década de 70

por King & McLean (1970) na plataforma continental ao largo da Nova Escócia, Canada.

Desde então, a ocorrência dessas feições vem sendo relatada em porções distintas das

margens continentais ao redor do mundo e a sua importância vem sendo muito maior do que

apenas curiosidade científica (Frazão & Vital, 2007), dando ao seu estudo uma importância

econômica, sendo indicadores de potenciais reservatórios de Hidrato de Metano.

Do ponto de vista geológico, pockmarks são indicativos de margens continentais

hidraulicamente ativas, como é caso da Bacia de Santos, onde a formação destas feições está

intrinsicamente relacionada ao diapirismo de sal (Mahiques et al., 2017). Tratando-se

especificamente da atividade do sal e sua relação com os processos sedimentares, este

trabalho contribui para melhor entender em como a dinâmica das estruturas salinas e a

formação de pockmarks podem interferir nos processos erosivos (Driscoll & Uchupi, 1997) e

distribuição de sedimentos em seu interior e em suas áreas adjacentes. Também devemos

considerar sua importância econômica de potenciais fontes de recursos minerais (Judd &

Hovland, 2009). Por se tratarem de estruturas que se formam pelo escape violento de gás,

pockmarks mostram-se como indicadores importantíssimos para o estudo de áreas de risco ou

“geohazards” (Ingrassia et al., 2015). Na escala climática, o estudo dos pockmarks contribui

para o entendimento de como estruturas que exsudam gás interferem nas mudanças climáticas

(Judd & Hovland, 1992; Judd, 2004). Um estudo de Judd et al. (2002), mostra, em valores, a

contribuição do volume de gás emitido por estruturas de exsudação no ciclo geológico do

carbono e sua notável contribuição na escala de mudanças climáticas.

Neste trabalho, é realizada uma caracterização sedimentar e morfológica atual em uma

zona de Talude Continental da Margem Continental Sul brasileira da Bacia de Santos, onde

foi localizado, através de um mapeamento batimétrico de alta resolução, em 2011, um campo

com 984 pockmarks, no intervalo de isóbatas entre 300 e 700 m. A partir desta análise,

discute-se o papel das feições encontradas, somado aos agentes de transporte atuantes, nos

processos deposicionais dentro das pockmarks e no ambiente ao redor.
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1.3. Hipótese

Pockmarks são feições que interferem no processo de sedimentação de uma zona de

talude continental, agindo como armadilhas de sedimento.

1.4. Objetivos

Os objetivos gerais deste estudo são reconhecer os padrões geomorfológicos e

sedimentares numa zona de talude da Bacia de Santos marcada pela abundância de pockmarks

e avaliar a interferência das feições presentes no processo deposicional dentro das feições e no

ambiente adjacente.

Para a consecução do objetivo geral, serão estabelecidos os seguintes objetivos

específicos:

1. Analisar os perfis sísmicos sob o ponto de vista da estratigrafia e morfologia;

2. Investigar a origem do sedimento e suas respectivas idades;

3. Comparar a origem dos sedimentos e suas idades dentro e fora das feições

presentes na área de estudo.
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2. Área de Estudo

2.1. Localização

Durante um cruzeiro oceanográfico, intitulado Sirius, em 2011, um campo de pockmarks

(Figura 5) foi identificado através de um levantamento multifeixe em uma região de talude da

Margem Continental Sul brasileira da Bacia de Santos. A região apresenta 984 feições de

formas, extensões e profundidades variadas, além de distribuídas em um intervalo de

profundidade amplo do talude: o campo tem sua profundidade mais rasa na isóbata de 300

metros, enquanto que, seu ponto mais profundo, chega a profundidades maiores que 800

metros.

Figura 5: Área de Estudo: campo de pockmarks localizado ao Sul da Bacia de Santos, em uma região de talude
continental.
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2.2. Geologia

A região de estudo que compreende este trabalho, trata-se da bacia de Santos.

Geologicamente, se encontra entre a bacia de Pelotas, ao Sul do Brasil, e a bacia de Campos,

também localizada na Margem Sudeste brasileira. O limite norte da bacia de Santos é

delimitado pelo Alto de Cabo Frio (Mohriak et al., 1995) e, ao Sul é delimitada pelas Dorsal

de São Paulo e Alto de Florianópolis (Mohriak, 2005). A presença destas barreiras físicas, ao

Sul, permitiu a deposição de evaporitos em direção ao norte, enquanto que, na bacia de

Pelotas, predominaram condições marinhas (Mohriak ,2005).

2.2.1. A Evolução do Atlântico e a Formação do Sal

A origem do sal e a dinâmica das estruturas salinas (halocinese), após a sua formação,

condicionada pelas forçantes tectônicas, são de extrema importância para entender a presença

de feições geológicas atuais no fundo marinho e o controle que exercem nos processos

sedimentares na região de estudo.

A evolução tectônica-sedimentar do Atlântico Sul está intrinsicamente relacionada com a

ruptura do supercontinente Gondwana, que culminou com a formação de crosta oceânica e a

separação dos continentes sul-americano e africano, no Eocretáceo (Asmus & Ponte, 1973;

Mohriak et al., 2009).

No contexto da tectônica extensional, registra-se a formação de bacias intracontinentais,

do tipo rifte, formando lagos que se distribuíam entre o Brasil e África, inicialmente, com

água doce e, na fase final de abertura, com água salgada (Mohriak et al., 2009).

A formação da Bacia de Santos tem sua origem associada aos primeiros pulsos tectônicos

que ocasionaram a separação da América do Sul e África no Neocomiano (Cretáceo Inferior)

(Caldas, 2009). Pode-se dividir o processo de formação em 4 estágios de evolução: Pré-rifte,

Rifte, Proto-oceânico (Pós-rifte) e Marinho aberto (Pós-rifte).

O processo de abertura da margem continental atlântica (Campos et al., 1974; Mohriak et

al., 2009) apresenta eventos tectono-sedimentares marcantes nas seguintes etapas (Figura 6):
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(a) início do rifteamento da margem: soerguimento termal astenosférico, com afinamento

regional da crosta continental e manto superior, chamado fase dúctil, e formação de falhas na

crosta superior (Stanton, 2009);

(b) a formação de depocentros lacustrinos: fase rúptil, com um aumento de estiramento

litosférico e a ocorrência de grandes falhas afetando a crosta continental, extrusões basálticas

e formação de semi-grábens. A origem da crosta oceânica está relacionada à Dorsal

Mesoatlântica (Stanton, 2009);

(c) o início das transgressões marinhas, com deposição de evaporitos e formação de

centro de espalhamento oceânico: extensão litosférica, com geração de grandes falhas e

rotação de blocos do rifte. A partir de então, os autores admitem a ruptura que dá início à

formação do assoalho oceânico (Stanton, 2009). Sedimentos aptianos pouco afetados por

falhas e que constituem uma sequência sedimentar do estágio final do rifte, podem dar origem

a rochas geradoras e reservatórios de petróleo (Papaterra, 2010). De acordo com Henry &

Brumbaugh (1995), nesta fase ocorreu a deposição carbonática aptiana (Pré-Sal) que

culminou com a deposição de evaporitos no topo da sequência. Os evaporitos depositados

durante a fase rifte são compostos predominantemente por halita (NaCl), sal de grande

mobilidade, seguida por anidrita (CaSO4). Entretanto, sais solúveis como taquidrita

(CaMg2.Cl6.12H2O), carnalita (KMgCl3.6H2O) e silvinita (KCl) também podem ser

encontrados. A idade aproximada destes volumosos depósitos de evaporitos é 113-112 Ma

(Moreira et al., 2007);

(d) o início da Deriva Continental: formação da Cordilheira Mesoceânica, juntamente com

o extravasamento da crosta oceânica e reativação de falhas regionais (Stanton, 2009);

(e) a separação das bacias de margem conjugada: aprofundamento da batimetria no final

do Albiano, com a deposição de carbonatos de plataforma, progressivamente substituídos por

sequências terrígena.
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Figura 6: Modelo esquemático do processo de abertura e formação da Bacia do Oceano Atlântico (Mohriak et al.,
2009).
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2.3. A Halocinese na Bacia de Santos

O soerguimento da Serra do Mar foi decisivo para a formação da frente progradante

responsável pela deformação do depósito evaporítico (Figura 7), que iniciou-se no final do

Cretáceo e início do Terciário.

Na parte sul da bacia, próximo à região da Plataforma de Florianópolis, destaca-se a

ocorrência de muralhas de sal com geometria linear em planta e que, em seções sísmicas,

aparecem com forma de agulhas atravessando toda a sequência sedimentar cretácea e terciária.

Ocorrem, também, nessa região, anomalias gravimétricas e magnéticas de direção NNE

associadas a altos vulcânicos na direção da plataforma de Florianópolis e anomalias E–W que

correspondem a zonas de fraturas (Zona de Fratura do Rio Grande) (Mohriak, 2003).

De acordo com Mohriak et al. (2009), a partir da década de 1980, principalmente para

margens do tipo Atlântico, modelagens físicas indicam a relação entre a formação reativa, ou

seja, o sal corta todas as camadas que o sobrepõem (Vendeville & Jackson, 1992) através de

diápiros e muralhas de sal, e processos extensionais que afetam o depósito pós-sal.

Figura 7: Seção Geológica da Bacia de Santos. Observa-se a orientação na migração e do sal em direção ao
centro da bacia. Essa migração é originada pela expulsão do sal depois do soerguimento da Serra do Mar e
deposição de sedimento terrígeno, gerando (extraído de Mohriak et al., 2009).

A área de estudo localiza-se em uma região influenciada por diápiros extensionais (Figura

8). O mecanismo de formação está relacionado a esforços distensivos (associados à tectônica

extensional), com falhamentos afetando a sobrecarga sedimentar. Esses blocos rígidos,
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formados por camadas sedimentares carbonáticas e siliciclásticas, estão sobrepostos a uma

camada dúctil de evaporitos que, durante o fluxo, condicionam falhas lístricas (que

mergulham em direção às almofadas de sal) normais na sobrecarga. Essas falhas rompem os

estratos rígidos e controlam o crescimento de uma seção sedimentar depositada

contemporaneamente com a movimentação do sal (Mohriak et al., 2009).

Os depósito evaporítico estende-se desde a Bacia de Santos à Bacia de Sergipe, no

nordeste do Brasil. O comprimento total deste depósito é da ordem de 1.800 km e a sua

porção sul tem a extensão de 700 km, cujas características estão intrinsicamente ligadas ao

arcabouço estrutural do embasamento representado pelo Platô de São Paulo (Camboa &

Rabinowitx, 1984).

Figura 8: Mapa representativo das forçantes tectônicas atuantes na margem continental sudeste brasileira. A área de estudo
deste trabalho encontra-se sob domínio de esforços distensivos presentes no talude (modificado de Mohriak et al., 2009).

Os evaporitos da Bacia de Santos ocorrem em subsuperfície, desde a atual plataforma até

as isóbatas de 3.000 metros. Contudo, não há registros de sal equivalente na bacia africana, ou

seja, no sul da Bacia da Namíbia (Leyden, 1976). Essa distribuição pode ser uma evidência de

que todo o sal aptiano observado, atualmente, corresponde à inteira bacia evaporítica que
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ficou sob domínio da margem brasileira, devido ao deslocamento para leste do centro de

espalhamento imediatamente após a sua deposição (Kumar & Gamboa, 1979). O depósito

evaporítico tem sua maior espessura em direção ao depocentro da bacia (Figura 7), onde

chega a extensões verticais equivalentes a 2.500 m e que se distanciam 200 quilômetros da

margem oeste mais próxima (Mohriak et al., 2009).

2.4. Geomorfologia e Composição Sedimentar

O talude continental é o compartimento fisiográfico que apresenta os maiores valores de

inclinação das margens continentais. A área de estudo localiza-se, de acordo com a divisão

geomorfológica proposta Zembruscki (1979), dentro do Embaiamento de São Paulo, no setor

Sul. O Embaiamento de São Paulo é definido como um conjunto de províncias fisiográficas

similar, com característica côncava, que denotam a geomorfologia de baía. A largura do

talude nesta região é de 70 km e declividade que varia de 0,5° a 2° (Zembruscki, 1979).

Os cânions submarinos somados às cicatrizes no assoalho do talude, constituem-se como

as principais formas de transporte de sedimento das plataformas para as bacias oceânicas

(Lastras et al., 2009; Mountjoy et al., 2009). Os processos de alimentação de bacias oceânicas

com sedimento terrígeno através dos cânions e cicatrizes ocorreram em trato de mar baixo

(Kowsmann et al., 2002).

O trato de mar baixo gerou condições favoráveis ao transporte de sedimento diretamente

para o talude, bem como pela formação de planícies costeiras e erosão intensa da plataforma

continental. Dentre os impactos desse fenômenos nos processos oceânicos, estão: (1) a

elevação das taxas de sedimentação terrígena; (2) o resfriamento das massas de água

superficiais; (3) a intensificação da circulação de fundo; (4) o menor acúmulo de depósitos

calcários no Atlântico Sul e (5) a modificação da fauna planctônica. (Kowsmann & Costa,

1979).

De acordo com Mahiques et al. (2004), a composição dos sedimentos do assoalho

oceânico do Embaiamento de São Paulo é constituída por sedimentos muito finos, com

predomínio de areias siliciclásticas e lama, bem como a presença de quantidades significativas

de argila e carbonato de cálcio, este último, em áreas restritas. Os sedimentos mais grossos, de

composição carbonática, considerados relíquitos, representam apenas 5% dos sedimentos de
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fundo atuais e são formados por foraminíferos e esqueletos de corais depositados em nível de

mar mais baixo (Rocha et al., 1975).

