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V.1. – MARGEM CONTINENTAL SUL PORTUGUESA 
 
V.1.1. – Introdução 
 
A Margem Continental Sul Portuguesa (Fig. V.1) constitui o sector da Margem SW Ibéria situado 
em território português, aproximadamente entre os meridianos de −7º20´ e −9º00’ e 
correspondente à parte NW do Golfo de Cádis. A imposição desta fronteira territorial é artificial, 
pois o Golfo de Cádis constitui uma entidade 
geológica única, verificando-se a continuidade 
estrutural e estratigráfica entre as Margens 
Portuguesa e Espanhola, pelo que a história 
cenozóica de ambas não pode ser dissociada.  
Na Margem Sul Portuguesa reconhecem-se dois 
grandes domínios tectonostratigráficos (Fig. V.1): 
a) um domínio mais interno correspondente à Bacia 
imersa do Algarve e b) um domínio mais externo 
correspondente ao Golfo de Cádis. O Banco de 
Guadalquivir e o Banco de Portimão constituem 
importantes relevos que separaram estes dois 
domínios tectonostratigráficos (Fig. V.1).  
 
 
 
 
 

Figura V.1 - Domínios tectonostratigráficos da Margem
Continental Sul Portuguesa: Bacia do Algarve e Golfo de
Cádis. BG: Banco de Guadalquivir; BP: Banco de
Portimão. (Batimetria de multifeixe de Diez et al., 2006).

 
V.1.2. – Domínio Tectonostratigráfico da Bacia do Algarve 
 
O Domínio Tectonostratigráfico da Bacia do Algarve (Fig. V.1) corresponde ao prolongamento 
submarino da Bacia situada em terra, e a sua génese encontra-se associada à sucessão de três fases 
tectónicas principais que afectaram o Sudoeste da Ibéria durante o Meso-Cenozóico. A mais antiga 
corresponde aos episódios de rifting mesozóicos associados com a abertura do Neo-Tétis, 
desenvolvidos num contexto tectónico transtensivo esquerdo imposto pela cinemática das placas 
Eurásia, África, e América do Norte (Terrinha, 1998). Posteriormente, no final do Cretácico 
Superior (pós-Cenomaniano) e Paleogénico ocorreu a inversão tectónica desta bacia, a qual sofreu 
subsidência flexural durante o Neogénico (Terrinha, 1998). O preenchimento sedimentar da Bacia 
do Algarve é composto por depósitos que abarcam o Meso-Cenozóico, registando-se a existência 
de uma importante discordância-hiato entre o Cretácico Superior indeterminado (Cenomaniano?) e 
o Eocénico. 

 
A concepção de um modelo de evolução tectonostratigráfica para a Bacia do Algarve durante o 
Cenozóico baseou-se na interpretação de Estratigrafia Sísmica de linhas sísmicas de reflexão 
multicanal adquiridas pelas companhias petrolíferas Esso, Chevron e Challenger, dispostas numa 
densa malha ortogonal e orientadas N-S e E-W (Fig. V.2). Refira-se que, o sector oriental da Bacia 
está particularmente bem coberto pelo conjunto das linhas sísmicas Esso e Challenger. A 
calibração estratigráfica destas linhas sísmicas efectuou-se a partir da informação disponibilizada 
pelos dados biostratigráficos das cinco sondagens petrolíferas Corvina, Ruivo, Imperador, 
Algarve-1, Algarve-2 (Fig. V.2). No presente trabalho, estas cinco sondagens foram alvo de 
revisão e re-interpretação biostratigráfica, a qual incidiu em particular nas sondagens Corvina, 
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Ruivo e Imperador. Assim, procedeu-se à re-interpretação do conjunto dos dados biostratigráficos 
obtidos por diferentes companhias petrolíferas, aplicando para tal, a metodologia previamente 
descrita no Capítulo IV. Propõe-se deste modo, um modelo estratigráfico para cada umas das cinco 
sondagens, posicionando-se os limites estratigráficos com base na conjugação de critérios 
biostratigráficos e/ou litológicos, especialmente quando a informação disponibilizada pela re-
interpretação dos dados biostratigráficos se revelou insuficiente.  
 
Um dos problemas fundamentais com o qual se deparou este processo de calibração estratigráfica 
residiu na ausência de datações dos depósitos neogénicos situados nos sectores profundos da Bacia 
do Algarve, uma vez que as únicas datações existentes e provenientes das cinco sondagens 
mencionadas revelam-se insuficientes, devido ao facto destas terem sido efectuadas na plataforma 
continental ou em altos estruturais, considerados alvos potencialmente promissores como 
armadilhas para hidrocarbonetos. Neste contexto, a calibração estratigráfica das unidades sísmicas 
e descontinuidades identificadas nas linhas sísmicas petrolíferas Esso, Chevron e Challenger, em 
especial no sector profundo da Bacia, carecia da obtenção de novos dados biostratigráficos. Na 
tentativa de ultrapassar estas limitações impostas pelos dados existentes, efecturaram-se três cores 
de pistão durante a campanha SWIM04 (cores SWIM04-38, SWIM04-39, SWIM04-40) (Fig. 
V.2).  
 

Alg-1

Alg-2

Cv
Rv

Imp

SWIM04-39

SWIM04-40

SWIM04-38

Linhas sísmicas:
Chevron

Esso

Challenger

Sondagens petrolíferas:

Cores de pistão SWIM04:

 
 

Figura V.2 - Localização das linhas
sísmicas multicanal Esso, Challenger e
Chevron, sondagens petrolíferas
Imperador (Imp), Ruivo (Rv), Corvina
(Cv), Algarve-1 (Alg-1) e Algarve-2
(Alg-2) e cores de pistão SWIM04 (38,
39, 40). 

 
V.1.2.1. – Sondagens petrolíferas: re-interpretação dos dados biostratigráficos   
  
Entre os anos de 1975 e 1982, foram realizadas cinco sondagens profundas no offshore do Algarve 
(Algarve-1, Algarve-2, Corvina, Ruivo e Imperador) (Fig. V.2), no âmbito da prospecção de 
potenciais jazidas de hidrocarbonetos levada a cabo nesta área pelas companhias petrolíferas 
Challenger, Chevron e Esso. Alguns dos dados referentes a estas sondagens encontram-se 
sumarizadas na Tabela III.2.   
 
As sondagens referidas atravessaram litologias variadas, com predomínio de calcário, dolomia, 
margas e arenitos, cuja idade abarca na generalidade um amplo intervalo de tempo, estendendo-se 
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desde o início do Mesozóico até ao Plio-Quaternário (Chevron, 1975a; 1975b; Challenger, 1976; 
Esso, 1982a; 1982b). Nestas sondagens identifica-se a existência de um importante 
hiato/discordância entre o Cretácico Inferior e o Paleocénico Superior, ou Eocénico ou 
Oligocénico ou Miocénico, dependendo do local onde foi realizada a sondagem. A litologia 
simplificada destas sondagens, segundo a descrição que consta nos respectivos relatórios 
(Chevron, 1975a, 1975b; Challenger, 1976; Esso, 1982a; 1982b), está representada na Figura V.3 
(na página seguinte). 
 
Considerando as idades e o posicionamento dos limites estratigráficos cenozóicos apresentados 
pelas diferentes companhias petrolíferas para um mesmo intervalo de sondagem, constata-se a 
existência de evidentes discrepâncias (Fig. V.4). A estratigrafia apresentada pelas companhias 
Challenger e Chevron baseiam-se na identificação de Nanofósseis Calcários e de Foraminíferos. A 
companhia Elf-Aquitaine recorreu à análise de Foraminíferos, Nanofósseis Calcários e Pólens. As 
datações propostas por estas companhias para o Cenozóico são incompatíveis em alguns aspectos: 
 
Sondagem Corvina: Comparando os modelos estratigráficos apresentados por cada uma das 
companhias petrolíferas para esta sondagem (Fig. V.4) verifica-se que a maior discrepância se 
refere à datação do intervalo 744-863 m atribuído ao Miocénico superior pela Elf-Aquitaine e ao 
Miocénico médio e superior pela Challenger. 
 
Sondagem Ruivo: Ao comparar as duas propostas estratigráficas apresentadas pela Chevron e pela 
Elf-Aquitaine para esta sondagem (Fig. V.4), verifica-se que a principal discrepância entre elas 
ocorre no intervalo 789-938 m, o qual segundo a Chevron corresponde ao Oligocénico, e em 
oposição, a Elf-Aquitaine propõe uma idade de Miocénico inferior. 
 
Sondagem Imperador: Os modelos estratigráficos propostos para esta sondagem pela Chevron e 
pela Elf-Aquitaine estão nitidamente em desacordo (Fig. V.4). Atendendo à estratigrafia proposta 
pela Chevron, verifica-se que o intervalo compreendido entre os 541 m e 943 m corresponde ao 
Miocénico inferior. Segundo a estratigrafia apresentada pela Elf-Aquitaine, o Miocénico superior 
estende-se dos 541 m aos 761 m, e o Miocénico médio dos 871 m aos 880 m.  
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Figura V.4 - Comparação entre a estratigrafia proposta pela Challenger, Chevron e Elf-Aquitaine para as 
sondagens Corvina, Ruivo e Imperador.  
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 Figura V.3 – Colunas litológicas simplificadas das sondagens Algarve-1, Algarve-2, Corvina, Ruivo,

Imperador.   
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Atendendo a esta situação, realizou-se a re-interpretação dos dados biostratigráfico do Cenozóico e 
uma revisão dos dados do Mesozóico disponíveis em todos os relatórios das cinco sondagens, 
aplicando a metodologia discutida no Capítulo IV. Pretendeu-se com esta metodologia: a) atribuir 
uma datação mais precisa aos diferentes intervalos amostrados em cada uma das sondagens; b) 
reconhecer e posicionar os limites estratigráficos com base na biostratigrafia revista; c) inferir os 
paleoambientes a partir das associações faunísticas presentes nas amostras. Salienta-se que, nesta 
re-interpretação foram apenas considerados os dados relativos a Foraminíferos e a Nanofósseis 
Calcários, e excluídos os dados referentes a Pólens. De referir que, todas as profundidades 
apresentadas neste trabalho se referem a “profundidades sob o mar” (psm) ou “subsea depths”, 
bastando para obter as “profundidades de sondagem” ou “drill depth”, adicionar o respectivo valor 
de KB (Tab. III.2). 
 