2.5. Circulação

Os processos sedimentares que ocorrem no Embaiamento de São Paulo são dominados

pelos padrões de circulação oceânica locais. Tal dominância, deve-se à ausência atual de rios

de expressão que desaguam no oceano, uma vez que a orientação da formação montanhosa da

Serra do Mar impede fluxos de grande porte em direção ao oceano. (Mahiques et al., 2004).

De acordo com Mahiques et al. (2009), a Ilha de São Sebastião atua como divisor de duas

províncias sedimentares dentro do Embaiamento de São Paulo. Ao sul da ilha, os processos

são governados pela Corrente Costeira do Brasil (CCB) (Nagai et al., 2009), e ao norte, são

governados pela ressurgência de Cabo Frio e os meandros da Corrente do Brasil (CB) (Souza

& Robinson, 2004).

Nos primeiros três quilômetros de coluna d’água (Figura 9) encontra-se a Água Tropical

(AT), Água Central do Atlântico Sul (ACAS), Água Intermediária Antártica (AIA), Água

Circumpolar Superior (ACS) e Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) (Silveira et al.,

2000). A CB é formada pelo empilhamento de massas de água características do Atlântico Sul,

transportando a AT e ACAS em direção ao sul-sudoeste; a Corrente de Contorno

Intermediária (CCI) transporta a AIA e a ACS, no sentido contrário a CB, para

norte-nordeste; a Corrente de Contorno Profunda (CCP) carrega a APAN em direção ao sul

(Castro Filho et al., 2006).
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Figura 9: Representação esquemática da circulação no Oceano Atlântico Sudoeste ao nível de 100 a 1.500
metros de profundidade na Bacia de Santos (extraído de Matsuura, 1986).

A Água Tropical é formada como consequência de uma intensa radiação e grandes taxas

de evaporação comparados aos níveis de precipitação. Em seu trajeto para o Sul, mistura-se

com a água costeira e de salinidade baixa. A AT é caracterizada por temperaturas superiores a

20 graus e salinidades acima de 36, ao largo do Sudeste brasileiro. A ACAS flui para sul na

região da picnoclina, e com temperaturas maiores que 6°C e menores que 20°C, e salinidades

entre 34,6 e 36 (Silveira et al., 2000). De acordo com Miranda (1982), essa massa de água tem

fluxo para o norte e, em determinados momentos, no verão, alcança a plataforma continental,

aflorando em diversos pontos da costa, sendo uma importante fonte de nutrientes para as

camadas superficiais, contribuindo para a produtividade local. A AIA está localizada entre as

isóbatas de 600-1260 metros (Cirano et al.,2006) e possui propriedades termohalinas de 3

graus a 6 graus de temperatura e 34,2 a 34,6 de salinidade. Inseridas no sistema de circulação

profunda do Giro Subtropical, a AIA e ACAS penetram na bacia sudeste brasileira, pelo

talude da Bacia de Santos, e bifurcam-se, com a AIA fluindo em direção ao norte (Müller et

al., 1998). Stramma & Peterson (1990) caracterizam a APAN por valores de temperatura de

3,31 - 2,04 graus e salinidades entre 34,6 e 34,9, ocupando as isóbatas entre 1.300 e 3.600
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metros ao largo do sudeste brasileiro. A ACS possui densidade semelhante à APAN e é

proveniente da mistura entre esta e a Água Circumpolar (ACP).

Ao sul da região de estudo, temos, fluindo para norte, a Corrente das Malvinas (CM),

caracterizada por águas frias e rica em nutrientes (Wainer & Venegas, 2002). Nas latitudes

entre 35° e 40°S, a CM encontra a CB, definida como a Confluência Brasil-Malvinas

(Brazil-Malvines Confluence - BCM), assim, sendo uma área de intensa produtividade

(Boltovskoy et al., 1996). A intensidade das correntes superficiais (CB e CM) e o

deslocamento norte-sul da BCM são controlados pelo regime eólico e da migração da Zona

de Convergência Intertropical (ZCIT) (Johns et al., 1998; Wainer & Venegas, 2002). Sendo

assim, são importantes fontes de nutrientes juntamente com a descarga do Rio da Prata e da

Lagoa dos Patos (Ferreira et al., 2012); De acordo com Campos et al. (1999), em condições

adequadas, a pluma do Rio da Prata pode alcançar latitudes próximas à 23°S, promovendo

uma descarga significativa de nutrientes na Bacia de Santos.
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3. Materiais e Métodos

3.1. Amostragem
O material utilizado neste trabalho foi coletado durante um cruzeiro oceanográfico a

bordo do Navio Oceanográfico Alpha Crucis, no âmbito do Projeto “Continental slope

morphological features on the SE Brazilian margin: Active tectonics versus modern

oceanographic conditions” (FAPESP 2014/08266-2); Professor Responsável: Michel

Michaelovitch de Mahiques.

A aquisição de dados geofísicos foi realizada com base em uma malha amostral

pré-estabelecida e referenciada por um levantamento batimétrico multifeixe, representado na

figura 10, e efetuado durante um cruzeiro oceanográfico, intitulado Sirius, em 2011. A partir

dos dados geofísicos, pontos de amostragem de sedimento foram realizados ao longo da área

de estudo.

3.2. Geofísica

Os dados geofísicos foram coletados por um perfilador de sub-superfície (SBP -

sub-bottom profiler) CHIRP 3260 que opera com a frequência de 3,5 kHz. O programa

utilizado para a aquisição dos dados sísmicos foi o EchoControl Client for Windows

(Knudsen Engineering).

3.2.1. Processamento e Interpretação de dados
1. Aquisição de dados à bordo do Navio Alpha Crucis;

2. Transformação dos dados para o formato XYZ através do software MDPS

(Meridata Finland);

3. Tratamento dos dados pelo software de processameto SonarWiz (Chesapeake

Technology):

a. Utilização de ganho AGC, com alteração da frequência e intensidade, de

acordo com a necessidade do registro;

b. Eliminação da coluna de água;

4. A velocidade do som utilizada no sedimento foi de 1.500 m/s.

5. Interpretação do registro de alta resolução através do software SonarWiz.
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Para a elaboração dos MDT’s, foram utilizados os dados em XYZ de acordo com o

conjunto de malhas amostrais, denominados de área 1(A1), área 2 (A2), área 3 (A3) e área 4

(A4) (Figura 10).

Figura 10: Representação dos pontos de amostragem e da malha sísmica utilizada para a aquisição de dados, com
base em um levantamento batimétrico, entitulado Sirius, realizado em 2011.
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3.3. Sedimentologia e Geoquímica

A amostragem de sedimento foi feita através de um amostrador de fundo, box-corer. A

sub-amostragem foi realizada com espátula de inox, num intervalo de amostragem contínuo

de 2 em 2 cm. As amostras para análise dos proxies orgânicos foram armazenadas em

bandejas de inox e postas em refrigeradores a bordo.

Para avaliarmos a quantidade e qualidade do sedimento depositado, e como ele responde

à variação da morfologia do campo de pockmarks, foram feitos estudos sedimentológicos e

para estimar a idade do sedimento, bem como a utilização de proxies orgânicos e inorgânicos

(Figura 11). Do ponto de vista orgânico, foram feitas análises para a determinação de Carbono

Orgânico Total (% COT) e razão isotópica de Carbono ( 13CPDB), cuja a metodologia está,

originalmente, descrita em (Nagaoka, 2018). Do ponto de vista inorgânico, foram realizadas

análise de Carbonato Biodetrítico (%CaCO3) e de teor de metais. A fim de comparar os

resultados a posteriori, dividiu-se a amostragem em estações coletadas no substrato, dentro

dos pockmarks e nos diápiros, como representado na Figura 10.

Após a determinação dos proxies orgânicos e inorgânicos, foi aplicado um teste de

Kruskal-Wallis para analisar a variância dos dados entre as estações. Para os dados de

Carbonato Biodetrítico, foi aplicado um box-plot, (Figura 28), afim de avaliar a presença de

outliers resultados.

Figura 11: Resumo esquemático do procedimento de análise de sedimento através de proxies orgânicos e inorgânicos.
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3.3.1. Determinação %CaCO3

Para a determinação da % CaCO3 no sedimento, uma alíquota de sedimento de

aproximadamente 1 grama foi tratada com 2 mL de Ácido Clorídrico (HCl) 1 mol L-1 e

homogeneizada através de um vortéx (Whirli Mixer da Fisherbrand), mantendo-se em ácido

por 24 horas. Posteriormente, adicionam-se de três a quatro gotas de HCl concentrado, com o

propósito de certificar a total remoção do CaCO3, não havendo mais reações químicas. Em

seguida, adicionam-se 8 ml de água Milli-Q por 5 vezes para que todo o ácido, verificado com

papel universal de pH, seja retirado do sedimento. Após as lavagens, os tubos com as

amostras serão colocados na estufa a 60ºC por 3 dias e o teor de CaCO3 (expresso em %) será

determinado pela diferença de massa de sedimento inicial e final através da equação (1):

Teor de CaCO3 =
ༀ풐ࠀ� �硨�陀�굜ࠀ��ༀ풐 ��硨굜

ༀ풐ࠀ� �硨�陀�굜
� �tt (1)

Peso inicial: peso da amostra antes de acidificá-la;

Peso final: peso da amostra após sua acidificação e secagem.

3.3.2. Determinação %COT e 13CPDB

A %COT (3) e  13CPDB (2) foram determinados em alíquota de sedimento submetido à

remoção do Carbonato de Cálcio (CaCO3). Após a remoção de CaCO3, o sedimento seco foi

homogeneizado em almofariz com pistilo. Cerca de 6 a 8 mg de amostra foi pesado em

cápsula de estanho (5 por 9 mm) e submetidos a análise elementar e isotópica no analisador

elementar Costech Instruments Elemental Combustion System acoplado ao detector de

espectrometria de massas com razão isotópica Thermo Scientific Delta Advantage Isotope

Ratio MS (EA-IRMS).

δ = [(R amostra/R padrão) -1] x 1000 (2)

R amostra: razão isotópica medida a amostra

R padrão: razão isotópica medida no padrão de referência
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A proporção em massa (%) de carbono foi obtida através da relação entre as proporções do

padrão e das áreas correspondentes aos picos do padrão e da amostra (3):

% Amostra = [(% padrão x massa padrão/ área do padrão)] x área amostra (3)

O padrão adotado na quantificação em massa foi o Solo LECO 502-309 – LECO

Corporation. Os teores de carbono nesse padrão são de 13,77%. A calibração para as análises

isotópicas do carbono orgânico foi feita através dos padrões certificados USGS-40 (ácido

glutâmico: δ13C = -26,389‰ vs PDB e IAEA-600 (cafeína: δ13C = -27,771‰ vs PDB).

3.3.3. Granulometria

O material é inicialmente submetido a retirada de matéria orgânica (1), em seguida,

lavado, para a remoção de CaCO3 (2). As amostras, em seguida, são peneiradas em malha de

63 micrômetros para a separação das frações areia e lama. A fração areia é seca e pesada em

balança analítica. A fração lama é submetida a análise no granulômetro a laser (Malvern 2000)

(3):

(1) A retirada de matéria orgânica foi realizada no Laboratório de Sedimentologia do

Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, utilizando a seguinte metodologia:

separou-se uma alíquota das amostras com o peso entre 4 a 5 gramas de sedimento. Em

seguida, adicionou-se Peróxido de Hidrogênio (H2O2), concentração de 10%, às amostras e

colocadas em chapa aquecida por 24 horas para catalisar a reação. Após a queima total, as

amostras são lavadas com água destilada e, assim, prontas para a remoção de CaCO3.

(2) As amostras são submetidas a retirada de CaCO3 com solução HCl, concentração 10%.

Após a queima total, as amostras são lavadas e submetidas à análise.

(3) Após a remoção de matéria orgânica e carbonato de cálcio, antes da análise no

granulômetro, é utilizado um dispersante químico, Pirofosfato de Sódio (Na4P2O7), para

desagregar o sedimento. Deixa-se agir por alguns minutos, e, assim, uma alíquota homogênea

de cada profundidade é posta para análise.

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio
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3.3.4. Metais

A análise dos metais foi feita pelo equipamento ICP-OES Varian 710, localizado no

Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. As amostras foram preparadas para a

análise com base no protocolo de Digestão Total estabelecido pela EPA - Método 3052. A

metodologia original, utilizada na obtenção dos dados de metais, está descrita em Santos et al.

(2018).

3.4. Datação

Para a obtenção de registros de idade, fragmentos de corais foram separados para a

datação de radiocarbono através da técnica de AMS. A análise foi feita no Laboratório Beta

Analytics, Miami (US). As idades calibradas de radiocarbono foram calculadas pelo software

CALIB, versão 7.1 (Stuiver et al. 2018), usando a correção do efeito reservatório marinho

global de 400 anos (Stuiver e Braziunas, 1993).
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4. Resultados

Os resultados apresentados a seguir serão descritos de acordo com a seguinte divisão:

Geofísica, representada pelos modelos digitais de terreno e perfis sísmicos, e Geoquímica,

com a análise de gráficos e tabelas de marcadores orgânicos e inorgânicos.

4.1. Geofísica

4.1.1. MDT’s

Os MDT’s foram elaborados com a finalidade de identificar e diferenciar os padrões

morfológicos distribuídos ao longo na área de estudo. Na área 1 (A1) (Figura 12), observa-se

a projeção de um diápiro exposto, circundado por feições do tipo pockmarks, de diferentes

formas e profundidades.

Figura 12: MDT representativo área 1 (A1). Neste modelo, identifica-se a presença de pockmarks, diápiros e
trincheiras ou canais.

Na Figura 12, observam-se pockmarks isoladas e o alinhadas, sugerindo a formação de

trincheiras, denominadas de canais, em torno do diápiro exposto, aqui referido como diápiro

exumado. Apresentam-se feições de escape com profundidades em torno de 30 m, com uma

extensão horizontal que varia entre 750 e 800 m. As feições positivas, representadas pelos
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diápiros, e, neste caso, pelo diápiro exumado, apresentam uma magnitude horizontal de 1.87

km e vertical de 39 m de exposição.

A Figura 13 apresenta pockmarks distribuídas ao longo do bloco-diagrama, com

profundidades que variam em um entre de 30 e 56 m de profundidade e apresentam aberturas

com extensões variadas, na escala de 780 m a 2 km. Consta representado no modelo, os já

citados diápiros de sal, com alturas, em relação ao fundo, e extensões variadas. Observam-se

feições positivas, com alturas que variam de 10 a 70 m de exposição. Somada aos pockmarks,

ocorrem trincheiras/canais, associadas aos diápiros.

Figura 13: Representação da área 2 (A2), que também apresenta pockmarks, diápiros e trincheiras/canais. Como
pode ser observado, os diápiros configuram verdadeiras cicatrizes no assoalho oceânico e, neste estágio, são
chamados de diápiros exumados.

A Figura 14 mostra feições positivas e negativas de diferentes extensões e profundidades.

Os pockmarks apresentam profundidades que variam entre 12 e 137 m e extensões num

intervalo de 700 m a 1.3 km. Os diápiros, feições positivas, apresentam extensões com valores

entre 800 m e 2 km e alturas num intervalo de 40 a 82 m. A partir da isóbata de 540 m, ocorre

um aumento do gradiente batimétrico e, a partir desta profundidade, são observadas feições

negativas assimétricas.
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Figura 14: MDT representando a área 3 (A3). Neste modelo, podemos identificar, também, a presença de
pockmarks, diápiros e trincheiras/canais.

A área 4 (A4) (Figura 15) é representativa da magnitude e diversidade de pockmarks

encontradas na região de estudo (Figura 4), onde um pockmark de aproximadamente 73 m de

profundidade foi encontrado nas porções mais distais do talude, na isóbata de 800 m, e

apresenta diâmetro de aproximadamente 1.3 km. Essas características configuram uma das

maiores feições de colapso encontradas neste levantamento.

Figura 15: Representação da área 4 (A4). Esta interpolação apresenta uma das pockmarks mais profundas da
região de estudo. Sua profundidade é da magnitude de 100 m.
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4.1.2. Sísmica

4.1.2.1. Fundo

Morfologia

As áreas mapeadas são representativas do contexto morfológico onde estão inseridas. A

variação de profundidade, 440 a 800 m é típica do talude.

Estratigrafia

O perfil sísmico característico do fundo marinho, mostra um padrão de estratificação

plano-paralela (Figura 16), com refletores internos de baixa amplitude.

Figura 16: Perfil sísmico original evidenciando a ausência de mudanças na morfologia do terreno (A). O perfil
(B) representa o perfil interpretado e ressalta o padrão de estratificação plano-paralela. O refletor R1, escolhido
como referência, não apresenta perturbações ao longo da extensão do registro.

As linhas sísmicas nas áreas desprovidas de pockmarks ainda que possam exibir padrão

homogêneo, em superfície, apresentam fraturas e falhas normais. O fraturamento do pacote

provoca uma descontinuidade dos refletores representados (Figura 17). O pacote de sedimento,

como observado no perfil B da Figura 17, está deformado pelo conjunto de falhas e, em
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determinados trechos, sofre interferência de possíveis exsudações de gás. No registro, também,

observa-se uma alteração na forma do fundo, indicada por um início de processo de

subsidência do assoalho desta porção de talude. Este registro pode ser representado pelo

modelo proposto por Mahiques et al. (2017) (Figura 4), que ilustra o início do processo de

formação dos pockmarks.

Figura 17: Registro sísmico apresenta o processo de fraturamento do pacote sedimentar. O perfil (A), perfil
original, mostra uma alteração na forma de fundo, com o início de um processo de abatimento. O perfil (B),
perfil interpretado, ressalta os refletores em laranja, que representam as falhas e indícios de cortinas de gás
alterando o registro.

4.1.2.2. Pockmarks

Morfologia

Os resultados obtidos, através dos modelos digitais de terreno, mostram uma variedade

no tamanho e forma dos pockmarks. Foram encontradas feições com profundidades que
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variam de 10 a 137 m. Somada à variedade batimétrica, observou-se pockmarks com formas

elípticas e circulares nas suas mais variadas extensões horizontais, com diâmetros aparentes

que variam entre 50 m a 1,5 km.

Estratigrafia

Os perfis sísmicos reforçam as características morfológicas já discutidas anteriormente,

como a diferença de simetria e de profundidade dos pockmarks. Pelos dados geofísicos,

observa-se a alteração na forma pela assimetria na inclinação dos flancos, verificada no perfil

B (Figura 18). Os registros mostram, também, os padrões estratigráficos dos pockmarks

estudados, com refletores que acompanham a topografia das feições, como observado nas

Figuras 18 e 19, que apresentam perturbações, como é o caso do registro representado pela

Figura 21, onde os refletores apresentam uma forte perturbação devido a escape de gás. Os

refletores também se apresentam truncados (refletor R2), perfil B, Figura 20, com o indício de

interrupção de um processo sedimentar. No perfil B da Figura 20, também se observou um

pacote de sedimento depositado no flanco esquerdo da depressão, representado pelo refletor

R3.
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Figura 18: O perfil sísmico mostra a variedade dos pockmarks encontrados. Perfil (A), perfil original, mostra um
fundo perturbado do ponto de vista morfológico, com a presença de pockmarks variadas em suas formas e
profundidades. Observam-se pockmarks circulares e assimétricos de acordo com o grau de inclinação do flanco.
O perfil (B), perfil interpretado, ressalta o padrão estratigráfico, com o acompanhamento do refletor R1 à
topografia de fundo e sem alterações na espessura do pacote.
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Figura 19: Perfil sísmico de um pockmark assimétrico. Perfil (A), perfil original, mostra a assimetria da
depressão, com a altura de um dos flancos superior à do outro. Esse registro configura um dos pockmarks mais
profundos e extensos deste levantamento. O perfil (B), perfil interpretado, mostra o refletor R1 acompanhando a
topografia de fundo com uma tendência de afinamento do pacote sedimentar em direção à depressão.
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Figura 20: Perfil sísmico original do pockmark mais profundo deste levantamento (A). O perfil (B), perfil
interpretado, mostra refletores truncados no flanco esquerdo, representado pelo refletor rosa R2. O refletor R3
representa o pacote de sedimento depositado dentro do pockmark.
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Figura 21: O registro sísmico original mostra dois pockmarks de escalas diferentes (A). A estratigrafia,
representada pelo perfil (B), perfil interpretado, mostra uma tendência ao afinamento do pacote sedimentar.
Também, observa-se uma intensa perturbação dos refletores pelo escape de gás.

No perfil B da Figura 21, os refletores abaixo do pockmark apresentam-se perturbados,

indicando a influência de escape de gás. O registro sísmico representado pela Figura 22

mostra um pockmark circular e uma depressão assimétrica, o que sugere um evento de

colapso, já descrito por Pilcher & Argent (2007) e que indica um estágio evolutivo avançado

de formação e desenvolvimento de um pockmark. Nos resultados obtidos e representados pela

Figura 23, observa-se a associação de pockmarks com feições definidas como diápiros e

falhas.
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Figura 22: A figura representa o perfil sísmico de uma sequência de pockmarks. O perfil (A) mostra a sequência
de feições do tipo pockmarks. Há indícios de formação de estruturas de colapso. A estratigrafia, perfil (B),
apresenta-se, na maior parte do registro, em conformidade com a superfície de fundo, entretanto, é perturbada
por um processo de falhamento.
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Figura 23: O registro sísmico apresenta feições do tipo pockmarks e os refletores de um diápiro e um processo de
fraturamento do pacote sedimentar. O Perfil (A), perfil original, mostra duas depressões com profundidades e
desembocaduras de magnitudes diferentes. Associados ao pockmark mais profundo, observa-se no perfil
interpretado (B) uma perturbação da estratigrafia por um processo de falhamento e pela interação dos estratos
coma subida de um diápiro.

4.1.2.3. Diápiros

Morfologia

Em relação à morfologia, ocorrem diápiros distribuídos ao longo do campo de pockmarks

em formas e extensões variadas. Foram reconhecidas estruturas em formas de domo, de
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alturas variadas (Figura 25), e “paredes” de sal (Figura 24). A expressão marcada desses

corpos de sal no assoalho oceânico, lembra verdadeiras “cicatrizes” ou os chamados diápiros

exumados. Associados aos diápiros, observa-se canais adjacentes aos flancos, representados

nos MDT’s representados pelas Figuras 12, 13 e 14.

Estratigrafia

Os perfis sísmicos realizados sobre os diápiros permitem caracterizá-los como feições

extensas e com alturas variadas de 39 a 81 m. Do ponto de vista estratigráfico, por definição,

os diápiros são estruturas que perfuram as camadas sobrejacentes. Sendo assim, observa-se a

deformação dos refletores em profundidades variáveis. Nas Figuras 25 e 27, R2 apresenta-se

truncado sobre o flanco do diápiro, já exposto, marcando o processo de ascensão por ruptura

dos estratos pelo diápiro. Nos perfis 24, 25, 26 e 27, em profundidades menores, observam-se

refletores, como é o caso do refletor de referência R1, que acompanham a batimetria

adjacente ao diápiro. Analisando o grau de exposição dos diápiros e sua interação com a

sedimentação recente, observam-se feições, como o diápiro exumado, a sudoeste do campo de

pockmarks. Na Figura 24, o mesmo aparece exposto e com micro-bacias, onde é possível

verificar a deposição de sedimento. Assim como diápiros totalmente expostos, também há

feições de sal parcialmente expostas e sub-superficiais, como pode ser observado no perfil da

Figura 27.
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Figura 24: Perfil sísmico original de um diápiro exumado (A). No perfil (B), perfil interpretado, observa-se porções deste corpo de sal expostas e recobertas por sedimento. O
refletor R1 apresenta-se truncado, indicando um processo erosivo ou um evento de deposição sucessivo à subida do diápiro.
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Figura 25: Perfil original de um diápiro com a maior das alturas encontradas na área de estudo (A). No perfil (B),
perfil interpretado, observa-se comportamentos distintos dos refletores. Em profundidades maiores, o R2
apresenta-se truncado nas proximidades do flanco do diápiro, enquanto que R1 acompanha a batimetria.
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Figura 26: O perfil original mostra um substrato bastante perturbado pela atividade halocinética (A). No perfil
(B), perfil interpretado, é possível avaliar a altura e extensão do corpo de sal e sua interação com sedimento
depositado. Neste caso, R1 apresenta-se truncado ao flanco do diápiro. Também, observa-se um processo de
falhamento, no qual origina zonas de abatimento e soerguimento do assoalho.
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Figura 27: Registro sísmico original representando um grau de exposição distinto dos diápiros (A). No perfil (B),
perfil interpretado, R1 apresenta-se truncado com o diápiro menor, enquanto que, na interação com o diápiro
maior, acompanha a topografia de fundo. R2, semelhante à Figura 25, apresenta-se truncado a sequência
sedimentar sobrejacente e com a orientação em direção a subida do diápiro.
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4.2. Sedimentologia e Geoquímica

Os resultados obtidos das análises de % CaCO3, % COT e 13CPDB são apresentados na

tabela 3 (Anexo 1). São descritos de acordo com o método geoquímico e comparados de

acordo com a classificação de sedimentos coletados dentro e fora (diápiro e fundo) dos

pockmarks, a fim de verificar as diferenças em sua composição. As amostras correspondentes

a não- pockmarks são as estações 249, 250 255, 256 e 258, 259, 260, 262 e 264. As coletadas

dentro são as estações 253, 254, 257, 263.

Os dados obtidos de % CaCO3 foram plotados em box-plot e verificou-se a presença de

outliers (Figura 28). Pós eliminação dos outliers, os dados foram plotados em um gráfico de

dispersão (Figura 29). No gráfico da figura 29, observa-se uma divisão em dois grupos de

estação, acentuada nas amostras mais rasas. Os valores correspondentes às amostras coletadas

fora dos pockmarks possuem um intervalo que varia entre as porcentagens de 18,33% e

68,57%, Média 38,28%±9,57. Para os sedimentos depositados dentro dos pockmarks, a %

CaCO3 está entre 11,75% e 38,62% (Média 27,00±3,92%). Foi realizado o teste de

Kruskal-Wallis, para dados não paramétricos, entre as estações e foi observada uma diferença

significativa (5%) entre as médias das estações.

Figura 28: Box-plot das estações representando os outliers.
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Figura 29: Representação dos dados do teor de % CaCO3. Nota-se uma divisão nos grupos de estações coletadas
dentro e fora dos pockmarks, acentuada nas profundidades mais rasas. Comparando os dois grupos, as amostras
coletadas dentro das depressões apresentam quantidade de carbonato inferior em relação às amostras externas.