Salienta-se ainda que, estas sondagens foram anteriormente alvo de revisão biostratigráfica 
efectuada por Rocha (2000 in Lopes, C., 2002), no entanto, nesse trabalho foram utilizados 
somente os dados presentes nos relatórios de sondagem da Chevron (1975), Challenger (1976) e 
Esso (1982) e omitidos os dados que constam no relatório da Elf-Aquitaine (1979). 

 
V.1.2.1.1. – Sondagem Corvina 
 
Considerando em conjunto os dados referentes a Foraminíferos e Nanofósseis Calcários do 
Cenozóico identificados na sondagem Corvina pelas companhias petrolíferas Challenger e Elf-
Aquitaine (Fig. V.5), verifica-se que os espécimes de Nanofósseis presentes constituem na sua 
maioria bons marcadores estratigráficos, permitindo efectuar datações fiáveis dos intervalos onde 
estes ocorrem.  
 
Estes marcadores estratigráficos marcam a base do Pliocénico inferior (Ceratolithus rugosos), o 
final do Miocénico superior (Discoaster quinqueramus), a passagem Miocénico 
superior/Miocénico médio (Discoaster hamatus), e o Miocénico inferior (Discoaster drugii).  
As associações de Foraminíferos apresentam alguns marcadores estratigráficos fiáveis, 
designadamente, Globorotalia margaritae no intervalo 415-451 m, indicador do Pliocénico 
inferior, e Globoquadrina dehiscens no intervalo 835-918 m, atribuível ao Miocénico médio (Fig. 
V.5).  
 
A análise biostratigráfica detalhada, idades e paleoambientes propostos para os vários intervalos 
amostrados encontram-se expostos na Figura V.6  
 
V.1.2.1.2. – Sondagem Ruivo  
 
A sondagem Ruivo constitui a sondagem mais problemática no que se refere à re-interpretação dos 
dados biostratigráficos disponíveis para o Cenzóico. Um dos aspectos que contribui para essa 
situação é a ausência de bons marcadores estratigráficos, em especial na associação de 
Nanofósseis Calcários (somente identificados pela companhia Chevron). Ademais, parecem existir 
indícios que apontam para a ocorrência de fenómenos de remobilização que teriam afectado 
igualmente algumas formas de Nanofósseis e Foraminíferos. Atendendo a estas condicionantes, a 
re-interpretação proposta baseia-se apenas nos dados referentes às associações de Foraminíferos 
apresentados por ambas as companhias (Fig V.7). 
 
A ocorrência de processos de remobilização parece ser indicada pela presença de Heliscophaera 
aff. obliqua aos 391 m (Fig. V.7). Este Nanofóssil é característico da passagem Miocénico 
inferior/Miocénico médio. Assim, a sua presença permitiria deduzir que este limite deveria situar-
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se próximo desta profundidade de sondagem. Porém, as idades indicadas para este intervalo (391 
m) pela Elf-Aquitaine apontam para uma idade correspondente ao Miocénico superior. Então, a 
presença deste Nanofóssil no intervalo referido poderá ser explicado pela ocorrência de fenómenos 
de remobilização. 
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Figura V.5 - Compilação dos dados de Foraminíferos e Nanofósseis Calcários identificados nos vários 
intervalos amostrados pela Challenger e pela Elf-Aquitaine para a sondagem Corvina. Estão indicadas as 
idades propostas neste trabalho para esses intervalos de amostragem. 
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415-469 Pliocénico 
inferior

A presença, neste intervalo, de bons marcadores estratigráficos para o Pliocénico 
inferior, tais como ,

, e da associação de foraminíferos planctónicos dominada por
, permite atribuir-lhe essa idade 

e integra-lo na Zona de .
Na associação de nanofósseis identificados pela Elf-Aquitaine,   destaca-se a 415 m, a 
presença de , cuja ocorrência estratigráfica abarca a transição 
Miocénico inferior/médio até à transição Miocénico médio/superior. Tal datação é 
incompatível com a sugerida acima para a mesma profundidade (415 m), e coloca 
igualmente algumas dificuldades mesmo considerado todo o conjunto do intervalo 
415-451 m. Esta datação, a ser válida, indicaria no máximo uma idade correspondente 
à base do Miocénico superior. 

Ceratolithus rugosos, Amaurolithus delicatus  Discoaster 
variabilis  Globororalia 
margaritae, Globorotalia gr. acostaensis-continuosa

Globorotalia margaritae

Discoaster exilis

A maioria dos foraminíferos bentónicos 
presentes na associação sugere um ambiente 
marinho profundo, batial inferior a abissal. 
Porém, a ocurrência  de  
indica condições neríticas, para pelo menos 
parte do Pliocénico inferior. 

Ammonia becarii

469-744
A presença neste intervalo de , considerado um bom 
marcador estratigráfico, permite atribuir com fiabilidade este sector da sondagem ao 
Miocénico superior. A presença de  e a associação de 
foraminíferos planctónicos sugerem também uma idade de Miocénico superior. 

Discoaster quinqueramus

Discoaster pentaradiatus
Possíveis condições de ambiente batial 
inferior ou abissal, são sugeridas pela 
associação de foraminíferos bentónicos. 

744-835

A presença de  entre 717 e 744 m aponta para a proximidade do 
limite Miocénico médio/Miocénico superior Aos 741 m a associação de nanofósseis, 
entre os quais se destacam, ,  

, e poderá indiciar a idade de Miocénico 
médio.
A associação de foraminíferos presente a 835 m, composta por  

,  limita a 
idade deste intervalo em Miocénico médio, não podendo ser mais recente que 
Serravaliano (o LAD desta última espécie ocorreu aproximadamente há 11 Ma).

Discoaster hamatus

Coccolithus miopelagicus Cyclococcolithina
neogammation Discolithina vagintiforata

Globorotalia gr.
siakensis-mayeri  Globoquadrina dehiscens, e Globorotalia praemenardii

 
 Neste intervalo estão presentes espécies de 

foraminíferos bentónicos que indicam, 
condições posivelmente batiais inferiores. 

896-927  
Na associação de nanofósseis presentes neste intervalo são identificados  

,  e  indicadores de idade 
Miocénico inferior.

Discoaster
deflandrei Discoaster drugii Discoaster trinidadensis

As espécies de foraminíferos bentónicos 
sugerem geralmente ambiente nerítico a batial 
superior. Abaixo de 908 m as faunas indicam 
ambiente nerítico médio.

954 - 973
A localização da base do Miocénico inferior não pode ser determinada com exactidão, 
no entanto abaixo dos 972 m regista-se a ocorrência de , uma 
forma atribuível ao Oligocénico final. Porém, outras espécies marcadoras para esta 
idade estão ausentes, pelo que a datação deste intervalo permanece especulativa. 

Dictyococcites bisectus  As formas de foraminíferos bentónicos 
indicam ambiente nerítico médio a interno.

1521-1581
O nanofóssil  é típico do Cretácico, porém também se trata de 
uma espécie que ocorre frequentemente retrabalhada em camadas mais recentes. Este 
intervalo não apresenta foraminíferos planctónicos que constituam bons marcadores 
estratigráficos. 

Watznaueria barnesae
A associação de foraminíferos bentónicos 
indica condições marinhas marginais a 
plataforma interna. 

1591-1876

A ocorrência dos nanofósseis  e pode 
sugerir idade Valangianiano a Hauteriviano. Para o final deste intervalo, a presença de 

 sugere uma idade possível de Berriasiano.
A 1666 m a associação de foraminíferos apresenta espécimes de 

 cuja ocorrência está restrita ao intervalo de tempo Valanginiano a Apciano 
inferior.

Calcicalathina oblongata Cruciellipsis cuvillieri 

Polycostella senaria
Lenticulina 

ouachensis

A associação de foraminíferos bentónicos 
indica ambiente nerítico interior a médio. 

Miocénico 
superior

Miocénico 
médio

Miocénico 
inferior

Oligocénico
Possível 

Cretácico 
Inferior
Possível 

Cretácico 
Inferior

C
O

R
V

IN
A

 - 
1

Intervalo
(m)

IDADE ANÁLISE BIOSTRATIGRÁFICA PALEOAMBIENTE

2021-2081 Jurássico 
Superior

Não ocorrem espécies de Nanofósseis restritas ao Oxfordiano; este intervalo poderá 
ser de idade Oxfordiano -Kimmeridgiano.

A associação de foraminíferos bentónicos 
indica ambiente nerítico externo a possível 
batial superior.

2081-2111 Jurássico 
Superior- Médio 

Este intervalo contém uma importante associação de Nanofósseis Calcários mas estão 
ausentes boas espécies marcadoras. Espécimes do Jurássico Médio, como  

, estão pouco preservados e podem ter sido retrabalhados. 
 corresponde à única espécie de Foraminíferos 

planctónicos reconhecidos neste intervalo.

Stephanolithion hexum
Globigerina cf. helvetojurassica

Uma idade de Oxfordiana a possível Caloviano é sugerida para este intervalo.

Ambiente nerítico a possível batial superior.

2111-2166 A ocorrência de espécies de Nanofósseis como  , 
 e  indica idade  Caloviano.

Discorhabdus patulus
Stephanolithion bigoti Stephanolithion hexum Ambiente nerítico interno a médio.

Jurássico
Médio

2166-3071 Jurássico
Médio

O desaparecimento de  e o surgimento de  e 
no  intervalo 2166 m 2256 m indica  uma idade de pelo 

menos Caloviano inferior para este intervalo. O limite Batoniano-Caloviano não está 
bem definida por Nanofósseis, sendo colocada no aparecimento de 

.
A ocorrência do Foraminífero bentónico pode sugerir uma 
idade de Batoniano possível,  pois a distribuição desta espécie está compreendida 
entre o Toarciano superior e o Batoniano superior. Uma idade possível de Batoniano 
poderá ser atribuída a este intervalo entre 2256 m e 3071 m.

Stephanolithion bigoti Tubirhabdus patulus
Stephanolithion speciosum 

Stephanolithion 
hexum

Lenticulina quenstedti 

-

 

 

 

A associação de Foraminíferos bentónicos 
sugere ambiente nerítico interno a médio. 

 
 

Figura V.6 – Idades e paleoambientes propostos para os intervalos amostrados na sondagem Corvina.   
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Figura V.7 - Compilação dos dados de Foraminíferos e Nanofósseis Calcários identificados nos vários 
intervalos amostrados pela Chevron e pela Elf-Aquitaine para a sondagem Ruivo. Estão indicadas as idades 
propostas neste trabalho para esses intervalos de amostragem.  