Os dados de %COT e  13CPDB estão representados na Figura 30. Os resultados das

análises de %COT apresentam valores entre 0,14% e 0,71% (Média 0,39±0,11%), enquanto

que os valores de  13CPDB apresentam baixa variabilidade, com extremos entre -22,68‰ e

-20,27‰. Para as amostras coletadas dentro dos pockmarks, os valores de %COT e 13CPDB,

representados na Figura 19, variam entre 0,30% e 1,04% (Média 0,67±0,13%) e -22,5 e -19,9

(Média -20,9±0,51), respectivamente. Comparando os valores de %COT de dentro e fora dos

pockmarks, verificam-se maiores valores dentro dos pockmarks em relação às amostras de

fora, indicando a maior acumulação de matéria orgânica dentro das depressões. Considerando

a qualidade dessa matéria orgânica, que pode ser descrita através da composição isotópica do

carbono  13CPDB, os resultados não apresentam uma diferença significativa nos valores

isotópicos.
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Figura 30: Gráfico de dispersão de  13CPDB versus %COT. As amostras de dentro dos pockmarks,
representadas pelo marcador circular sólido, indicam maior quantidade de carbono orgânico e, portanto, de
matéria orgânica dentro dos pockmarks. Os dados de isótopos, apesar de apresentarem uma certa diferença entre
as estações, não permite uma inferência a respeito da diferença na qualidade da matéria orgânica depositada nas
diferentes províncias fisiográficas.

Um teste para dados não paramétricos (Teste de Kruskal-Wallis) foi realizado para todos

os elementos (Al, Ba, Ca, Fe, K, Mg, Sc e Ti), e razões elementares. Constatou-se uma

diferença significativa (5%) entre as médias das amostras coletadas dentro e fora dos

pockmarks. Os resultados das análises elementares dos metais estão na tabela 4 (Anexo 2). A

Figura 31 representa a dispersão dos valores de razões Ln(Fe/Ca) versus Ln (Ti/Ca), a fim de

avaliar a contribuição da fonte terrígena no sedimento depositado. A variação entre os dados

de Ln(Fe/Ca), correspondentes às estações coletadas fora dos pockmarks, apresenta valores

situados num intervalo entre -2,14 e -0,48, com uma média de -1,43±0,33. Dentro dos

pockmarks A razão Ln(Fe/Ca) está situada em entre -1,28 e -0,17, com média -0,74±0,26.

Para os metais, também foi realizado um teste para dados não paramétricos e observou-se uma

diferença significativa entre os elementos e as razões elementares com um nível de

significância de 5%. Analisando o gráfico de dispersão (Figura 31), observa-se a distinção

entre os dois grupos, reforçada pela diferença no valor das médias de Ln (Fe/Ca). O grupo de

amostras de dentro dos pockmarks apresenta os valores mais altos da razão, indicando um

maior aporte terrígeno. O mesmo acontece para a razão Ln(Ti/Ca), valores mínimos e

máximos em -4,46 e -2,48, respectivamente, e média em -3,63±0,40 fora dos pockmarks, e

dentro dos pockmarks, mínimos e máximos em -3,18 e -2,31, média -2,78±0,25. Dentro dos

pockmarks, os valores da razão Ln(Ti/Ca) são maiores, quando comparados com as amostras
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de fora, como observado na figura 31, reforçando uma assinatura terrígena do sedimento. As

razões de Ln(Fe/K) e Ln(Mg/Al) (Figura 32), são utilizadas para avaliar a fonte do sedimento

depositado, através da composição mineralógica. Para os dados coletados fora dos pockmarks,

a razão Ln(Fe/K) apresenta valores entre 0,07 e 1,29, com uma média de 0,79±0,19, e

Ln(Mg/Al), valores entre -1,82 e 0,53 e média -0,90±0,58. Para dentro dos pockmarks, a razão

Ln(Fe/K) apresenta valores entre 0,25 e 1,05,média 0,62±0,22, e o proxy Ln(Mg/Al) têm seus

valores com o mínimo e máximo em 0,25 e 1,05, média em -1,34±0,34. O gráfico representa a

distribuição destas razões e nota-se uma localização preferencial das amostras de dentro dos

pockmarks nos setores onde as razões possuem valores menores, apresentando uma

composição do sedimento mais rica em Alumínio e Potássio. Ambas as razões indicam

condições de intemperismo distintas. A razão Ln(Ti/Al), com valores apresentados na tabela 3,

apresenta mínimo e máximo de -3,40 e 0,008, respectivamente, e média -2,32±0,74 para

amostras coletadas fora dos pockmarks. As amostras de dentro das depressões possuem

mínimos e máximos em -2,91 e -0,79 e média de -2,41±0,40, podendo indicar uma diferença

no tipo de transporte sedimentar.

Figura 31: Gráfico de Dispersão das razões elementares Ln(Ti/Ca) versus Ln(Fe/Ca) das amostras coletadas
dentro e fora dos pockmarks.
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Figura 32: Gráfico de Dispersão das razões elementares Ln(Mg/Al) versus Ln(Fe/K) das amostras coletas dentro
e fora dos pockmarks.

Os dados granulométricos, tabela 5 (Anexo 3), e representados pelo gráfico abaixo

(Figura 33), estão representados por barras referentes às estações, nas quais estão ordenadas

em sedimentos coletados em não-pockmarks e pockmarks. Analisando as frações mais grossas

(areia e silte muito grosso), as maiores porcentagens de areia (acima da média de 21%)

encontram-se nas estações, 249, 259, 262 e 264, todas localizadas fora dos pockmarks. As

menores porcentagens (inferiores a 21%) foram encontradas nas estações 254 (porcentagem

inferior a 9%), 253 (ambas pockmark), 255, 256 e 260 (todas não-pockmark). Em relação ao

silte muito grosso, os maiores valores (maiores ou iguais a 25%) encontram-se nas estações

249, 256, 258, 259 e 262 (todas não-pockmark). As demais estações, possuem valores abaixo

de 25%, sendo os menores deles pertencentes às estações 260 (não-pockmark) e 254

(pockmark), ambos com 19%. Considerando as frações mais finas (silte muito fino e argila),

os maiores valores de Silte Muito Fino, situados acima da média de 7%, encontram-se nas

estações 255, 256, 260 e 264 (não-pockmarks), enquanto que todas as estações coletadas

dentro dos pockmarks apresentam valores acima da média. Em relação a fração argila, com

porcentagem média de 3%, todas as estações, exceto a 259 (não-pockmark), apresentaram

valores iguais ou superiores à média.
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Figura 33: Gráfico representando as porcentagens da fração Areia, Silte Muito Grosso, Silte Grosso, Silte Médio,
Silte Fino, Silte Muito Fino e Argila das estações.

Os dados obtidos, através da datação dos fragmentos de coral por radiocarbono (tabela 1),

marcam uma divisão na idade do sedimento depositado. Os sedimentos datados de fora dos

pockmarks, apresentaram uma idade superior aos coletados dentro das depressões. Dentro dos

pockmarks, foram encontrados sedimentos relativamente recentes, que datam o Holoceno

Médio e Tardio, enquanto que os sedimentos datados sobre os diápiros, ultrapassaram o limite

de idade estabelecido pelo método de datação por radiocarbono (50 mil anos).
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Tabela 1: Resultados obtidos através da datação por radiocarbono de fragmentos de corais.

BETA Amostras 13C 18O Conventional Age Median Probability (cal BP) 2 Sigma Calibration (Cal BP) Percent Modern Carbon (pMC) Fraction Modern D14C

516491 253_30-32 1,6 -0,2 6040±30 BP 6455 6370-6555 47.1 +/- 0.2 pMC 0.4715 +/- 0.0018 -528.5 +/- 1.7 o/oo

444742 254_26-28 1,6 3,9 1560 +/- 30 BP 1120 1035-1220 82.3 +/- 0.3 pMC 0.8235 +/- 0.0031 -176.5 +/- 3.1 o/oo

444744 256_07-08 0,2 4,3 19930 +/- 60 BP 23525 23245-23770 8.4 +/- 0.1 pMC 0.0837 +/- 0.0006 -916.3 +/- 0.6 o/oo

444745 256_09-10 -4,1 2,7 17330 +/- 60 BP 20415 20190-20605 11.6 +/- 0.1 pMC 0.1156 +/- 0.0009 -884.4 +/- 0.9 o/oo

444746 258_00 -4,9 1,8 13070 +/- 40 BP 15085 14840-15245 19.7 +/- 0.1 pMC 0.1965 +/- 0.0010 -803.5 +/- 1.0 o/oo

444747 258_22-24 -5,8 1,2 13160 +/- 40 BP 15200 15055-15340 19.4 +/- 0.1 pMC 0.1943 +/- 0.0010 -805.7 +/- 1.0 o/oo

444748 258_30 -6,7 -0,3 13000 +/- 50 BP 14955 14680-15175 19.8 +/- 0.1 pMC 0.1982 +/- 0.0012 -801.8 +/- 1.2 o/oo

444749 259_20-22 -6,2 1,7 15050 +/- 40 BP 17835 17665-17990 15.4 +/- 0.1 pMC 0.1536 +/- 0.0008 -846.4 +/- 0.8 o/oo

444750 259_26 0,1 4,2 16800 +/- 60 BP 19785 19580-20000 12.4 +/- 0.1 pMC 0.1235 +/- 0.0009 -876.5 +/- 0.9 o/oo

444758 260_08-10 -4,4 0,7 > 43500 BP < 0.4 pMC < 0.0044 < -995.6 o/oo

444751 260_10 -5,6 0,6 > 43500 BP < 0.4 pMC < 0.0044 < -995.6 o/oo

444752 260_28 -4,7 0,2 > 43500 BP < 0.4 pMC < 0.0044 < -995.6 o/oo
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5. Discussão

5.1. Evolução Morfológica

O talude continental sul do Brasil é influenciado estruturalmente por forçantes

halocinéticas. As formas irregulares observadas nos registros sísmicos e nos modelos digitais

de terreno apresentam-se como resposta a um processo evolutivo de ascensão de um diápiro.

Juntamente à halocinese, as formas de fundo são moldadas e influenciadas por forçantes

oceanográficas, como erosão por interação com o sistema de correntes atuante na região, bem

como processos deposicionais dominantes. Portanto, neste trabalho, propõe-se a

caracterização dos diferentes estágios de evolução desta porção de talude do ponto de vista

morfológico e estratigráfico (Figura 36) juntamente a um modelo evolutivo (Figura 35).

Estágio 1: Fundo

O estágio 1, representado pela figura 16, é caracterizado por apresentar o fundo marinho

com sua morfologia plana e a estratificação plano-paralela preservada. Tal configuração pode

estar associada ao fato da região apresentada estar fora de uma zona da interação do diápiro

com o fundo.

Estágio 2: Fraturamento

O deslocamento e ascensão dos corpos de sal geram fraturas no pacote de sedimento em

direção à superfície do diápiro (Schattner et al., 2016). Essas fraturas aumentam a

permeabilidade acima do diápiro e condições favoráveis à migração de fluidos e escape de gás

em direção à superfície de sedimentação são atingidas (Schattner et al., 2018). Em formato de

células de drenagem, através das falhas, o gás migra em direção a superfície (Maia et al.,

2016), como pode ser observado na Figura 17 e cujo o processo está representado no modelo

evolutivo (Figura 35). Após o fraturamento, um abatimento da superfície de fundo é

observado em decorrência de um enfraquecimento estrutural do terreno.

Estágio 3: Formação dos pockmarks

O escape contínuo ou repentino de gás, através das fraturas, é responsável pela formação

de depressões, definidas como pockmarks. A associação com o escape e a formação das

depressões pode ser observada na Figura 21, com a perturbação da estratigrafia pela

percolação do gás, e na Figura 23, onde a subida do gás ocorre por fraturas entre um diápiro

em sub-superfície e o pockmark. Uma variedade de formas e diferentes tamanhos foram
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catalogadas desde 1970 (Chen et al., 2015). Neste levantamento, foram encontradas

pockmarks que variam de dezenas a centenas de metros de extensão e profundidade, como

pode ser observado nas Figuras 18, 19, 20 e 21. De acordo com a classificação pelo

tamanho, proposta por Chen et al. (2015), os pockmarks deste estudo podem ser classificados

desde pockmarks normais até mega-pockmarks (Figura 34).

Pockmarks de tamanhos variados são comuns ao redor do mundo, porém pockmarks

gigantes e mega-pockmarks são raros e seus fatores de controle formação são pouco estudados

(León et al., 2010; Wenau et al., 2017). Gigantes ou mega-pockmarks tem seu tamanho

relacionado com explosões de gás catastróficas e de larga escala (Judd & Hovland, 2009;

Lammers et al., 1995; Cole et al., 2000; Hill et al., 2004 apud. Chen et al., 2018). Estudos

prévios sugerem que os mecanismos que controlam feições desta escala estão associados,

dentro outros fatores, a falhas geradas pela tectônica de sal (Wenau et al., 2017).

Figura 34: Classificação dos pockmarks com base nos tipos, magnitude de tamanho e padrão composto (Chen et
al., 2015).

Além dos tamanhos variados, os pockmarks encontrados apresentaram formas diferentes.

Foram encontradas pockmarks circulares e assimétricas, como na figura 18, indicando a

interação destas feições com correntes de fundo (Schattner et al., 2016). O escape de gás não

ocorre de maneira homogênea em sub-superfície, mas é dirigido a zonas de maior

permeabilidade. As zonas de maior permeabilidade são representadas por cadeias de

pockmarks (Figura 22) e podem indicar a distribuição de falhas de sub-superfície. Ainda neste

estágio, o diápiro se localiza em sub-superfície, porém interfere na exposição das camadas
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estratigráficas à medida que está em seu processo de ascensão. Essa exposição somada à

disposição das cadeias de pockmarks, quando submetidos a interação com as correntes de

fundo (Corrente do Brasil e Corrente de Contorno Intermediária (Schattner et al., 2016), não

só alteram a forma individual dos pockmarks, mas é responsável pela formação de depressões

alongadas ou canais contorníticos, definidos nos modelos A1(Figura 12), A2(Figura 13) e

A3(Figura 14). Os canais contorníticos são mantidos pela ausência de deposição de sedimento

em seu interior, pela canalização do fluxo de corrente, e deposição de sedimentos nas porções

adjacentes, formando depósitos contorníticos (Schattner et al., 2018). A formação dos

pockmarks pode ou não configurar o estágio final de evolução morfológica desta porção de

talude. A continuidade deste processo está intrinsecamente ligada à sequência da atividade

halocinética. Em caso de persistência do diapirismo, a interação dos corpos de sal com setores

mais rasos do assoalho pode provocar o rompimento da superfície pelo diápiro e a morfologia

de fundo novamente alterada, só que de maneira positiva. Em caso de interrupção da

halocinese, os pockmarks passam a ser somente controlados por forçantes oceanográficas,

como os processos deposicionais e hidrodinâmicos, como pode ser observado no modelo

proposto por Ramos et al. (2019).

Estágio 4 e 5: Diápiro Emergente e Exumação

O processo de extensão controla o sistema de falhas provocadas pelo deslocamento dos

corpos de sal e gera espaço (Fossen, 2012), por ser uma área de maior permeabilidade para a

percolação do sal nas camadas estratigráficas mais rasas. À medida que este sistema ainda se

mantém ativo, o diápiro tende a romper a superfície de sedimentação (Figuras 25, 26 e 27) até

atingir seu equilíbrio geostático, ou seja, sem nenhuma tensão que provoque seu

deslocamento. Durante o processo de ascensão, a taxa e a tendência de subida geram

inconformidades e os estratos adjacentes ao diápiro, representado por R2, nas Figura 25, 27 e

36, são deformados e acompanham o processo de subida (Giles & Rowan, 2012). Sendo

assim, apresentam-se truncados à unidade sedimentar (área verde, Figura 36) sobrejacente e

na orientação de subida do diápiro. Quando o equilíbrio é atingido, tem-se o processo de

exumação de um diápiro (Figura 24), representado pelo estágio 5 no modelo proposto (Figura

35). As feições positivas geradas entram em contato com as correntes de fundo e

comportam-se como obstáculos, acelerando o fluxo de correntes e contribuindo com a

formação e manutenção das depressões alongadas/canais, definidas como depósitos

contorníticos (Hernández-Molina et al., 2003; García et al., 2009), que podem ter início de

formação durante o estágio 3. Os depósitos contorníticos podem ser identificados através de
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uma elevação ao lado dos canais contorníticos (área verde Figura 36), que também são

reconhecidos pelo padrão de deposição de R1, acompanhando a topografia de fundo adjacente

ao diápiro (Figuras 25 e 27).

Figura 35: Modelo Evolutivo conceitual de uma porção de talude dominado por forçantes halocinéticas e
oceanográficas.



67

Figura 36: Perfil Sísmico ilustrativo do processo evolutivo morfológico de uma porção do talude sul do Brasi
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5.2. Faciologia

O MDT correspondente a área 3 (A3), permite dividir um setor da região de estudo em

duas fácies (Figura 37). A primeira fácies, localizada entre as isóbatas de 590 e 640 m, mostra

a disposição dos pockmarks associadas aos domos de sal expostos e distribuídos

aleatoriamente. Como explicado no processo de evolução, existe uma ligação entre o processo

de formação dos pockmarks e o diapirismo (Mahiques et al., 2017). Os pockmarks aleatórios

podem não estar associados com a proximidade da superfície do diápiro, mas, sim, com o

sistema de falhas gerado pela atividade halocinética na bacia. Em um trabalho realizado por

Mahiques et al. (2017), é representada a disposição dos pockmarks em relação à geometria

das falhas presentes na região (Figura 38), foi observada a correspondência das depressões

com o mapeamento e com as bordas de diápiros emergentes (linhas vermelhas).

Figura 37: Representação faciológica do MDT do setor A3. Observam-se duas fácies predominantes. A primeira
associada à disposição dos pockmarks em aglomerados. A segunda está relacionada com a deformação das
depressões a partir de determinada isóbata, com feições assimétricas.
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Ainda na facie 1, temos depressões alongadas, adjacentes ao diápiro, provavelmente

originada pela interação do obstáculo oferecido com a corrente de fundo. Entretanto, o

domínio de forma deste setor, são pockmarks circulares. Tal forma pode estar relacionada

com a baixa interação das correntes de fundo com as depressões, de maneira que o contato do

fluxo com os pockmarks não foi suficiente a ponto de alterar sua forma.

A facie 2, presente na região de isóbatas >640m, foi identificada pela presença de

depressões assimétricas, na direção ortogonal às isóbatas, sugerindo a formação de um canal,

e na direção ortogonal. As assimetrias podem ser decorrentes de dois processos distintos.

Primeiro, a região inferior localiza-se numa área de quebra das isóbatas. Pilcher & Argent

(2007) descreveram um novo arranjo de pockmarks alinhados baseado em fluxos de gravidade

em áreas de instabilidade do talude. Esse arranjo começa com pockmarks pequenos e

alinhados, na direção de descida, que tem suas dimensões alteradas, ao longo do tempo, em

uma escala que impossibilitou a sua caracterização individual. Outro fator que pode

influenciar na irregularidade das formas é o grau de interação da faixa de isóbatas de quebra

do talude com as correntes de fundo dominantes. A interação do sistema de correntes com um

dos flancos dos pockmarks, provoca a remobilização dos sedimentos e, portanto, sua

deformação.

Figura 38: Esquema representativo do sistema de falhas de uma porção do campo de pockmarks. São
representadas a distribuição das pockmarks em função da geometria das falhas e das zonas de diápiros
emergentes (Linhas vermelhas) (Mahiques et al., 2017).
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5.3. O Papel da Corrente do Brasil

O talude sul do Brasil é dominado por um padrão de sedimentação hemipelágica, onde os

canais e cânions presentes na morfologia desta província são responsáveis pela chegada de

sedimento terrígeno nas porções mais distais da margem (Ponzi, 2004). A distribuição

granulométrica desta porção de talude é marcada por um padrão irregular, no qual são

encontradas frações grossas, médias ou finas (Mahiques et al., 2004, Nagai et al., 2014). Em

direção às regiões mais profundas, plataforma externa e talude, são encontrados depósitos de

sedimentos mais grossos e baixas taxas de sedimentação. Tal distribuição deve-se à dinâmica

da Corrente do Brasil, com movimentos de ressurgência e subsidência provocados pelo

meandramento na isóbata de 200 metros que atua como uma enceradeira (Mahiques et al.,

2004), impedindo a deposição de sedimento. A ausência de deposição de sedimento favorece

a exposição de uma superfície relíquia, que pode ter sua idade comprovada pela idade dos

sedimentos coletados e datados por radiocarbono fora dos pockmarks.

A interação da Corrente do Brasil com o padrão morfológico encontrado neste estudo,

além de contribuir para a alteração da forma dos pockmarks e na criação de depressões

alongadas, levanta uma questão importante sobre a distribuição de sedimentos de acordo com

a mudança no padrão morfológico. Dentro dos pockmarks, foram encontrados sedimentos

com características geoquímicas distintas, com uma assinatura terrígena mais pronunciada em

relação aos sedimentos coletados fora dos pockmarks.

5.4. Pockmarks como armadilhas de sedimento

Considerando o estudo do tamanho do grão, uma análise discriminante foi realizada com

as porcentagens obtidas das frações de areia, silte (muito grosso, grosso, médio, muito fino e

fino) e argila. A representação dos dados (Figura 39) mostra uma divisão na classificação das

amostras, onde 137 das 173 (79,9%) amostras analisadas foram classificadas no grupo

esperado.
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Figura 39: Análise Discriminante das amostras coletadas dentro e fora dos pockmarks, tendo como parâmetros as
frações de Areia, Silte Muito Grosso, Silte Grosso, Silte Médio, Silte Fino, Silte Muito Fino e Argila.

Os escores obtidos através da análise mostram que o grupo classificado como

não-pockmark está fortemente associado com os parâmetros de silte muito grosso e areia,

enquanto que, o grupo de amostras coletadas dentro dos pockmarks, está associado às frações

mais finas (silte muito fino e argila). Hammer et al. (2009) e Pau et al. (2013) propuseram um

modelo para avaliar o padrão de sedimentação em função do fluxo para pockmarks rasas (5

centímetros abaixo da desembocadura) e afirmam que a fração mais fina tende a não ser

depositada devido ao aumento da intensidade do fluxo e a ressuspensão do sedimento por

meio de turbilhões. Os turbilhões, neste estudo, foram gerados a partir do aumento na

velocidade do fluxo. Quanto maiores as velocidades de fluxo, turbilhões mais intensos

ocupam as partes centrais do modelo de pockmark e uma componente vertical da velocidade

ressuspende o sedimento mais fino impedindo sua deposição (Figura 40).
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Figura 40: Esquema ilustrativo do modelo de deposição de sedimentos para pockmarks rasos e função da velocidade de fluxo.
(Pau et al., 2013).

Os pockmarks analisados na área de estudo do presente trabalho apresentam dimensões

quase 20 vezes maiores (em diâmetro e profundidade) das utilizadas pelo modelo de Pau et al.,

(2013), e sofrem a ação da Corrente do Brasil com fluxos de velocidade de ~0.55±0.23 m s-1

(Biló et al.,2014). Portanto, a geometria da feição é um fator determinante para a deposição de

sedimentos finos dentro dos pockmarks. Um modelo proposto por Ramos et al. (n.d.)

representa o padrão de deposição de sedimentos em pockmarks profundos (Figura 41). Os

turbilhões conseguem interagir com as porções mais rasas da depressão, entretanto, a partir de

certa profundidade, não há uma remobilização efetiva e o sedimento fino passa a ser

depositado.

Figura 41: Modelo de deposição de sedimentos em função da interação com a corrente de fundo para pockmarks
profundos (Ramos et al., n.d.).
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A maior quantidade de matéria orgânica presente dentro dos pockmarks, representada no

gráfico %COT versus  13CPDB (Figura 30), revela o baixo potencial de oxidação da matéria

orgânica. A baixa degradação é devido à ausência de interação das correntes de fundo com o

sedimento depositado. Essa baixa interação assemelha-se ao processo atuante na deposição

das frações finas, onde a geometria do pockmark, principalmente a profundidade, aprisiona o

sedimento.

Foi realizada uma Análise de Componentes Principais (ACP) com os elementos (Al, Ba,

Ca, Fe, K, Mg, Sc e Ti) e a %COT, através do método de correlação (Figura 42). Os valores

de correlação entre os parâmetros estão na tabela 2. A componente 1, com uma variância que

explica 54,4% dos dados, mostra-se associada a uma distribuição das amostras coletadas

dentro dos pockmarks, as quais apresentam-se fortemente relacionadas aos elementos Mg, Al,

K, Sc, Fe, Ba e Ti e ao teor de carbono orgânico. Os elementos correlacionados a %COT são

de origem terrígena e podem estar associadas às frações mais finas do sedimento, sendo,

assim, caracterizados como argilominerais. A componente 2 da ACP explica 23,2 % da

variância e está associada aos elementos Ca e Sr, que apresentam a disposição de suas

componentes contrária à dos demais elementos. Sendo assim, a ACP contribui com a

afirmação de que os pockmarks agem como armadilhas naturais de sedimento fino e de

origem terrígena.

Tabela 2: Valores de correlação de Pearson

%COT Al Ba Ca Fe K Mg Sc Sr Ti

%COT 0,02838 7,80E-08 5,44E-07 8,44E-06 6,66E-08 0,66545 0,0086324 1,49E-10 1,02E-08

Al 0,21298 1,67E-14 0,037604 5,97E-18 2,47E-14 1,29E-20 4,97E-44 0,4143 2,91E-15

Ba 0,49323 0,65865 0,0043435 5,80E-20 8,43E-14 2,13E-07 4,69E-12 0,0043361 7,40E-31

Ca -0,46404 0,20225 -0,27492 0,82003 0,61262 7,24E-05 0,17117 2,38E-11 0,038163

Fe 0,4176 0,71638 0,74456 0,022359 1,39E-33 1,63E-09 8,58E-14 0,01245 5,94E-40

K 0,49548 0,65541 0,64507 -0,049739 0,86918 3,93E-05 1,46E-13 2,00E-05 1,38E-43

Mg 0,042483 0,75299 0,47846 0,37567 0,54432 0,38818 1,13E-16 0,25005 2,79E-06

Sc 0,2539 0,91972 0,60819 0,13391 0,64492 0,64031 0,69653 0,40932 8,72E-13

Sr -0,57212 -0,080114 -0,27497 0,59181 -0,24199 -0,40143 0,1127 -0,080969 0,000452

Ti 0,52109 0,67253 0,85102 -0,20167 0,90302 0,91806 0,43718 0,62423 -0,33477
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Figura 42: Análise de Componentes Principais realizada entre os elementos Al, Ba, Ca, Fe, K, Mg, Sc e Ti e o teor de %COT.