 
A ocorrência de Globoquadrina dehiscens no intervalo 310-313 m coloca também alguns 
problemas de índole estratigráfica (Fig. V.7). A presença deste Foraminífero indica uma idade de 
Miocénico médio a superior para este intervalo, pois esta espécie ter-se-á extinguido no final do 
Miocénico superior/início do Pliocénico, no entanto, a associação de Foraminíferos identificados 
pela Elf-Aquitaine neste intervalo permite considera-lo do Pliocénico inferior. A possibilidade 
desta forma ter sofrido remobilização deverá ser tida em conta.  
 
Abaixo dos 752 m (Fig. V.7) qualquer proposta de datação será especulativa, decorrendo do facto 
de estar apenas baseada nos dados disponibilizados pela Chevron que são inconclusivos. 
Atendendo a este facto, não existe qualquer certeza de onde se situa o limite estratigráfico entre o 
Miocénico e o Oligocénico. As duas possibilidades apresentadas pela Chevron colocam-no a 810 
m com base na análise de Nanofósseis, ou no intervalo 828-831 m com base na análise de 
Foraminíferos (Fig. V.7).  
A análise biostratigráfica detalhada, idades e paleoambientes propostos para os vários intervalos 
amostrados, encontram-se expostos na Figura V.8.  
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310-487 Pliocénico 
Inferior

A presença da associação de foraminíferos planctónicos 
representada por  , 

,  neste 
intervalo permite atribuir-lo ao Pliocénico inferior, 
representando a Zona de  . A 
ocorrência de  no intervalo 310-313 
m (relatório Chevron), coloca algumas dúvidas quanto à sua 
validade estratigráfica. A sua presença poderá ser compatível 
com a datação de Pliocénico inferior, uma vez que este 
foraminífero se extinguiu no final do Miocénico superior/início 
do Pliocénico, porém poderá também indiciar a ocorrência de 
fenómenos de remobilização (contaminação?) que afectaram 
esta forma.
Na associação de nanofósseis identificados aos 391 m 
encontra-se , o que mais uma vez, 
acarreta problemas estratigráficos, pois esta forma é 
característica do Miocénico inferior/médio correspondendo à 
biozona CN3. Mais uma vez, é necessário invocar a ocorrência 
de processos de remobilização de modo a explicar a sua 
presença inesperada nesta secção da sondagem. 

Globorotalia margaritae Globorotalia gr. 
acostaensis-continuosa Globorotalia conomiozea

 Globorotalia margaritae
Globoquadrina dehiscens

Helicosphaera aff. obliqua

Condições batiais são sugeridas 
p e l a  a s s o c i a ç ã o  d e  
foraminíferos bentónicos.

523-532
A ocorrência de  e 

 neste intervalo poderá apenas indicar uma idade 
compatível com Miocénico superior a médio. 

Globoquadrina dehiscens Globigerina 
triloba

Condições batiais são sugeridas 
pela associação de foraminíferos 
bentónicos.

743-752

A associação de foraminíferos composta por  
s , , 

 presente no intervalo 743-752 m permite atribui-lo ao 
Miocénico inferior, mais especificamente ao Burdigaliano 
tendo em consideração a amplitude estratigráfica deste ultimo 
foraminífero. Neste intervalo regista-se também a presença de 

  , a qual é incompatível com a 
datação sugerida, pois este foraminífero fez a sua aparição 
somente no final do Miocénico superior. Esta incoerência 
poderá ser explicada pelo facto de possivelmente se tratar de 
uma forma afim percursora, como denota a notação . 

Globorotalia gr.
iakensis-mayeri Globoquadrina dehiscens Globorotalia aff. 

semivera

Globorotalia aff. conomiozea

aff

O ambiente seria provavelmente 
batial.

767-850

A presença de  sp. entre 767-770 m e 819-822 m 
sugere idade de Miocénco inferior a Oligocénico superior para 
estes intervalos. Estão igualmente presentes Foraminíferos 
cenozóicos, tais como globigenideos, miliolideos  rotalideos. 
Regista-se também a ocorrência de  sp., uma 
forma do Cretácico-Eocénico.
A 850 m ocorrem , spp., e 
fragmentos de .

Miogypsina

Amphistegina

Austrotrillina howchini Archais 
Nummulites

O  a m b i e n t e  s e r i a  
provavelmente  nerítico.

1178-1180

Este intervalo é quase estéril em foraminíferos, no entanto 
estão presentes  e  sp. 
Os nanofósseis calcários estão representados a 1180 m por 

 sp . ,   ,  
e  spp.  

Ambas as associações sugerem idade cretácica, mas a 
ocorrência de  a 1178 m poderá 
indicar idade Turoniana.

Globotruncana linneiana Gaudryina

Wat znauer ia Watznauer ia af f .  br i t ann ica
Cyclogelasphaera margereli Thoracosphaera

Globotruncana linneiana

O  a m b i e n t e  s e r i a  
provavelmente  nerítico.

Miocénico 
Inferior-

Oligocénico 
superior 

Cretácico

Miocénico 
Inferior

(Burdigaliano)

Miocénico 
Superior-Médio ?

R
U

IV
O

 - 
1

Intervalo
(m)

IDADE ANÁLISE BIOSTRATIGRÁFICA PALEOAMBIENTE

1710-1820
Jurássico Médio 

possível:
Caloviano

A associação de Nanofósseis calcários é dominada por 
espécies de , tais como   e 

 . Outras espécies de Nanofósseis 
presentes neste intervalo são:  sp., 

? , , 
, , and 

.

Watznaueria Watznaueria communis
Watznaueria britannica

Parhabdolithus
Discorhabdulus aff. patulus Cyclogelasphaera margereli
Zeugrhabdotus cf. erectus Didemum minutum
Stephanolithion speciosum

O  a m b i e n t e  s e r i a  
provavelmente  nerítico.

 
 
 Figura V.8 - Idades e paleoambientes propostos para os intervalos amostrados na sondagem Ruivo. 
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V.1.2.1.3. – Sondagem Imperador  
  
Da análise geral do conjunto dos dados biostratigráficos disponíveis para o Cenozóico (Fig. V.9), 
destaca-se a ausência de bons marcadores estratigráficos entre as associações de Foraminíferos e 
Nanofosséis Calcários identificados nos vários intervalos amostrados pela Chevron e pela Elf-
Aquitaine. A ocorrência de Globorotalia margaritae e de Sphenolithus cf. belemnos, constituem 
excepções, que permitem efectuar a datação dos respectivos intervalos com alguma confiança. As 
datações dos restantes intervalos apenas podem ser realizadas com algumas reservas, considerando 
o conjunto das associações faunísticas de Foraminíferos e de Nanofósseis. Verifica-se porém, que 
no geral, as espécies de Foraminíferos e de Nanofósseis não correspondem a bons marcadores 
biostratigráficos, não sendo esclarecedoras.  
 
A análise biostratigráfica detalhada e as idades e paleoambientes propostos para os vários 
intervalos amostrados, encontram-se expostos na Figura V.10.  
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Figura V.9 – Compilação dos dados de Foraminíferos e Nanofósseis Calcários identificados nos vários 
intervalos amostrados pela Chevron e pela Elf-Aquitaine para a sondagem Imperador. Estão indicadas as 
idades propostas neste trabalho para esses intervalos de amostragem. 
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560-569 Pliocénico inferior

A associação de foraminíferos planctónicos constituída 
por , , 

e 
 constrange estratigraficamente a atribuição 

deste intervalo ao Pliocénico inferior.

Globorotalia margaritae Globorotalia miocenica
Globorotalia acostaensis-continuosa Globigerina 
nepenthes

 A presença da 
associação  e 

 neste intervalo permite considerá-lo 
como sendo ante-Pliocénico superior, uma vez que 
ambas as formas se extinguiram no final do Pliocénico 
inferior. 

Reticulofenestra pseudoumbilica
Sphenolithus abies

A associação de foraminíferos 
bentónicos sugere condições 
batiais.

752-761

A presença de  neste 
intervalo apenas permite considera-lo ante-Pliocénico, 
pois o LAD deste foraminífero ocorreu há cerca de 5.3-
5.1 Ma. Assim, a idade atribuída a este intervalo é 
especulativa. 

Globoquadrina dehiscens
O ambiente era provavelmente 
batial.

871-880
Neste intervalo a associação de foraminíferos 
composta por ,  

,  e 
, sugere a idade de Miocénico 

médio.

Globoquadrina dehiscens Globorotalia
siakensis-mayeri Globorotalia peripheroronda
Globigerina nepenthes

Condições batiais.

905-943

A ocorrência de  a 905 m 
é indicativa de uma idade compatível com o final do 
Burdigaliano-início do Langhiano. Assim, 
provavelmente este sector da sondagem não poderá ser 
mais recente que o final do Miocénico inferior ou início 
do Miocénico médio.
A ocorrência de , um 
nanofóssil considerado bom marcador estratigráfico, 
no intervalo 926-935 m permite atribui-lo com 
confiança ao Miocénico inferior, mais especificamente 
ao Burdigaliano (biozona CN2). A presença de 

 e , 
corrobora a idade referida.

Globigerinoides bisphaericus

Sphenolithus cf. belemnos

Cyclocargolithus floridanus Sphenolithus pacificus

Condições batiais.

943
O Miocénico inferior estende-se provavelmente até aos 
943 m onde assenta em discordância  o Cretácico. sobre ?

1365-1487
Neste intervalo estão presentes espécies de 

, espécies prováveis de , e 
espiroclinideos, alguns deles semelhantes a 

 (Chevron, 1976).

Orbitulina Choffatella

Pseudocyclammina jaccardi

O ambiente era provavelmente 
nerítico.
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2602-2611 Jurássico Médio-
Inferior

Watznaueria Watznaueria barnesaespp.  dominam a 
associação de Nanofósseis Calcários. Esta última 
espécie é indicadora de idade Bajociano-Aaleniano.

 e O ambiente era provavelmente 
nerítico.

 
 
 

Figura V.10 – Idades e paleoambientes propostos para os intervalos amostrados na sondagem Imperador.  

 
V.1.2.1.4. – Sondagens Algarve-1 e Algarve-2 
 
Relativamente às sondagens Algarve-1 e Algarve-2, procedeu-se somente à revisão dos seus dados 
biostratigráficos (Figs. V.11 e V.12), sendo igualmente apresentada uma síntese da análise 
biostratigráfuca, idade e paleoambientes dos intervalos amostrados (Figs. V.13. e V.14).   
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Figura V.11 – Compilação dos dados de Foraminíferos e Nanofósseis Calcários identificados nos vários 
intervalos amostrados pela Esso para a sondagem Algarve-1. Estão indicadas as idades propostas neste trabalho 
para esses intervalos de amostragem. 