5.5. A Origem do Sedimento

Em termos de matéria orgânica, os dados de isótopo de carbono, apesar de apresentarem

uma diferença significativa entre as estações, pelo teste de Kruskal-Wallis, não foi possível

diferenciar, em termos composicionais a diferença na fonte. Essa observação pode estar

relacionada ao fato de a origem da matéria orgânica ser a mesma, porém sua quantidade

diferente, em maior quantidade dentro dos pockmarks, em consequência dos níveis de

oxidação baixos dentro das depressões. A ACP realizada anteriormente, representada pela

figura 29, mostra uma forte correlação entre os elementos Ti, Fe, Al, K, Sc, Ba e Mg, na

componente 1, enquanto que Ca e Sr apresentam-se relacionados a componente 2 e

fortemente correlacionados entre si.

Ti, Fe e Al são elementos relacionados com os alumino silicatos, que estão associados

com os argilominerais carregados do continente como um produto do processo de

intemperismo, e, através da descarga de rios, chegam aos oceanos (Goldberg & Arrhenius,

1958; Jansen et al., 1998; Yarincik et al., 2000). A maior concentração de K no ambiente

marinho está associada com sedimentos de origem terrígena (Goldberg and Arrhenius, 1958).

De acordo com Govin et al. (2012), sua ocorrência está associada a ambientes

predominantemente áridos, com baixas taxas de intemperismo químico. A oposição entre Ca e

Sr, com os demais elementos pode estar associada à diferença em suas origens, e

consequentemente, na fonte do sedimento depositado. O Sr apresenta uma maior concentração
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no oceano quando comparada com águas doces (Albuquerque, 2008), podendo ser usado

como um indicador de ambiente marinho. O Ca representa a quantidade de carbonato presente

no sedimento (Peterson et al., 2000; Bozzano et al., 2002; Govin et al., 2012) e está associado

com a produtividade local marinha (Haug et al., 2001; Gonzalez-Mora & Sierro, 2007). Uma

análise geoquímica através das razões elementares Ln(Ti/Ca) e Ln(Fe/Ca) foi realizada a fim

de avaliar a contribuição terrígena no aporte de sedimento. O gráfico de dispersão

representado pela Figura 31 mostra um deslocamento das amostras coletadas dentro dos

pockmarks na região onde são encontrados os maiores valores de ambas razões, afirmando

uma maior contribuição de fonte terrígena na composição do sedimento.

Mais do que a assinatura terrígena, a composição elementar permite a diferenciação do

sedimento no nível de localização da rocha intemperisada no embasamento continental. As

razões Fe/K e Ti/Al foram utilizadas na América do Sul para refletir o grau de intemperismo

em áreas com baixa influência de aporte eólico (Govin et al., 2012), como é o caso do Rio da

Prata (Mahowald et al., 2006). A média da razão Ln(Fe/K) dos sedimentos coletados dentro e

fora dos pockmarks apresenta valores, respectivamente, de 0,62±0,22 e 0,79±0,19 (que se

assemelha a valores apresentados por Govin et al., 2012 para a latitude de 24°S na América

do Sul. Esse valor representa uma mistura de fonte de sedimento proveniente do Rio da Prata

e da região dos Pampas (Razik et al., 2015). Entretanto, a diferença significativa entre as

razões elementares das duas províncias não justifica a diferença de fontes. Esse

comportamento pode estar associado a diferenças nas condições de intemperismo ao longo do

tempo, que podem ser reforçadas pela diferença de idade dos sedimentos dentro e fora dos

pockmarks (Ramos et al., n.d).

A razão Ln(Ti/Al) é utilizada para comparar a proporção entre o transporte fluvial (altos

valores de Ti/Al) e o transporte eólico (baixos valores de Ti/Al) (Govin et al., 2012).

Entretanto, como a região de estudo não apresenta regimes eólicos dominantes nas redondezas

continentais, essa razão pode ser utilizada como um proxy para intensidade de corrente. Os

valores de Ln(Ti/Al) obtidos para sedimentos coletados dentro e fora dos pockmarks,

possuem uma média de, respectivamente, -2,32±0,74 e -2,41±0,40. Govin et al. (2012)

propõem valores intermediários de Ln(Ti/Al) para sedimentos coletados na pluma do Rio da

Prata, de -2,73±0,09. Sendo assim, os valores maiores para a razão Ti/Al deste trabalho

podem estar associados a um enriquecimento de Ti devido ao processo de intemperismo de

rochas máficas, como o basalto. Os valores obtidos para as amostras dentro e fora dos

pockmarks se assemelham a valores encontrados por Martin & Meybeck (1979), com razão de
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-2,42 e Depetris et al. (2003), razão de 2.56±0.33. Esses valores representam uma assinatura

proveniente do embasamento do Paraná. Do ponto de vista do tranporte, a diferença nas

médias pode indicar uma variação na intensidade do regime de correntes.

A razão Ln(Mg/Al) também está relacionada com fontes ligadas ao intemperismo. Os

altos valores da razão (Figura 32) indicam um aumento da entrada detrítica de caulinita e

dolomita ricas em Mg (Martín-Puertas et al., 2010). As médias obtidas para o sedimento

coletado dentro do pockmark é inferior à média das amostras coletadas fora. Tal explicação

pode estar na diferença significativa na idade do sedimento. Ou seja, em períodos distintos do

processo deposicional, a intensidade do intemperismo também comportou-se de maneira

distinta.
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6. Conclusões

Através da análise dos resultados obtidos pelos dados geoquímicos e geofísicos foi

possível reconhecer que o talude sul do Brasil é dominado por forçantes tectônicas e

oceanográficas. Dada a configuração morfológica do talude, submetido a um processo

evolutivo halocinético, a distribuição dos sedimentos e a hidrodinâmica da área de estudo

respondem de maneiras distintas a mudança de forma do campo de pockmarks.

Do ponto de vista geomorfológico:

 O talude Sul do Brasil é fortemente influenciado por uma forçante tectônica, descrita por

processos halocinéticos. O processo de diapirismo submete o terreno à um processo

evolutivo morfológico, no qual inicia-se com uma forma de fundo preservada, seguida de

um fraturamento do pacote sedimentar em decorrência da movimentação dos corpos de

sal em sub-superfície. Esse fraturamento possibilita o escape de gás aumenta a

permeabilidade do sedimento formando os pockmarks. Com a continuidade da atividade

halocinética, o diápiro pode romper a superfície de sedimentação, como um diápiro

emergente, podendo chegar ao seu nível máximo de exposição, que é definido como

diápiro exumado;

 Juntamente aos processos halocinéticos, as forçantes oceanográficas moldam o talude em

relação a sua forma. A interação dos pockmarks e diápiros expostos com a Corrente do

Brasil e a Corrente de Contorno intermediária é responsável pela variedade nas formas

circulares e elípticas das depressões estudadas. Além disso, essa interação promove a

formação de depressões alongadas, que não recebem aporte de sedimento e que são

mantidas pelo intenso fluxo gerado no contato entre a corrente e os diápiros expostos.

 Foram observados dois padrões faciológicos no talude: o primeiro marcado pela forçante

tectônica, associada ao diápiros e sua dinâmica interna e o outro, associado ao domínio

hidrodinâmico.

Do ponto de vista estratigráfico:

 Foi reconhecida a ligação genética entre o diapirismo e o processo de formação dos

pockmarks. Essa ligação é realizada através das fraturas geradas pela halocinese e do

escape de gás por meio delas.
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 Foram observados dois momentos de deposição durante o processo de ascensão de um

diápiro. O primeiro, marcado pelo truncamento dos refletores em direção ao flanco

durante a subida de um diápiro (R2) e o segundo, da formação de depósitos contorníticos

(R1), provenientes da dinâmica entre o sedimento e o fluxo de corrente dentro das

depressões alongadas e que impediam a deposição de sedimento interna.

Do ponto de vista sedimentológico

 Os pockmarks funcionam como armadilhas naturais de sedimento. O aprisionamento de

sedimento foi identificado pela predominância de sedimentos finos com assinatura

terrígena em seu interior comparado com os sedimentos coletados em porções mais rasas

dos pockmarks e fora das depressões, que possuem um padrão de sedimentação

carbonática com tamanho de grão mais grosso.
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8. Anexos

Tabela 3: Resultados obtidos de %CaCO3, %COT e 13CPDB.

Estações Grupo Prof. (cm) % CaCO3 %COT 13CPDB

249 Substrato

0 32,195 0,433 -21,718

1 29,235 0,394 -20,276

3 28,198 0,400 -20,951

5 29,977 0,564 -20,851

7 30,153 0,244 -22,667

9 56,864 0,148 -22,214

11 32,139 0,538 -20,621

13 30,500 0,319 ND

15 31,669 0,319 -21,058

17 31,339 0,387 -21,855

19 29,737 0,253 -22,113

21 30,845 0,212 -20,762

250 Diápiro

0 53,300 0,304 -20,950

1 25,432 0,551 -21,062

3 46,038 0,382 -21,033

5 45,222 0,367 -21,405

7 47,513 0,330 -21,692

9 47,130 0,372 -21,934

11 47,470 0,292 -21,859

13 44,338 0,271 -22,163

15 44,193 0,190 -22,391

17 46,442 0,285 -20,557

19 43,171 0,333 -21,627

253 Pockmark

0 33,447 0,877 -21,360

1 32,234 0,739 -21,225

3 33,099 0,560 -20,424

5 32,369 0,643 -21,044

7 25,684 0,566 -21,321

9 26,745 0,618 -21,291

11 25,740 0,592 -21,554

13 26,634 0,645 -20,523
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15 31,714 0,725 -20,672

17 30,496 0,606 -21,596

19 31,370 0,704 -20,846

21 29,783 0,564 -21,916

23 27,024 0,306 -21,305

25 26,664 0,612 -21,160

27 29,698 0,612 -21,225

29 28,676 0,417 -21,975

31 30,705 0,613 -21,395

254

Camada Óxica 12,377 0,564 -21,485

Camada Anóxica 11,754 0,578 -22,448

0 25,960 0,924 -20,913

1 25,899 0,976 -21,042

3 20,141 0,679 -20,364

5 23,138 0,677 -19,895

7 25,102 0,744 -21,009

9 24,680 0,778 -20,696

11 25,136 0,801 -20,601

13 24,886 0,689 -20,855

15 23,526 0,656 -20,620

17 25,641 0,619 -21,062

19 24,031 0,720 -21,374

Pockmark 21 25,779 0,557 -20,043

23 25,171 0,769 -20,791

25 24,809 0,784 -21,144

27 24,198 0,747 -20,190

29 24,782 0,733 -21,084

31 32,065 0,578 -21,422

33 27,619 0,707 -21,280

35 29,050 0,569 -21,579

37 25,398 0,618 -20,838

39 28,547 0,542 -21,638

255 Substrato

0 41,341 0,710 -21,568

1 38,607 0,554 -21,431

3 38,974 0,493 -21,255

5 35,999 0,477 -21,591
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7 36,668 0,403 -21,205

9 37,212 0,410 -21,378

11 36,310 0,430 -21,640

13 39,393 0,458 -20,538

15 42,023 0,476 -21,406

17 37,863 0,428 -21,356

19 39,077 0,608 -21,409

21 38,615 0,377 -20,386

23 41,532 0,522 -21,668

256 Substrato

0 49,897 0,519 -21,424

1 46,839 0,421 -21,523

3 44,333 0,475 -20,332

5 37,072 0,386 -21,191

7 44,655 0,475 -21,236

9 41,971 0,504 -22,321

11 45,196 0,310 -20,307

13 35,604 0,474 -21,105

15 40,549 0,384 -21,061

17 24,384 0,521 -21,219

19 27,320 0,340 -20,628

21 19,668 0,580 -21,471

23 22,666 0,513 -21,586

25 20,848 0,515 -21,733

27 19,662 0,442 -22,268

29 19,129 0,514 -21,850

31 19,373 0,505 -21,474

257 Pockmark

0 27,013 1,046 -21,120

1 25,648 0,691 -20,978

3 25,788 0,718 -20,145

5 26,974 0,742 -20,809

7 25,390 0,887 -20,219

9 26,135 0,660 -20,439

11 25,675 0,891 -20,227

13 25,786 0,914 -20,671

15 28,546 0,739 -20,549

17 28,242 0,735 -20,143

19 27,942 0,658 -20,220
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21 25,146 0,864 -20,682

23 25,432 0,709 -21,160

25 27,259 0,611 -20,273

27 25,930 0,742 -21,417

29 27,433 0,701 -21,366

258 Substrato

0 42,628 0,615 -21,175

1 40,650 0,455 -20,498

3 38,053 0,415 -21,223

5 41,565 0,391 -20,867

7 38,426 0,355 -21,368

9 38,075 0,264 -21,656

11 37,462 0,252 -21,586

13 34,198 0,245 -21,573

15 30,998 0,328 -22,645

17 26,876 0,384 ND

19 34,317 0,385 ND

21 35,218 0,142 -21,526

23 43,716 0,398 -22,145

25 29,260 0,592 -21,795

27 26,552 0,413 -21,860

29 31,217 0,516 -20,872

259 Diápiro

0 55,064 0,408 -20,855

1 44,860 0,423 -21,205

3 46,795 0,652 -20,365

5 47,252 0,303 -21,790

7 54,092 0,380 -21,609

9 51,107 0,504 -21,047

11 52,667 0,327 -20,692

13 48,940 0,300 -21,021

15 45,612 0,373 -21,597

17 45,315 0,327 -21,725

19 44,969 0,362 -20,787

21 33,438 0,375 -22,114

23 32,651 0,417 -21,484

25 33,429 0,421 -21,128

260 Diápiro

0 68,572 0,381 -20,855

1 56,121 0,259 -21,230
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3 46,239 0,631 -20,652

5 43,660 0,522 -20,469

7 48,025 0,210 -21,594

9 52,624 0,311 ND

11 39,738 0,306 ND

13 32,453 0,323 ND

15 35,214 0,299 -21,396

17 50,008 0,225 -21,220

19 41,445 0,247 -20,750

21 39,463 0,195 -22,684

23 37,426 0,227 -21,071

25 33,551 0,214 -22,007

27 22,739 0,297 -21,361

29 34,795 0,331 -21,895

262 Diápiro

0 41,990 0,384 -20,403

1 41,970 0,365 -20,467

3 49,460 0,316 -21,244

5 43,550 0,313 -20,957

263
Pockmark

0 29,498 0,686 -20,860

1 28,538 0,646 -21,355

3 28,009 0,723 -20,797

5 38,630 0,595 -20,909

7 27,876 0,739 -21,028

9 27,613 0,545 -20,988

11 28,107 0,425 -20,412

13 28,253 0,661 -21,059

15 29,175 0,533 -21,664

17 28,801 0,434 -21,797

19 29,503 0,377 -21,007

264 Diápiro

0 43,604 0,275 -21,935

1 42,238 0,444 -21,787

3 40,568 0,391 -21,340

5 40,929 0,577 -22,093

7 39,506 0,390 -22,241

9 44,533 0,263 -20,963

11 32,805 0,346 -21,006

13 25,507 0,412 -21,688
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15 23,010 0,414 -21,598

17 21,416 0,539 -21,728

19 19,430 0,431 -20,753

21 18,331 0,391 -21,540
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Tabela 4: Resultados obtidos da Análise de Metais.