 
 

 112



CAPÍTULO V – Interpretação dos Dados 
 

994 Miocénico 
Médio

Este intervalo apresenta espécies de foraminíferos 
planctónicos típicas do Miocénico médio, como por 
exemplo, , Globigerina nepenthes Gobigerinoides 
rubber Orbulina suturalis, .

A associação de foraminíferos bentónicos 
constituída por , 

,  
,  e

 sp.
  

Bulimina costata
Gyroidina soldanii Martinottiella 
communis Sphaeroidina bulloides
Uvigerina

1000-1115 Oligocénico

Este intervalo é estéril em nanofósseis e a maioria das 
espécies de foraminíferos planctónicos presentes deve-
se a down-hole contamination, excepto 

. 
A primeira ocorrência do género  a esta 
profundidade indica, pelomemos uma idade de 
Eocénico-Oligocénico, e a ausência do género 

, típico do Eocénico, pode sugerir uma 
idade de Oligocénico para este intervalo. 

Globoquadrina 
altispira altispira

Nummulites

Discocyclina

Provavelmente ambiente nerítico. 

1280- 1344
Eocénico
Inferior-
Médio

Este intervalo é estéril em nanofósseis e os 
foraminíferos planctónicos estão ausentes. Apenas a 
presença de  
sugere a idade de Eocénico inferior para este intervalo. 

Nummulites burdigalensis perforatus

A presença de outras espécies de 
spéecies sugere um ambiente 

de água pouco profunda, pois estes grandes 
bentónicos são típicos de condições 
neríticas.

Nummulites e

1353-1722 Cretácico 
Inferior

As únicas formas de foraminíferos planctónicos 
reconhecidos são  sp. and  
sp. Esta última é uma espécie do Cretácico superior, 
que abarca desde o Santoniano ao Maastrichiano. 
Porém, segundo o relatório da Esso, a sua presença 
neste intervalo não tem significado estratigráfico, pois 
resulta de 
A associação de foraminíferos bentónicos é dominada 
por várias espécies de , associada com 

, ,  e 
 sp, todas elas consideradas de idade 

Apciana. Esta idade é indicada pela ocorrência de 
 e a presença de  

, que desapareceu no Apciano inferior.

Hedbergella Globotruncana

down-hole contamination.

Lenticulina
Dorothia kummi Epistomina ornata E. caracolla
Textularia

Trocholina aptiensis Lenticulina
ouachensis

Esta associação de foraminíferos 
bentónicos sugere ambiente nerítico.
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1844-2285
Cretácico 
Inferior

Idade Valanginiano a Barremiano é sugerida devido à 
ocorrência de:  (Valanginiano 
inferior a Aptiano inferior), 
(Valanginiano inferior), 
(Valanginiano superior a Barremiano superior).
Apenas três espécies de Nanofósseis estão presentes 
neste intervalo:  , 

 and .
Foraminíferos planctónicos estão ausentes.

 é a única espécie de ostracodo 
presente.

Lenticulina ouachensis
Lenticulina nodosa
Lenticulina eichenbergi 

 Cruciellipsis cuvilleri Nannoconus 
colomi Nannoconus steinmanni

Cytherella speetonensis

A associação de foraminíferos bentónicos 
presente no intervalo sugere ambiente 
nerítico.

8 9-230422 Cretácico 
Inferior

A ocorrência conjunta de  e 
 no mesmo intervalo indica que este 

poderá ser mais antigo que Barremiano.
A presença de calpionelídeos como  
e , cuja distribuição abarca o 
Tithoniano superior a Berriasiano inferior, indica uma 
idade provável de Berriasiano para este intervalo.
Foraminíferos planctónicos estão ausentes.

 Cruciellipsis cuvillieri
Nannoconus colomi

Calpionella alpina
Tintinnopsella carpathica

A associação de foraminíferos bentónicos 
presente no intervalo sugere ambiente 
batial.

2332-2490 Jurássico
Superior

Nanofósseis calcários e Foraminíferos planctónicos 
estão ausentes neste intervalo. 
A presença de espécimes de calpionelídeos do género 

 sp., indica idade de Tithoniano a 
Kimmeridgiano para este intervalo.
Estão presentes somente alguns  de Foraminíferos 
bentónicos.  sp. é um género 
característico do Jurássico Superior. 

Crassicollaria

taxa
Ophthalmidium

É sugerido um ambiente batial.

2541-2926 Jurássico
Superior-Médio

Somente duas espécies de Nanofósseis estão presentes 
neste intervalo: e 

. Ambas constituem bons 
marcadores estratigráficos. 
É reconhecida apenas uma espécie de Foraminífeos 
planctónicos, , no entanto 
sugere idade Oxfordiano para este intervalo. 
Este intervalo contem uma grande diversidade de 
Foraminíferos, sendo a associação dominada 
principalmente por várias espécies de , 

, , , , . 
Estão presentes ostracodos: sp., sp., 

 sp.,  sp.

Cyclagelosphaera deflandrei 
Watznaueria communis

Protoglobigerina oxfordiana

Lenticulina
Dorothia Lagena  Epistomina Nodosaria Spirilina

 Bairdia Aalenniella 
Pontocyprella Rutlandella

Condições batiais dominam até  2750 m, 
passando a neríticas abaixo dessa 
profundidade.

2940-3551 Jurássico
Médio

Watznaueria communis

Lenticulina 
Lenticulina galeata

Lenticulina quenstedti
Lenticulina dorbignyi

 constitui a única espécie 
reconhecida neste intervalo.
A associação de Foraminíferos planctónicos apresenta 
uma grande diversidade e algumas espécies de 

são bons marcadores estratigráficos, como 
, que é típica do  Bathoniano. O 

desaparecimento de  no 
Bathoniano superior e de  no  
Bajociano superior permite constrager a idade deste 
intervalo. 
Ocorrem várias espécies de ostracodos. 

Condições neríticas a batiais dominam até  
2949 m, passando a neríticas abaixo dessa 
profundidade.

 
 

Figura V.12 – Idades e paleoambientes propostos para os intervalos amostrados na sondagem Algarve-1. 
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Globigerinoides extremus
Globigerinoides helicinus
Globigerinoides ruber
Globigerinoides trilobus group
Globorotalia bononiensis
Globorotalia crassacrotonensis
Globorotalia crassiformis group
Globorotalia crotonensis
Globorotalia sp. cf. G. truncatulinoides
Globorotalia menardii
Globorotalia sp.
Orbulina universa
Ammonia  beccarii
Angologerina fornasinii
Anomalina s.p cf. A. helicina
Bulimina sp. cf. B. affinis
Bulimina custata
Bulimina marginata
Bulimina aculeata basispinosa
Cibicides pseudoungerianus
Gyroidina altiformis acuta
Gyroidina sp cf G altiformis coshmani
Hoeglundina elegans
Karreriella bradyi
Lenticulina sp.
Lenticulina sp. cf. L. echinata
Marginulina costata
Martinottiella communis
Nonion boueanum
Nanionella barleeanum
Planulina ariminensis
Pullenia bulloides
Siphonina reticulata
Sphaeruidina bulloides
Uvigerina mediterranea
Uvigerina asperula
Uvigerina sp cf U. hispida

Coccolithus pelagicus
Coccolithus huxleyi
Cyclococcolithus leptoporus
Discolithina attenuata
Discolithina sp aff D. millepuncta
Discoaster brouweri brouweri
Discoaster surculus
Helicosphaera carteri
Helicosphaera sellii

Coccolithus pelagicus
Coccolithus huxleyi
Coccolithus cristatus
Coccolithus minutulus
Ceratolithus cristatus
Cyclococcolithus leptoporus
Discoaster brouweri brouweri
Discoaster pentaradiatus
Discolithina attenuata
Discolithina millepuncta
Discolithina anisotrema
Discolithina pachymorpha
Discolithina sp aff D. scutellum
Helicosphaera carteri
Helicosphaera hyalina
Sphenolithus abies

 Globigerina  sp.
Globorotalia sp.
Alveolina sp
Arenaceous indeterminate
Aktinocyclina sp
Borelis vonderschmitti
Discocyclina sp
Heterostegina reticulata
Miliolids
Rotaliids
Nummulites sp
Operculina sp
Sphaerogypsina sp

Globigerina  sp.
Globorotalia kulchidica
Globorotalia simulatilis
Globorotalia pusilla pusilla
Globorotalia sp
Globorotalia chapmani
Discocyclina sp
Gyrcidina sp
Lagena sp
Lenticulina sp
Nummulites sp
Cibicides sp
Arenaceous indeterminate
Dentalina sp
Gavelinella rubiginosa
Gyroidina sp
Plectina dalmatina
Marginulina sp 
Nonion sp
Tritaxia midwayensis 

Coccolithus eopelagicus
Chiasmulithus bidens
Cruciplacolithus tenuis
Sphenolithus spcf. S. anarrhopus
Sphenolithus rhombiformis
Toweius eminens
Chiasmulithus consuetus
Markalius inversos
Thiracosphaera sp
Chiasmulithus californicus
Fasciculithus sp
Thuracoaphaera sp
Zygodiscus sigmoides

Paleocénico 
superior

Pliocénico superior?

Pliocénico inferior

Eocénico

PT

ALGARVE-2 

Gyroidina altiformis acuta
Gyrcidina longispina
Gyrcidina soldanii
Gyrcidina girardana
Hoeglundina elegans
Lagena bradyana
Lenticulina calcar
Lenticulina sp.
Martinottiella communis
Marginulina costata
Marginulina hirsuta
Karreriella gaudryincides
Nonion boueanum
Nonion padanum
Nonion pompilioides
Planulina ariminensis
Pullenia bulloides
Pyrgo depressa
Robertina bradyi
Sphaeroidina bulloides
Sigmoilina celata
Stilostomella consobrina
Siphonina reticulata
Uvigerina mediterranea
Uvigerina asperula
Uvigerina rutila
Uvigerina sp cf U. barbatula
Uvigerina sp cf U. longistriata
Vulvulina pennatula
Vulvulina legumen

Globigerinoides extremus
Globigerinoides helicinus
Globigerinoides ruber
Globigerinoides trilobus group
Globigerinoides sp cf G sacculifer
Globorotalia crassacrotonensis
Globorotalia crassiformis group
Globorotalia crotonensis
Globorotalia sp. cf. G. truncatulinoides
Globorotalia menardii
Globorotalia sp.
Globorotalia sp cf G. magaritae
Globorotalia bononiensis
Globigerina  sp
Globigerina nepenthes
Globigerina bulloides
Globoquadrina altispira globosa
Orbulina universa
Sphaeroidinellopsis sphaeroides
Ammonia beccarii
Angulogerina angulosa
Anomalina s.p cf. A. helicina
Bulimina costata
Bulimina marginata
Cibicides pseudoungerianus
Cibicides floridanus
Dorothia gibbosa
Dentalina sp
Elphidium crispum
Eponides haidingeri
Ellipsoglandulina helicina
Gyroidina sp cf G altiformis coshmani

 
 
 
 
 
 
 

Figura V.13 – Compilação dos dados de Foraminíferos e Nanofósseis Calcários identificados nos vários 
intervalos amostrados pela Esso para a sondagem Algarve-2. Estão indicadas as idades propostas neste 
trabalho para esses intervalos de amostragem. 
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994-1058 Pliocénico
Superior ?

A associação de nanofósseis é  t ípica do
Pliocénico, sendo composta por 

, , 
, , , 

entre outras espécies. A ausência de 
 e spp  coloca este 

intervalo na Zona de  e sugere a 
idade de Pliocénico superior.  
A associação de foraminíferos bentónicos é 
caracterizada pela sua diversidade.

Cyclococcolithus 
leptoporus Coccolithus pelagicus Discoaster 
surculus Helicosphaera carteri Helicosphaera selli

Reticulofenestra 
pseudoumbilicus Sphenolithus .

Discoaster brouweri

A presence de  nesta 
associação indica ambiente de água pouco 
profunda. Porém, a ocorrência de outras 
espécies sugere condições batiais. 

Ammonia beccarii

1089-1542
Pliocénico

Médio- 
Inferior

A ocorrência de neste intervalo 
sugere a idade de Pliocénico médio a inferir. 
A fauna de foraminíferos planctónicos presentes neste 
intervalo está dominada por várias espécies de 
globorotalideos, associados com  e 

. Este intervalo corresponde à Zona de 
 Zone, indicando uma idade de 

Pliocénico inferior.
A grande maioria das formas de foraminíferos 
bentónicos que ocorriam no intervalo suprajacente 
também estão presentes neste intervalo, no entanto 
algumas espécies, como  e 

estão ausentes. 

Sphenolithus abies  

Globigeninoides
Globigerina
Globorotalia margaritae

Bulimina aculeata
Karreriella bradyi 

A associação sugere ambiente nerítico ou 
batial superior. 

1631-2149 Eocénico

A presence de . neste intervalo indica 
idade Eocénico. Os espécimes de . são 
provavelmente desta idade.   
Este intervalo é estéril de nanofósseis calcários, e 
espécies de foraminíferos planctónicos diagnosticas de 
idade estão ausentes.

Discocyclina sp
Nummulites sp

A associação de bentónicos sugere 
ambiente nerítico interior-médio.

2161-2225 Paleocénico
Superior

Espécies típicas do Paleocénico como 
,  e 

 estão presentes. A fauna de foraminíferos 
planctónicos é dominada por globorotalideos. 

Zygodiscus 
sigmoides Cruciplacolithus tenuis Chiasmulithus 
californicus

A associação de foraminíferos bentónicos 
sugere ambiente batial superior a nerítico 
externo.
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Figura V.14 – Idades e paleoambientes propostos para os intervalos amostrados na sondagem Algarve-2. 
 
V.1.2.1.5 – Síntese litocronostratigráfica e paleoambiental das sondagens do offshore do Algarve 
 
A síntese das idades atribuídas neste trabalho aos diferentes intervalos amostrados nas cinco 
sondagens do offshore do Algarve encontra-se representada na Figura V.15. Na Figura V.16 
apresenta-se uma proposta de posicionamento dos limites estratigráficos determinados com base 
na conjugação dos dados biostratigráficos re-interpretados/revistos e da informação acerca da 
litologia. 
  
A sondagem Corvina (Fig. V.2 e Fig. V.15) apresenta a maior diversidade microfossilífera (Fig. 
V.5) e penetrou litologias (Fig. V.16) que correspondem predominantemente: a margas e calcários 
do Jurássico; marga, dolomia e calcário do Cretácico Inferior; calcários, arenitos e dolomia do 
Oligocénico; silte, intercalações de marga com siltito e calcário do Miocénico; argila do Pliocénico 
Inferior. Regista-se um hiato/discordância entre o Cretácico Inferior e o Paleogénico. 
 
A sondagem Ruivo (Fig.V.2 e Fig. V.15) penetrou litologias cuja idade se encontra compreendida 
entre o Triássico superior e o Pliocénico (Fig. V.16), consistindo, das mais antigas para as mais 
recentes em: anidrite com intercalações menores de argilito provavelmente do Triássico; calcários 
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e calcários dolomitizados mesozóicos; calcários, areia e conglomerados cenozóicos. Esta 
sondagem coloca em evidência a existência de um grande hiato entre o Cretácico e o Oligocénico. 

 
A sondagem Imperador (Fig. V.2 e Fig. V.15) penetrou litologias cujas idades estão 
compreendidas entre o Jurássico Médio e o Pliocénico inferior, registando-se um importante hiato 
entre o Cretácico e o Miocénico inferior devido ao facto desta sondagen ter sido realizada num alto 
estrutural. As litologias consistem em (Fig. V.16): dolomia do Jurássico; dolomia, calcário, argilito 
do Cretácico; siltito, argila e calcário do Miocénico; argilito do Pliocénico. A dolomia corresponde 
à litologia mais abundante nesta sondagem, perfazendo mais de metade do testemunho recuperado.  
 
A sondagem Algarve-1 (Fig. V.2 e Fig. V.15) revelou-se muito rica em microfósseis, cujas idades 
cobrem um amplo intervalo de tempo, compreendido entre o Miocénico médio e o Batoniano-
Bajociano, registando-se um importante hiato/discordância entre o Cretácico Inferior e o Eocénico 
inferior. Nesta sondagem foram penetrados calcários e margas do Jurássico, argila, arenito e 
argilito do Cretácico, e calcários e dolomias do Paleogénico e Neogénico (Fig. V.16).  
 
A sondagem Algarve-2 (Fig. V.2 e Fig. V.15) penetrou sobretudo marga do Paleocénico superior, 
calcário do Eocénico inferior e médio, e argila do Pliocénico (Fig. V.16). Os sedimentos 
pliocénicos recobrem em discordância os referentes ao Eocénico, embora este hiato/discordância 
seja local, resultante do facto desta sondagem ter sido realizada num alto estrutural. 
 
A Figura V.17 pretende esquematizar a repartição geográfica dos paleoambientes do Mesozóico e 
Cenozóico, inferidos a partir das associações faunísticas presentes nas cinco sondagens realizadas 
no offshore do Algarve. Os limites entre os diversos ambientes são hipotéticos, uma vez que se 
baseiam unicamente nos escassos dados biostratigráficos das sondagens, sendo por isso, 
apresentados somente com o intuito de evidenciar a ocorrência de uma mudança no ambiente de 
sedimentação registada em cada sondagem. A extrapolação da distribuição destes paleoambientes 
à escala da Bacia do Algarve, trata-se pois, de um exercício de carácter especulativo, que no 
entanto facilita uma visão global da variabilidade e repartição geográfica dos paleoambientes, 
permitindo esboçar a sua possível evolução no tempo. Assim, tendo em consideração os 
constragimentos inerentes ao modelo de repatição dos paleoambientes representado na Fig. V.17, é 
no entanto possível, verificar que na Bacia do Algarve durante o Mesozóico o ambiente era 
nerítico (Fig. V.17, de 1 a 4), embora a sondagem Algarve-1 situada no sector mais Oriental da 
Bacia (Fig. V.17, 2 e 3) demonstre a existência de condições batiais nessa região. Estes dados 
parecem apontar para um aprofundamento crescente da margem do Algarve em direcção a SE 
durante o Mesozóico. Durante o Eocénico (Fig. V.17, 5) a região mais Ocidental da Bacia, onde 
foram realizadas as sondagens Imperador, Ruivo e Corvina, poderia estar elevada e sujeita a 
erosão, uma vez que depósitos desta idade são escassos ou ausentes, e quando presentes assentam 
em discordância sobre depósitos do Cretácico Superior. Parece deste modo, que esta região teria 
estado elevada durante o Cretácico Superior e o início do Cenozóico. Durante o Oligocénico são 
re-estabelecidas as condições neríticas, para de novo se modificarem no decurso do Neogénico. De 
facto, o grande aprofundamento da Bacia do Algarve inicia-se no Miocénico inferior, com o 
estabelecimento de condições batiais em especial no sector mais Ocidental, como atestam as 
sondagens Imperador e Ruivo (Fig. V.17, 7). Em contrapartida, nessa época a profundidade seria 
menor a Leste, na área onde foi realizada a sondagem Corvina. Durante o Miocénico médio-
superior e em especial durante o Plio-Plistocénico, verificou-se o aprofundamento generalizado da 
Bacia, com o estabelecimento de condições batiais profundas (Fig. V.17, 8 a 10). 
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Figura V.15 – Síntese das idades atribuídas neste trabalho aos diferentes intervalos amostrados nas cinco
sondagens do offshore do Algarve, baseadas na re-interpretação e revisão dos respectivos dados
biostratigráficos. 
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Figura V.16 – Proposta do posicionamento dos limites estratigráficos nas sondagens do offshore do Algarve
com base na informação biostratigráfica e litológica. 
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Figura V.17 - Representação esquemática da distribuição dos paleoambientes no
Meso-Cenozóico com base nos dados biostratigráficos das sondagens Algarve-1
(Ag-1), Algarve-2 (Ag-2), Corvina (Cv), Ruivo (Rv), Imperador (Im).  
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V.1.2.2. – Cores de pistão SWIM04-38, SWIM04-39 e SWIM04-40 
 

Na tentativa de colmatar a ausência de dados que permitissem a calibração estratigráfica das 
unidades sísmicas mais recentes reconhecidas nas linhas sísmicas petrolíferas (Esso, Chevron e 
Challenger), em especial no sector profundo da bacia , efectuou-se em Agosto e Setembro de 2004 
a campanha SWIM04, a bordo do navio R/V Urania, vocacionada unicamente para a obtenção de 
cores na margem Sudoeste Ibérica, visando a datação dos depósitos pliocénicos e plistocénicos aí 
presentes. 
 