Estações Grupo Prof. (cm) Al Ba Ca Fe K Mg Sc Sr Ti

249 Substrato Topo 36737,7 120,3 65776,5 18715,3 17333,9 8194,8 4,3 153,1 3001,9

250 Diápiro Topo 29781,3 79,9 79356,4 23381,5 14087,1 7676,9 3,6 199,8 1903,4

253

0 34475,7 141,7 52644,1 18600,6 14383,2 9044,6 5,9 146,3 2673,6

1 9656,4 109,4 22715,0 13521,8 4777,6 3512,5 0,8 146,2 1530,5

2 15948,9 137,4 42865,3 19634,1 7074,6 8512,9 1,1 181,7 2212,8

4 11671,6 111,4 30452,3 14092,6 4927,2 6650,7 0,4 141,2 1600,3

6 33897,2 142,2 41276,0 16326,0 6331,6 9406,2 4,5 189,4 1837,5

8 16340,4 110,4 33851,3 17795,3 6304,5 8473,3 0,8 147,0 1917,5

10 37323,5 152,0 48495,2 19421,9 7420,4 6031,5 4,8 214,4 2089,0

12 31535,6 149,4 41280,8 15945,6 6672,5 8604,3 4,8 207,3 1878,3

Pockmark 14 28458,3 125,3 37072,2 13601,4 5733,1 7697,5 3,2 173,4 1623,0

16 5084,4 161,3 29288,1 17245,7 7520,9 3304,3 0,1 223,3 2304,0

18 37766,8 158,3 46586,0 15816,4 7615,2 9453,0 4,6 222,8 2147,5

20 41278,6 182,2 55073,8 17845,4 8789,1 6197,4 5,2 266,5 2448,7

22 26174,9 132,1 35493,8 11081,8 5083,2 6600,6 3,8 195,9 1496,2

24 14815,8 156,8 45137,9 16581,8 7718,1 8382,5 0,2 218,9 2267,2

26 27686,6 169,6 49420,8 15486,4 7769,0 8820,3 1,6 245,8 2201,4

28 31122,4 160,3 45246,2 12535,2 6474,1 7529,3 4,3 242,1 1877,8

30 31479,9 160,3 45685,5 12819,6 6697,5 7632,4 4,1 240,4 1921,7

254

0 37580,3 138,2 44630,0 21819,1 15717,0 9664,6 5,6 127,3 2987,5

1 52415,7 185,7 44508,4 27024,8 12938,4 10117,5 7,3 245,4 2890,7

2 36010,9 171,3 41772,8 27517,0 13224,3 9203,0 6,1 218,8 2935,9

4 34311,4 155,3 39192,6 21479,8 12996,0 8833,6 5,8 196,2 2851,7

6 35948,8 167,0 40783,3 22487,4 13579,6 9347,0 6,5 212,6 2905,1

8 28515,4 133,7 33024,7 19535,4 11385,0 6722,4 3,6 165,3 2489,0

10 34400,4 156,5 37338,2 23615,9 14239,5 8164,8 5,2 184,3 3093,3

Pockmarks 12 30584,2 139,5 36162,6 24810,8 13374,2 7025,1 4,8 175,4 2812,1

14 20269,0 125,8 25433,8 21256,5 11650,2 3764,5 1,6 161,1 2522,4

16 28163,3 144,3 35993,8 20390,8 14042,3 6185,0 4,4 188,2 2828,4

18 25715,3 132,9 31291,9 19943,4 13538,5 6450,8 4,3 173,9 2747,2

20 33021,3 133,7 40148,6 20439,5 14278,8 6943,8 4,7 181,4 2867,2

22 24104,9 141,1 34396,3 19131,7 12362,3 5840,7 3,8 187,9 2837,1

24 30729,4 136,7 36636,5 17910,5 11537,7 7609,7 6,0 186,9 2517,3

26 32929,2 145,8 40767,6 20413,0 13305,5 8311,6 5,5 197,9 2896,0
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28 21487,6 122,6 30260,2 16353,6 9771,5 3698,1 1,1 165,2 2385,6

30 28749,1 132,5 31302,5 17584,7 11861,4 5486,9 3,4 181,8 2699,7

32 30161,3 140,5 39602,9 19195,3 12462,1 7511,9 4,4 194,2 2736,4

34 27442,3 132,3 38553,9 17931,8 11480,0 6481,5 4,1 187,2 2605,0

36 21436,8 144,1 32937,1 18803,5 11857,1 3854,6 1,6 200,4 2860,2

38 25730,8 135,6 39627,9 18876,7 11808,5 6156,6 3,2 192,3 2762,1

255 Substrato

1 33782,8 134,3 73991,3 19922,2 12297,6 6703,5 3,1 195,8 2452,6

2 21550,9 97,4 61492,4 15194,0 6118,1 7256,2 2,2 243,9 1473,8

4 11749,7 87,0 47919,6 11870,1 4789,4 6177,5 0,4 202,8 1219,3

6 26929,4 102,7 60093,5 14406,1 6527,5 8046,3 3,1 230,9 1569,7

8 6921,8 106,6 47182,5 14308,2 6288,8 4555,8 0,2 243,4 1614,0

10 7798,7 93,4 43966,7 12684,0 5425,4 4612,4 0,5 221,4 1383,5

12 9448,8 70,4 41839,2 11063,6 4498,7 5834,9 0,2 167,5 1097,6

14 9107,7 69,6 44810,7 11845,3 4655,5 5630,9 0,3 179,9 1151,2

16 1648,6 73,2 39293,6 9865,1 4493,2 2460,3 0,2 203,9 1128,8

18 4097,5 88,0 38437,7 11734,6 5714,6 3413,0 0,2 214,9 1349,5

20 3013,0 86,0 30251,6 10053,1 5416,7 2564,3 0,1 171,3 1287,3

22 16768,8 85,3 55775,3 10582,3 5263,5 6057,9 1,6 223,5 1247,2

24 1617,2 93,1 26918,8 10351,6 6858,3 1869,2 0,1 165,3 1631,5

256 Substrato Topo 31363,6 98,4 75505,5 18856,5 11841,9 6786,8 3,2 288,5 2107,3

257 Pockmark Topo 41143,6 156,8 50399,0 23168,1 15743,8 11092,2 7,7 156,0 3108,0

258 Substrato

0 30099,3 115,5 70604,5 20832,8 12224,0 6381,1 3,3 241,5 2469,1

1 31875,8 97,9 67785,1 16419,2 6662,1 9801,9 4,5 373,2 1566,8

2 24974,7 81,8 56799,7 12469,0 5308,0 7258,9 3,4 276,8 1291,9

4 29215,5 94,6 64687,7 14215,3 6286,5 8477,4 3,9 311,5 1510,4

6 29438,4 100,8 63459,6 14149,5 6646,6 8213,1 3,9 342,0 1577,1

8 30374,4 99,3 67789,1 14812,2 6649,4 8517,9 4,0 392,9 1620,0

10 26755,0 91,6 68414,4 12831,4 5945,3 7818,9 3,5 406,7 1440,8

12 26000,1 92,5 61793,4 12320,6 5953,0 7043,6 3,4 300,0 1435,1

14 28428,5 111,1 59650,8 16469,2 7512,1 9163,2 3,1 323,2 1817,1

16 32820,2 114,8 71554,2 17067,9 7996,0 9252,1 4,1 566,4 1885,4

18 34766,3 122,1 59567,9 16986,9 8385,4 9639,5 4,4 349,4 1991,6

20 25443,6 92,4 52643,7 12066,6 5923,9 7011,2 3,3 337,3 1455,2

22 8734,9 83,6 33976,7 13121,5 5686,0 5958,1 0,2 243,8 1491,8

24 18243,6 83,4 52255,6 10906,6 5254,4 6384,9 1,4 426,3 1310,9

26 17732,8 87,7 41011,5 12384,4 5668,1 6562,3 0,8 270,3 1451,6
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28 9536,5 94,5 40181,3 13431,7 6071,6 6096,6 0,2 276,6 1555,0

259 Diápiro

1 39984,5 112,4 87254,9 20394,2 12021,9 7656,5 4,7 309,1 2229,7

2 8835,5 54,2 50859,5 7938,5 2916,0 4090,6 0,7 308,0 720,3

4 17343,3 65,9 75420,2 11014,6 4282,3 5935,0 2,0 424,0 1009,3

6 3817,8 81,2 71961,0 13600,5 5602,8 5286,4 0,4 479,6 1275,7

8 1078,2 23,0 23587,0 3044,5 1136,9 1299,0 0,1 169,4 276,4

10 6475,8 63,2 75516,7 10881,6 4761,2 6206,6 0,2 405,3 1047,1

12 11263,1 55,3 63124,3 7375,6 3154,9 4164,8 1,2 374,0 724,8

14 3977,0 82,5 74774,6 9801,0 5842,3 4662,6 0,3 565,0 1352,9

16 4617,2 79,1 78700,3 11854,2 6029,8 5178,3 0,6 604,2 1311,6

18 25315,1 89,5 69234,3 11920,5 6449,6 7266,5 3,4 453,5 1411,1

20 21860,6 89,6 78255,8 12930,3 6631,3 8591,5 2,5 460,1 1522,8

22 8795,4 99,5 36014,4 14182,4 7779,1 4663,0 0,8 304,7 1851,1

24 2535,6 66,1 64859,2 9964,2 4919,5 4336,5 0,7 514,9 1054,2

260 Diápiro

0 22666,2 70,4 82093,7 18305,6 7988,3 5768,5 2,7 328,4 1423,0

1 20996,7 79,4 91716,9 14056,3 3853,7 7248,9 2,8 833,7 1108,4

2 31854,0 109,1 75146,3 16095,9 5761,1 9626,7 4,5 614,2 1654,3

4 26692,3 96,0 81842,0 13597,7 4811,9 7932,2 3,8 847,8 1402,0

6 3910,3 90,3 61716,0 12077,8 4388,2 4802,6 0,6 643,9 1321,3

8 14853,3 108,7 69756,5 15302,2 5923,9 8250,0 0,5 520,3 1838,7

10 28077,3 106,4 69209,4 13746,6 5541,7 7517,1 4,0 662,9 1626,7

12 26075,9 100,8 65100,5 13045,5 5412,1 7132,4 2,8 764,9 1603,5

14 13174,3 41,4 24371,7 3721,0 1392,5 2424,7 2,0 344,5 438,2

16 19274,3 108,7 48160,4 14481,9 5978,7 7251,5 1,6 456,7 1819,5

18 24443,8 115,7 51789,0 15662,7 6668,2 8192,2 1,4 538,1 1940,3

20 39061,8 140,3 54562,9 17906,4 8060,1 9970,9 5,5 559,7 2315,2

22 6325,0 124,0 24531,4 15145,9 6472,7 2588,0 0,1 399,3 2040,7

24 28552,9 123,2 44119,2 18464,9 7331,3 7564,7 3,1 510,8 2236,6

26 49255,7 192,6 51758,7 27764,0 12195,7 7928,1 5,2 546,8 3463,6

28 30499,3 103,5 52643,2 14810,6 6279,4 8396,6 4,5 539,7 1788,9

262 Diápiro

0 39228,4 102,5 83374,1 24628,3 12778,5 9920,1 4,6 229,7 2568,0

1 13068,4 63,2 31359,2 8296,3 2453,0 4605,0 1,9 163,5 887,9

3 11489,5 112,9 62175,1 16017,4 5045,1 7926,4 1,0 359,2 1701,6

5 19744,7 121,8 51360,6 11147,3 3752,2 6566,7 4,4 376,5 1168,7

263 Pockmark Topo 41665,7 142,8 52960,1 20694,5 13322,7 7142,7 4,8 160,2 2462,6

264 Diápiro Topo 39473,8 114,6 81762,6 21543,8 12844,9 7454,9 4,5 200,5 2262,7
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Tabela 5: Resultados obtidos da Análise Granulométrica.

Estações Grupo Prof. (cm) % Areia
% Silte

Muito Grosso

% Silte

Grosso

%Silte

Médio

%Silte

Fino

% Silte

Muito Fino
%Argila

249 Substrato

0 0,30 0,27 0,20 0,13 0,09 0,05 0,03

1 0,24 0,25 0,21 0,16 0,11 0,06 0,03

3 0,22 0,28 0,23 0,16 0,11 0,06 0,03

5 0,33 0,25 0,20 0,14 0,11 0,06 0,03

7 0,21 0,25 0,21 0,17 0,12 0,06 0,03

9 0,36 0,28 0,17 0,12 0,09 0,05 0,02

11 0,27 0,27 0,20 0,15 0,11 0,06 0,03

13 0,36 0,28 0,17 0,12 0,09 0,05 0,02

15 0,32 0,25 0,18 0,15 0,11 0,06 0,03

17 0,28 0,28 0,17 0,12 0,10 0,06 0,03

19 0,28 0,25 0,17 0,14 0,13 0,07 0,03

21 0,30 0,25 0,15 0,14 0,13 0,07 0,04

250 Diápiro

0 0,54 0,27 0,17 0,10 0,06 0,04 0,02

1 0,48 0,26 0,17 0,10 0,06 0,04 0,02

3 0,34 0,27 0,19 0,12 0,08 0,05 0,03

5 0,32 0,26 0,21 0,15 0,11 0,06 0,03

7 0,33 0,30 0,20 0,12 0,08 0,05 0,03

9 0,45 0,28 0,17 0,10 0,06 0,03 0,02

11 0,45 0,29 0,16 0,10 0,07 0,04 0,02

13 0,58 0,28 0,12 0,06 0,04 0,03 0,02

15 0,40 0,25 0,15 0,12 0,11 0,08 0,03

17 0,46 0,30 0,15 0,09 0,07 0,04 0,02

19 0,35 0,29 0,17 0,12 0,10 0,06 0,03

253 Pockmark

0 0,16 0,23 0,20 0,18 0,16 0,08 0,03

1 0,15 0,27 0,23 0,17 0,13 0,07 0,03

3 0,18 0,25 0,20 0,17 0,14 0,07 0,03

5 0,21 0,29 0,22 0,15 0,12 0,06 0,03

7 0,15 0,25 0,22 0,17 0,14 0,07 0,03

9 0,15 0,19 0,18 0,21 0,19 0,09 0,03

11 0,15 0,25 0,18 0,16 0,13 0,07 0,04

13 0,28 0,19 0,18 0,20 0,19 0,10 0,04

15 0,15 0,20 0,19 0,20 0,18 0,09 0,04
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17 0,15 0,18 0,18 0,21 0,19 0,10 0,05

19 0,17 0,20 0,18 0,20 0,18 0,09 0,05

21 0,19 0,21 0,18 0,20 0,17 0,09 0,05

23 0,22 0,21 0,18 0,19 0,16 0,08 0,07

25 0,20 0,22 0,18 0,19 0,16 0,08 0,03

27 0,20 0,23 0,19 0,19 0,15 0,07 0,03

29 0,16 0,23 0,20 0,18 0,16 0,08 0,03

31 0,15 0,27 0,23 0,17 0,13 0,07 0,03

254

Camada Óxica - - - - - - -

Camada Anóxica - - - - - - -

0 0,08 0,19 0,21 0,20 0,18 0,11 0,05

1 0,06 0,26 0,27 0,18 0,14 0,08 0,04

3 0,04 0,16 0,27 0,24 0,18 0,09 0,04

5 0,07 0,24 0,25 0,19 0,15 0,08 0,04

7 0,11 0,25 0,22 0,18 0,15 0,08 0,04

9 0,11 0,22 0,21 0,19 0,16 0,09 0,04

11 0,10 0,20 0,20 0,20 0,18 0,10 0,05

13 0,10 0,19 0,19 0,20 0,19 0,11 0,05

15 0,09 0,18 0,20 0,21 0,19 0,10 0,04

Pockmark 17 0,11 0,19 0,19 0,20 0,18 0,10 0,04

19 0,09 0,19 0,19 0,21 0,19 0,11 0,05

21 0,10 0,18 0,20 0,22 0,19 0,10 0,04

23 0,10 0,17 0,18 0,22 0,20 0,11 0,04

25 0,08 0,18 0,20 0,22 0,19 0,11 0,05

27 0,09 0,16 0,18 0,22 0,21 0,11 0,05

29 0,11 0,18 0,19 0,21 0,20 0,11 0,05

31 0,10 0,19 0,19 0,21 0,19 0,10 0,04

33 0,10 0,19 0,20 0,21 0,19 0,09 0,04

35 0,10 0,18 0,21 0,22 0,19 0,10 0,04

37 0,11 0,18 0,20 0,21 0,19 0,10 0,04

39 0,10 0,17 0,19 0,22 0,20 0,11 0,05

255 Substrato

0 0,14 0,24 0,27 0,19 0,13 0,07 0,03

1 0,13 0,22 0,28 0,20 0,14 0,08 0,04

3 0,14 0,25 0,27 0,18 0,13 0,07 0,03

5 0,15 0,24 0,25 0,18 0,14 0,08 0,04
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7 0,16 0,22 0,23 0,18 0,15 0,09 0,05

9 0,20 0,23 0,20 0,18 0,16 0,08 0,03

11 0,13 0,17 0,20 0,21 0,20 0,11 0,05

13 0,15 0,19 0,19 0,20 0,19 0,10 0,04

15 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,10 0,04

17 0,18 0,17 0,19 0,21 0,19 0,11 0,04

19 0,16 0,18 0,20 0,20 0,18 0,11 0,05

21 0,14 0,20 0,21 0,19 0,18 0,10 0,04

23 0,14 0,24 0,27 0,19 0,13 0,07 0,06

256 Substrato

0 0,13 0,23 0,23 0,16 0,14 0,09 0,06

1 0,16 0,25 0,22 0,15 0,12 0,08 0,05

3 - 0,22 0,21 0,16 0,14 0,10

5 0,17 0,25 0,21 0,15 0,12 0,09 0,05

7 0,18 0,26 0,21 0,15 0,12 0,09 0,05

9 0,16 0,27 0,24 0,15 0,11 0,07 0,04

11 0,16 0,25 0,21 0,16 0,13 0,09 0,05

13 0,19 0,23 0,19 0,16 0,14 0,10 0,06

15 0,18 0,25 0,20 0,15 0,13 0,09 0,06

17 0,20 0,26 0,21 0,15 0,13 0,08 0,05

19 0,19 0,25 0,21 0,16 0,13 0,09 0,05

21 0,22 0,25 0,19 0,15 0,13 0,09 0,02

23 0,19 0,26 0,20 0,15 0,13 0,08 0,05

25 0,20 0,26 0,20 0,15 0,12 0,08 0,06

27 0,19 0,27 0,20 0,14 0,12 0,08 0,05

29 0,19 0,26 0,20 0,15 0,13 0,08 0,05

31 0,25 0,28 0,18 0,13 0,10 0,07 0,05

257 Pockmark

1 0,18 0,33 0,24 0,12 0,07 0,04 0,03

3 0,25 0,30 0,22 0,12 0,07 0,04 0,02

5 0,32 0,29 0,19 0,11 0,07 0,04 0,02

7 0,24 0,30 0,22 0,13 0,10 0,06 0,03

9 0,18 0,28 0,26 0,16 0,11 0,06 0,03

11 0,16 0,30 0,26 0,15 0,10 0,05 0,03

13 0,14 0,31 0,26 0,14 0,10 0,05 0,03

15 0,14 0,31 0,26 0,14 0,09 0,05 0,03

17 0,15 0,29 0,24 0,15 0,10 0,05 0,03
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19 0,15 0,29 0,25 0,14 0,10 0,06 0,03

21 0,13 0,29 0,26 0,15 0,11 0,05 0,03

23 0,11 0,21 0,20 0,17 0,16 0,11 0,06

25 0,15 0,18 0,18 0,17 0,14 0,10 0,03

27 0,22 0,29 0,26 0,15 0,11 0,06 0,06

258 Substrato

0 0,19 0,33 0,23 0,13 0,07 0,04 0,03

1 0,26 0,33 0,21 0,11 0,06 0,03 0,02

3 0,13 0,31 0,26 0,15 0,09 0,05 0,03

5 0,32 0,30 0,18 0,10 0,07 0,03 0,02

7 0,32 0,31 0,17 0,09 0,07 0,04 0,02

9 0,13 0,24 0,24 0,18 0,12 0,07 0,04

11 0,28 0,25 0,21 0,13 0,08 0,04 0,03

13 0,31 0,29 0,19 0,11 0,07 0,04 0,02

15 0,29 0,24 0,20 0,14 0,09 0,05 0,03

17 0,22 0,30 0,22 0,14 0,09 0,05 0,03

19 0,26 0,28 0,21 0,13 0,09 0,05 0,03

21 0,40 0,24 0,17 0,11 0,07 0,04 0,02

23 0,24 0,24 0,21 0,16 0,11 0,05 0,03

25 0,28 0,27 0,21 0,12 0,08 0,04 0,03

27 0,20 0,29 0,23 0,15 0,10 0,05 0,03

29 0,18 0,24 0,22 0,18 0,12 0,06 0,02

259 Diápiro

1 0,25 0,35 0,22 0,10 0,07 0,03 0,02

3 0,31 0,31 0,18 0,12 0,07 0,03 0,02

5 0,28 0,32 0,21 0,11 0,07 0,04 0,03

7 0,51 0,29 0,17 0,08 0,04 0,02 0,01

9 0,40 0,30 0,16 0,09 0,05 0,02 0,02

11 0,30 0,31 0,19 0,10 0,07 0,04 0,02

13 0,32 0,31 0,18 0,10 0,07 0,04 0,02

15 0,29 0,29 0,20 0,12 0,09 0,05 0,03

17 0,23 0,22 0,22 0,19 0,12 0,06 0,02

19 0,24 0,31 0,22 0,13 0,09 0,05 0,02

21 0,28 0,32 0,20 0,12 0,08 0,04 0,03

23 0,25 0,30 0,22 0,13 0,09 0,05 0,02

25 0,51 0,18 0,15 0,10 0,07 0,03 0,02

1 0,07 0,21 0,29 0,22 0,13 0,07 0,03
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260 Diápiro 3 0,08 0,19 0,28 0,22 0,14 0,08 0,04

5 0,19 0,22 0,22 0,17 0,12 0,06 0,03

7 0,05 0,15 0,27 0,24 0,17 0,09 0,05

9 0,09 0,17 0,24 0,22 0,16 0,09 0,04

11 0,07 0,20 0,25 0,21 0,15 0,09 0,05

13 0,17 0,22 0,23 0,17 0,12 0,08 0,04

15 0,07 0,17 0,24 0,22 0,17 0,10 0,05

17 0,14 0,20 0,22 0,19 0,15 0,09 0,04

19 0,16 0,21 0,23 0,17 0,12 0,08 0,04

21 0,25 0,19 0,22 0,18 0,12 0,07 0,03

23 0,17 0,17 0,21 0,20 0,14 0,08 0,04

25 0,28 0,21 0,20 0,15 0,10 0,05 0,03

27 0,27 0,17 0,21 0,21 0,15 0,08 0,03

29 0,15 0,21 0,21 0,17 0,12 0,07 0,04

262 Diápiro

0 0,39 0,15 0,18 0,20 0,17 0,09 0,03

1 0,35 0,18 0,20 0,19 0,15 0,07 0,03

3 0,39 0,20 0,18 0,17 0,14 0,07 0,02

5 0,34 0,23 0,16 0,16 0,14 0,07 0,03

263
Pockmark

0 0,27 0,30 0,19 0,12 0,08 0,06 0,04

1 0,33 0,23 0,17 0,14 0,11 0,07 0,03

3 0,27 0,16 0,16 0,17 0,16 0,10 0,04

5 0,26 0,24 0,20 0,14 0,11 0,07 0,04

7 0,25 0,19 0,17 0,17 0,15 0,09 0,04

9 0,27 0,28 0,19 0,13 0,10 0,06 0,03

11 0,21 0,24 0,20 0,15 0,13 0,08 0,04

13 0,27 0,22 0,15 0,14 0,14 0,09 0,04

15 0,40 0,30 0,15 0,09 0,06 0,04 0,02

17 0,22 0,21 0,18 0,17 0,15 0,09 0,05

19 0,25 0,22 0,19 0,16 0,13 0,07 0,04

264 Diápiro

0 0,32 0,28 0,20 0,14 0,10 0,05 0,03

1 0,30 0,26 0,18 0,14 0,11 0,07 0,03

3 0,34 0,29 0,18 0,11 0,08 0,05 0,03

5 0,23 0,22 0,20 0,18 0,14 0,08 0,03

7 0,39 0,24 0,15 0,13 0,10 0,06 0,03

9 0,27 0,21 0,17 0,17 0,16 0,09 0,04
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11 0,23 0,23 0,19 0,15 0,14 0,09 0,04

13 0,29 0,21 0,17 0,15 0,13 0,09 0,04

15 0,21 0,21 0,19 0,16 0,14 0,09 0,05

17 0,21 0,18 0,18 0,16 0,15 0,10 0,05

19 0,24 0,19 0,17 0,15 0,14 0,09 0,05

21 0,12 0,13 0,17 0,20 0,20 0,14 0,07
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