V.1.2.2.1. – Amostragem dos cores SWIM04  
 
O critério que presidiu à selecção do local mais apropriado à realização dos cores SWIM04 na 
Bacia do Algarve (Fig. V.18) consistiu na identificação nas linhas sísmicas Esso das zonas onde o 
horizonte (ou unidade sísmica) que se pretendia calibrar estratigraficamente se encontra exposto 
no fundo marinho. Assim, a escolha recaiu sobre três linhas sísmicas Esso orientadas N-S e 
situadas no sector oriental da Bacia imersa do Algarve, designadamente, as linhas P81-11 
(~SP3830), P81-17 (~SP4765), P81-19 (~SP3515). Foram então, realizados três cores (SWIM04-
38, SWIM04-39, SWIM04-40) utilizando um corer (sondador) de pistão com cerca de 10 metros 
de comprimento. Posteriormente em laboratório, procedeu-se à colheita de amostras de sedimento 
presente na parte frontal do core catcher (correspondente aos sedimentos mais antigos 
recuperados) para posterior estudo biostratigráfico baseado na identificação de Nanofósseis 
Calcários e de Foraminíferos Planctónicos.   
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Figura V.18 – Localização dos cores de
pistão SWIM04 (38, 39 e 40) e dos
segmentos das linhas sísmicas Esso P81-
11, P81-17 e P81-19 representados,
respectivamente, nas Figs. V.19, V.22 e
V.24.  

a) Core SWIM04-38 
 

O core SWIM04-38 foi efectuado a cerca de 797 m de profundidade, num local onde a linha 
sísmica P81-19 (~SP3515) (Fig. V.19) e a linha sísmica de alta resolução (Chirp) (~SP720) (Fig. 
V.20) demonstravam a existência de reflexões truncadas pelo fundo marinho, sugerindo que os 
depósitos responsáveis por essa resposta acústica se encontram aflorantes. Foram, assim, 
recuperados nesse local 3.10 m de sedimentos, mais 11 cm adicionais contidos no core catcher. 
Este encontrava-se preenchido por vasa siltosa de cor cinzenta e muito fossilífera, distinguindo-se 
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microfósseis, conchas de lamelibrânquios e de escafópodes (Fig. V.21). Verificou-se que a vasa 
apresentava menor grau de compactação em direcção ao topo do core.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Figura V.19 – Localização na linha sísmica P81-19 (~SP3515) do local onde foi realizado o core
SWIM04-38. Observa-se a existência de reflexões sub-horizontais ou pouco inclinadas, que se
encontram sucessivamente truncadas pelo fundo marinho em direcção a Sul. Pretendia-se calibrar a
unidade sísmica BA9 limitada pelo horizonte P4. m: múltiplo. 
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SWIM04-38 

Figura V.20 - Perfil de alta resolução (Chirp) do
local onde foi realizado o core de pistão
SWIM04-38. Observam-se reflexões muito
inclinadas truncadas pelo fundo marinho (entre
SP460 e ~SP700).  

 
 

 
 

Figura V.21 -  Sedimentos recuperados no core SWIM04-38. (A) interior do core catcher preenchido
por vasa siltosa de cor cinzenta. (B) base da primeira secção do core, onde é visível o mesmo tipo de
sedimento, reconhecendo-se a presença de microfósseis e bioclastos.   

 
 
 
 
b) Core SWIM04-39 
 
A Figura V.22 assinala o local na linha sísmica P81-17 (~SP4765) onde foi efectuado o core 
SWIM04-39. Este atingiu o fundo marinho aos 798 m de profundidade, tendo sido somente 
recuperados 55 cm de testemunho e 15 cm adicionais de sedimento contidos no core catcher. Os 
sedimentos amostrados consistiram em margas semi-consolidadas de cor cinzento claro (Fig. 
V.23), apresentando elevado teor de argila e fracturas conchoidais.  
Este core foi realizado na vertente de uma depressão que corresponde na batimetria a um grande 
canal talhado pela MOW. A parede deste canal trunca reflexões sub-horizontais com elevada 
amplitude e continuidade. 
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 Figura V.22 – Localização na linha sísmica P81-17 (~SP4765) do local onde foi realizado o

core SWIM04-39. Pretendia-se calibrar a unidade sísmica BA5. Observa-se ainda que o
horizonte M é truncado nesse local pelo fundo marinho.m: múltiplo. 

 
 
 
 

 
 
 Figura V.23 – Sedimentos recuperados no core SWIM04-39. (A) interior do core catcher preenchido

por  marga cinzenta semi-litificada. (B) base da primeira secção do core, onde é visível a litificação
apresentada pelo sedimento e as fracturas conchoidais que o afectam.  

 
123



CAPÍTULO V – Interpretação dos Dados 
 

c) Core SWIM04-40 
 
O core SWIM04-40 foi realizado a uma profundidade de 635 m numa região dominada pela acção 
de intensos processos erosivos testemunhada pela presença de uma sucessão de canais, 
possivelmente talhados pela circulação da MOW, que truncam os horizontes subjacentes (Fig. 
V.24). O local encontra-se assinalado na linha sísmica P81-11 (~SP3830) (Fig. V.24). O 
testemunho recuperado consistiu em 4.15 m de areia, apresentando-se o core catcher livre de 
sedimentos. Na base da primeira secção do core observou-se a presença de areia fina de cor 
amarelada, saturada em água, muito rica em fragmentos bioclásticos com dimensão de alguns 
milímetros (Fig. V.25 A). Regista-se ainda que, a areia se torna mais grosseira em direcção ao topo 
do core (Fig. V.25 B).  

 
 

 
 

Figura V.24 – Localização na linha sísmica P81-11 (~SP3830) do local onde foi realizado o core
SWIM04-40. Verifica-se que o fundo marinho, dominado pela instalação de canais, trunca em
direcção a Sul, reflexões sucessivamente mais antigas. Pretendia-se calibrar a unidade sísmica BA9. 

 
 
 
 

 124



CAPÍTULO V – Interpretação dos Dados 
 

 
 
 
 

Figura V.25 - Sedimentos recuperados no core SWIM04-40. (A) base da primeira secção do core
onde é visível areia fina de cor amarelada, saturada em água e muito perturbada. (B) topo da
terceira secção do core, onde a areia se apresenta mais grosseira e rica em bioclastos. 

 
 
V.1.2.2.2. – Resultados da análise biostratigráfica 
 
A análise biostratigráfica apresentada neste trabalho baseia-se na identificação de Nanofósseis 
Calcários e Foraminíferos Planctónicos realizada, respectivamente, por M. Cachão e J. Ferreira da 
Universidade de Lisboa e por P. Legoinha da Universidade Nova. A utilização simultânea destes 
dois grupos de microfósseis na datação dos sedimentos amostrados permitiu constranger com 
maior confiança o intervalo cronostratigráfico no qual se inserem, possibilitando assim o 
enquadramento cronológico das unidades sísmicas (Roque et al., 2006).   

 
A análise do conteúdo microfossilífero da amostra de sedimento colhida no core catcher do core 
SWIM04-39, no que se refere à identificação de Nanofósseis Calcários, permitiu reconhecer a 
seguinte associação: Amaurolithus delicatus, Discoaster asymmetricus, Discoaster brouweri, 
Discoaster pentaradiatus, Discoaster quinqueramus, Discoaster surculus, Discoaster variabilis, 
Discoaster triradiatus, Helicosphaera selli, Pseudoemiliania lacunosa, Scyphosphaera intermédia, 
Sphenolithus abies (Fig. V.26). Considerando a co-existência de espécimes de Pseudoemiliania 
lacunosa, Discoaster asymmetricus, Helicosphaera selli e Sphenolithus abies é possível integrar a 
associação na biozona NN15 (Martini, 1971)–CN10 (Okada e Bukry, 1980) e situar a idade da 
amostra no final do Pliocénico inferior (Zancliano), atribuindo-lhe uma datação entre 3,7 e 4,2  Ma 
(Berggren et al., 1995) (Fig. V.27).  
 
Refira-se ainda que, algumas das espécies presentes nesta associação foram igualmente 
identificadas nas sondagens petrolíferas, nomeadamente, Corvina (Amaurolithus delicatus, 
Discoaster brouweri, Discoaster pentaradiatus, Discoaster surculus), Imperador (Sphenolithus 
abies) e Algarve-2 (Discoaster brouweri, Discoaster pentaradiatus, Discoaster surculus, 
Helicosphaera selli, Sphenolithus abies). 
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Figura V.26 – Espécies de Nanofósseis Calcários presentes na amostra do core catcher do core SWIM04-
39. (Extraída de Roque et al., 2006; fotos de M. Cachão e J. Ferreira).  

 126



CAPÍTULO V – Interpretação dos Dados 
 

 
 

Figura V.27 -  Biostratigrafia de Nanofósseis Calcários presentes na amostra colhida
no core catcher do core SWIM04-39. A associação considerada integra-se na biozona
NN15-CN10 indicando uma datação de 3.7 a 4.2 Ma, correspondente ao final do
Pliocénico inferior (Zancleano). Distribuições biostratigráficas segundo Young in
Bown (1998). (Extraída de Roque et al., 2006). 

 
 
 
 
 
 
Relativamente à análise de Foraminíferos Planctónicos efectuada nas amostras colhidas no core 
catcher dos cores SWIM04-38 e SWIM04-39, e na base da primeira secção do core SWIM04-40, 
verifica-se que as amostras referentes ao primeiro e último core apresentam grandes afinidades 
faunísticas pelo que serão tratadas conjuntamente.  
Assim, na amostra do core SWIM04-39 constatou-se a ocorrência frequente de espécimes do 
género Sphaeroidinellopsis, nomeadamente a espécie Sphaeroidinellopsis kochi, e igualmente de 
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globorotalias carenadas, representadas por Globorotalia limbata. Espécimes de Globigerina (Zg.) 
nepenthes e Globigerinoides obliquus encontram-se também presentes nesta associação (Fig. 
V.28). Salienta-se que todas as espécies de Foraminíferos Planctónicos mencionadas são 
características da província tropical a sub-tropical quente. Refira-se ainda, a espécie Globigerina 
(Zg.) nepenthes foi também identificada nas sondagens petrolíferas, nomeadamente, Algarve-1, 
Algarve-2 e Imperador.  
A ocorrência conjunta de Sphaeroidinellopsis kochi e Globigerina (Zg.) nepenthes exclui idade 
mais recente do que a biozona N19 (Blow, 1969) correspondente ao Zancleano (Pliocénico 
inferior). Destaca-se a ausência de Globorotalia (T.) truncatulinoides o que permite excluir idade 
plistocénica a Actual para a amostra. A ausência de Globorotalia margaritae, que constitui um 
bom bio-marcador para o Pliocénico inferior, poderá ser indicativo de a amostra se posicionar na 
parte alta do Pliocénico inferior, visto que esta espécie tem uma repartição temporal limitada ao 
Pliocénico inferior. As datações obtidas com base na associação de Nanofósseis Calcários 
corroboram esta possibilidade. A utilização conjunta de Nanofósseis Calcários e de Foraminíferos 
Planctónicos permite constranger o intervalo cronológico das amostras colhidas no core SWIM04-
39 ao final do Pliocénico inferior (~ 4.0 Ma). 
 
 

 
 
 Figura V.28 - Foraminíferos planctónicos identificados nas

amostras dos cores SWIM04-38, SWIM04-39 e SWIM04-40. 1 –
Globorotalia truncatulinoides; 2 – Globigerinoides extremus; 3 –
Sphaeroidinellopsis kochi; 4 – Globigerina nepenthes. (Extraída
de Roque et al., 2006; fotos de P. Legoinha). 
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Nas amostras dos cores SWIM04-38 e SWIM04-40 foi identificada uma associação faunística 
composta por Globorotalia (T.) truncatulinoides, Globigerinoides extremus, Neoquadrina 
humerosa e Globorotalia (T.) crassaformis (Fig. V.28). De referir que, as espécies 
Globigerinoides extremus e Globorotalia (T.) crassaformis são igualmente identificadas, 
respectivamente, nas sondagens petrolíferas Algarve-2 e Imperador.  
O aparecimento da espécie (FAD) Globorotalia (T.) truncatulinoides verificou-se no limite 
Pliocénico superior/Plistocénico e corresponde à biozona N22 (Blow, 1969). A espécie 
Globigerinoides extremus extinguiu-se no mesmo intervalo de tempo, sendo o respectivo LAD 
atribuído à biozona N21. Cronologicamente, este facto aponta para uma idade de 1.8 a 2.0 Ma 
(Gradstein et al., 2004) para as amostras de ambos os cores. Tal permite posiciona-las na base do 
Plistocénico, ou colocar a hipótese destas testemunharem formas do Pliocénico superior 
remobilizadas com algumas formas do Plistocénico. O facto dos cores SWIM04-38 e SWIM04-40 
terem sido realizados em locais sujeitos à acção da MOW poderá explicar essa remobilização.  
 
 
V.1.2.3. – Análise de Estratigrafia Sísmica e calibração estratigráfica 
 
A interpretação de Estratigrafia Sísmica das linhas sísmicas Esso, Challenger e Chevron (Fig. 
V.29) permitiu reconhecer a presença de três mega-sequências sísmicas, sendo da mais antiga para 
a mais recente, mega-sequência sísmica I, mega-sequência sísmica II e mega-sequência sísmica III 
(Fig. V.30 e Fig. V.31), que correspondem a três mega-sequências tectono-sedimentares 
depositadas sob a acção de diferentes regimes tectónicos e sedimentares. 
 
A calibração estratigráfica das mega-sequências sísmicas I, II e III, com a atribuição de uma idade 
ou intervalo de idades às sequências e unidades sísmicas que as compõem, foi efectuada através da 
calibração com os dados biostratigráficos revistos das cinco sondagens petrolíferas atrás 
mencionadas (Fig. V.32) e com os dados dos cores de pistão (Figs. V.19, V.22, V.24). O percurso 
de calibração iniciou-se na linha sísmica Esso P81-11cortada pela sondagem Algarve-1 (Fig. 
V.29).  
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Figura V.29 – Localização das linhas
sísmicas apresentadas nas Figs. V.30,
V.31, V.35, V.36, V.37, V.38, V.40,
V.48, V.49, V.52. I: Imperador, R:
Ruivo; C: Corvina; A1: Algarve-1; A2:
Algarve-2.  
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 Figura V.32 – Calibração estratigráfica das linhas sísmicas do offshore do Algarve com as sondagens

petrolíferas: Linha Esso P81-11 (Algarve-1); Linha Esso P81-07 (Algarve-2); Linha Esso P81-23
(Corvina); Linha Chevron P74-07 (Imperador); Linha Chevron P74-19 (Ruivo). 

 
 
 
Um dos aspectos mais relevantes da calibração estratigráfica realizada consiste no facto de 
comprovar a existência de depósitos datados do Miocénico inferior (Burdigaliano) no sector 
imerso da Bacia do Algarve, como demonstram inequivocamente os dados biostratigráficos da 
sondagem Corvina. Salienta-se que no sector emerso da Bacia do Algarve, depósitos desta idade 
ou estão ausentes (Cachão, 1995) ou a sua presença é rara e inexpressiva, circunscrita a uns 
escassos a afloramentos junto da costa (Pais et al., 2000).   
 
Segue-se uma descrição de cada uma das mega-sequências sísmicas e a atribuição de uma idade 
aos depósitos que as constituem (Fig. V.33):  
 
Mega-sequência sísmica I: esta mega-sequência sísmica corresponde a depósitos mesozóicos, está 
limitada na base pelo soco acústico e no topo pela descontinuidade Cz ou em alguns casos pela 
descontinuidade M (Fig. V.30 e Fig. V.31). No seu interior individualizam-se duas unidades 
sísmicas Mz1 e Mz2 separadas por uma reflexão com forte amplitude e baixa continuidade lateral,  
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Fig V.30 Esso 25 
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Fig V.30 Esso 25 
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Fig. V.31 Chevron 19  
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Fig. V.31 Chevron 19  
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a descontinuidade J. As unidades sísmicas referidas são atribuídas, respectivamente, a depósitos do 
Triássico-Jurássico e do Cretácico Inferior e apresentam reflexões internas de amplitude variável e 
baixa continuidade, evidenciando fácies que denotam a acção de deformação tectónica. A 
descontinuidade J marca assim, o topo dos depósitos jurássicos (Fig. V.33).  
 
Mega-sequência sísmica II: esta mega-sequência sísmica é composta por depósitos do 
Paleogénico encontra-se limitada na base pela descontinuidade Cz e no topo pela descontinuidade 
M (Fig. V.30 e Fig. V.31). A descontinuidade Cz constitui uma das descontinuidades mais 
importantes reconhecidas na Bacia imersa do Algarve, e caracteriza-se por apresentar forte 
amplitude, elevada continuidade lateral e truncar as unidades sísmicas que compõem a mega-
sequência I subjacente, evidenciando assim um nítido carácter erosivo. Esta descontinuidade Cz 
materializa o hiato/discordância existente entre os depósitos do Cretácico Inferior e os depósitos 
do Paleocénico superior (apenas recuperados na sondagem Algarve-2) ou Eocénico ou 
Oligocénico. A mega-sequência II é composta por duas unidades sísmicas Pg1 e Pg2 separadas 
pela descontinuidade Cz’ e correspondem, respectivamente, a depósitos do Paleocénico 
Superior/Eocénico e a depósitos do Oligocénico (Fig. V.33). 

 
Mega-sequência Sísmica III: esta mega-
sequência sísmica é composta por depósitos do 
Neogénico e encontra-se limitada na base pela 
descontinuidade M e no topo pelo fundo marinho 
(Fig. V.30 e Fig. V.31). Esta descontinuidade 
revela-se como a descontinuidade mais 
proeminente presente na Bacia imersa do Algarve 
sendo identificável à escala de toda a bacia, surge 
no registo acústico como uma reflexão de forte 
amplitude, elevada continuidade lateral e carácter 
irregular, que trunca as reflexões internas das 
unidades sísmicas subjacentes pertencentes às 
mega-sequências sísmicas I e II, denotando a sua 
origem erosiva. A descontinuidade M corresponde 
assim à expressão acústica de uma 
discordância/hiato que separa depósitos do 
Paleogénico (Paleocénico superior ou Eocénico 
ou Oligocénico) de depósitos do Miocénico, 
embora o lapso de tempo envolvido possa ser 
superior (Fig. V.33), pois em alguns locais esta 
superfíce trunca inclusivamente depósitos do 
Mesozóico (Fig. V.31). Tal expressa a natureza 
diacrónica desta superfície de discordância. Nesta 
mega-sequência identificam-se dez unidades 
sísmicas (designadas de BA1 a BA10) 
estruturadas em três sequências sísmicas 
(denominadas de A a C) correspondendes a três 
sequências tectonostratigráficas cuja deposição foi 
controlada por diferentes episódios de subsidência 
neogénica (Fig. V.33).  
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Figura V.33 – Coluna sismostratigráfica para o
domínio tectonostratigráfico da Bacia do Algarve.
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A Figura V.34 apresenta a correlação estratigráfica entre as cinco sondagens do offshore do 
Algarve (Corvina, Ruivo Imperador, Algarve-1 e Algarve-2) e a sismostratigrafia obtida neste 
trabalho para o domónio tectonostratigráfico da Bacia do Algarve.        
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Figura V.34 – Correlação entre as mega-sequências sísmicas I, II e III (e respectivas unidades sísmicas)
e as sondagens do sector imerso da Bacia do Algarve. 

 
Uma vez que este trabalho tem como objectivo estabelecer um modelo sismostratigráfico para o 
Cenozóico da Bacia do Algarve, em particular para o Neogénico, de modo a utilizar esse modelo 
como base para a posterior correlação com o Golfo de Cádis e com a Margem Sudoeste, a análise 
de Estratigrafia Sísmica efectuada incidiu com maior detalhe sobre a mega-sequência sísmica III 
composta por depósitos neogénicos. 
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V.1.2.3.1. – Arquitectura sismostratigráfica da mega-sequência III neogénica  
 
A arquitectura sismostratigráfica exibida pela mega-sequência sísmica III neogénica apresenta 
algumas particularidades consoante o sector da Bacia do Algarve considerado. Distinguem-se, 
deste modo, dois sectores: sector Oriental, situado aproximadamente entre os meridianos de Faro e 
do rio Guadiana, na fronteira com Espanha e sector Ocidental, compreendido entre os meridianos 
de Sagres e de Faro. A discordância M será também alvo de descrição mais pormenorizada devido 
à sua proeminência à escala da Bacia do Algarve e ao facto de constituir a base da mega-sequência 
sísmica III (Fig. V.33). 
 
V.1.2.3.1.1. –  Discordância basal M  
 
A superfície de discordância M, situada na base dos depósitos neogénicos, caracteriza-se por exibir 
um carácter acústico muito irregular, que resulta da sua génese erosiva e igualmente do facto desta 
se encontar recortada por diversos cavalgamentos profundos que afectam os depósitos mesozóicos 
e paleogénicos, e por vezes deformam os depósitos neogénicos (Fig. V.35). Alguns destes 
cavalgamentos estão associados a intrusões salinas (Fig. V.35). Localmente geram-se pequenas 
depressões situadas na rectaguarda destes cavalgamentos (bacias do tipo piggy-back), preenchidas 
por depósitos neogénicos mais antigos (Fig. V.35).  
 

 
 
 Figura V.35 – Excerto da linha sísmica Esso P81-13 (A) e interpretação sismostratigráfica (B). Destaca-se a

existência de um cavalgamento associado a uma possível intrusão salina. (Localização na Fig. V.29).  
 
A superfície de discordância M inclina para Sul, em direcção à bacia profunda, passando de uma 
profundidade sob o nível do mar (psnm) de cerca de 0.62 a 0.76 seg. twt no domínio da actual 
plataforma continental, para atingir valores de psnm da ordem de 2.0-2.4 seg. twt no domínio 
profundo (Fig. V.30). Exibe igualmente características distintas consoante o domínio fisiográfico 
considerado. A Figura V.31 ilustra bem esta evolução no carácter da superfície de discordância M 
desde o domínio proximal (plataforma continental e talude) em direcção ao domínio profundo da 
Bacia. Assim, no domínio proximal da Bacia, a Norte, esta superfície de discordância apresenta-se 
aproximadamente sub-horizontal e muito contínua (entre ~SP 1000-SP 1180) situando-se a uma 
psnm de aproximadamente 0.7 seg. twt. Em direcção à bacia profunda, continua a apresentar uma 
elevada continuidade lateral, mas inclina suavemente nessa direcção, passando de uma 
profundidade psnm de 0.74 seg. twt (~SP1030) para 1.3 seg. twt (~SP700). Neste domínio a 
superfície M trunca de modo contínuo e regular as unidades que compõem as mega-sequências do 
Mesozóico e do Paleogénico (I e II, respectivamente), assim como as discordâncias J (topo dos 
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depósitos do Jurássico) e Cz (base dos depósitos do Paleogénico), demonstrando a natureza erosiva 
desta superfície. Verifica-se igualmente, em direcção ao domínio distal situado a Sul, que esta 
superfície se encontra muito afectada por uma sucessão de cavalgamentos com vergência para 
Norte (entre ~SP300 e SP600), que afectam inclusivamente os sedimentos imediatamente 
sobrejacentes, e em alguns casos mesmos os sedimentos neogénicos mais recentes, do Plistocénico 
provável. A superfície de discordância M sofre um aprofundamento crescente e rápido em direcção 
a Sul, onde atinge uma psnm da ordem de 3.0 seg. twt, correspondendo ao domínio mais profundo 
da Bacia neogénica, onde o preenchimento sedimentar alcança a sua máxima espessura (cerca de 
1.5 seg. twt).  
 
Entre ~SP150 e a extremidade Sul da linha (Fig. V.31), esta superfície encontra-se cortada por um 
série de falhas normais escalonadas, com abatimento sucessivo dos blocos para Norte, e situa-se a 
profundidades inferiores (entre ~1.8 e 2.5 seg. twt).  
 
V.1.2.3.1.2. – Sequências sísmicas e unidades sísmicas 
 
Verifica-se que no seio da mega-sequência sísmica III do Neogénico é possível individualizar dez 
unidades sísmicas denominadas da mais antiga para a mais recente de BA1 a BA10 estruturadas 
em três sequências sísmicas, designadas da mais antiga para a mais recente A, B e C (Fig. V.33 e 
Fig. V.34), correspondentes a três sequências tectono-sedimentares que testemunham: a) a 
ocorrência de etapas distintas de subsidência na Bacia do Algarve e b) a instalação de um novo 
regime oceanográfico, bem expressa na arquitectura sismostratigráfica da última sequência. Segue-
se a descrição de cada uma destas sequências sísmicas e das unidades sísmicas que as compõem:  
   
1 - Sequência Sísmica A: Está limitada na base pela discordância M e no topo pela 
descontinuidade P1 e é composta pelas unidades sísmicas de BA1 a BA5, correspondentes a 
depósitos que abarcam intervalo de tempo entre o Miocénico e o Pliocénico inferior (Fig. V.31 e 
Fig. V.32).  
 
a) Unidade Sísmica BA1: Esta unidade sísmica está limitada na base pela descontinuidade M e no 
topo pela descontinuidade M1 (Fig. V.35) e corresponde a depósitos do Miocénico inferior, mais 
especificamente Burdigaliano, de acordo com os dados da sondagen Corvina (Fig. V.16). Estes 
depósitos recobrem discordantemente os depósitos do Oligocénico ou Eocénico ou Paleocénico 
superior e mesmo do Mesozóico, dependendo dos locais.  
A unidade sísmica BA1 apresenta expressão diminuta no sector Oriental da Bacia, sendo por vezes 
indistinguível da unidade sísmica sobrejacente BA2, colocando-se a hipótese de estar ausente em 
alguns locais ou de a sua espessura atingir valores aquém da capacidade de resolução do sistema 
sísmico utilizado na aquisição das linhas sísmicas utilizadas. A ocorrência desta unidade parece 
restringir-se ao preenchimento de pequenas depressões em sinclinal geradas na rectaguarda ou na 
frente de cavalgamentos com vergência para Sul que afectam a descontinuidade M. As reflexões 
internas da unidade sísmica BA1 terminam em onlap contra a descontinuidade M nos locais onde 
esta se encontra afectada pelos referidos cavalgamentos (Fig. V.35). Estas falhas de cavalgamento, 
em alguns casos, deformam também as unidades sísmicas sobrejacentes à unidade sísmica BA1.  
Contrariamente ao que ocorre no sector Oriental, onde a presença de depósitos do Miocénico 
inferior representados pela unidade sísmica BA1 é escassa e localmente circunscrita, no sector 
Ocidental estes alcançam uma espessura considerável no domínio profundo, cerca de 0.4 seg. twt, 
embora esta grandeza sofra uma redução drástica dos seus valores em direcção ao domínio 
proximal da Bacia, atingindo somente cerca de 0.1 seg. twt. A configuração desta unidade sísmica 
evidencía uma componente agradante, registando o primeiro episódio de deposição sin-subsidência 
sofrido por esta bacia após a génese da discordância M (Fig. V.31). As suas reflexões internas 

 138



CAPÍTULO V – Interpretação dos Dados 
 

terminam sucessivamente em onlap para Norte contra a superfície de discordância M nos locais 
onde esta se encontra dobrada e cortada por falhas de cavalgamento, e são truncadas no topo pela 
descontinuidade M1 (Fig. V.31).  
Estes depósitos do Miocénico inferior estão deformados pela actividade de falhas normais (a Sul) e 
de cavalgamentos (a Norte) que cortam a discordância M, surgindo ligeiramente dobrados a topo 
desses acidentes denotando a ocorrência de eventos tectónicos compressivos no início do 
Miocénico, contemporâneos com a subsidência geral da Bacia do Algarve. Em alguns locais, estes 
depósitos do Miocénico inferior estão praticamente ausentes no topo de falhas de cavalgamento 
(ex. Fig. V.31 entre ~SP 480 e ~SP 560), demonstrando que essas zonas se encontravam elevadas 
durante este período de tempo.   
 
b) Unidade Sísmica BA2: Esta unidade sísmica está limitada na base pela descontinuidade M1 e no 
topo pela descontinuidade M2 e corresponde a depósitos do Miocénico médio.  
Apresenta pouca expressão no sector Oriental da Bacia, embora superior à apresentada pela 
unidade sísmica subjacente. Evolui desde fácies semi-transparente, para localmente exibir fácies 
com reflexões paralelas com elevada amplitude e baixa continuidade. Tal como a unidade sísmica 
precedente BA1, encontra-se melhor representada nas pequenas depressões em sinclinal associadas 
a cavalgamentos com vergência para Sul (Fig. V.35). Em alguns altos estruturais a unidade sísmica 
BA2 recobre directamente discordância M, tal como é testemunhado pela sondagem Algarve-1 
(Fig. V.16 e Fig. V.36). 
 

 
 Figura V.36 – Excerto da linha sísmica Esso P81-11(A) e interpretação sismostratigráfica (B).

(Localização na Fig.V.29).   
 
No sector Ocidental da Bacia do Algarve a unidade sísmica BA2 adquire uma importância 
crescente em direcção ao domínio mais profundo onde alcança o seu máximo desenvolvimento 
(Fig. V.31). As suas reflexões internas terminam sucessivamente em onlap contra a 
descontinuidade basal M1 em direcção a terra (a Norte) e em direcção a Sul, apresentando uma 
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configuração progradante, embora com uma componente agradante importante (Fig. V.31), que 
traduz o aumento de espaço de acomodação associado à subsidência da Bacia.  
 
c) Unidade Sísmica BA3: Esta unidade sísmica está limitada na base pela descontinuidade M2 e no 
topo pela descontinuidade M3 e é constituída por depósitos atribuídos ao Miocénico superior. 
Exibe fácies semi-transparente com reflexões internas de baixa amplitude e continuidade (Fig. 
V.37). No sector Oriental recobre a unidade sísmica UAG de fácies caótica, que representa a 
incursão no interior da Bacia do Algarve da “Unidade Alóctone de Guadalquivir” associada à 
Cadeia Bética, e cujo final da instalação terá ocorrido no Tortoniano (Maldonado et al., 1999; 
Grácia et al., 2003a) (Fig. V.38). Este enquadramento estratigráfico permite atribuir uma idade 
teórica de Tortoniano provável aos depósitos que constituem a unidade sísmica BA3.  
 

 
 
 
 

Figura V.37 – Excerto da linha sísmica Esso P81-06 (A) e interpretação sismostratigráfica (B).
Destacam-se as unidades sísmicas BA4 e UAG. (Localização na Fig. V.29). 

d) Unidade Sísmica BA4: Esta unidade sísmica está limitada na base pela descontinuidade M3 e no 
topo pela descontinuidade P (Figs. V.37 e V.38), apresentando ambas carácter irregular e 
corresponde a depósitos do Miocénico superior. Encontra-se bem representada no sector Oriental 
da Bacia profunda, perdendo importância em direcção a Oeste, não sendo reconhecida no sector 
Ocidental. Destaca-se das unidades adjacentes pela sua fácies paralela estratificada característica, 
com reflexões internas de elevada amplitude com continuidade elevada a média. Atendendo à 
fácies exibida (Figs. V.37 e V.38), que indicia poder tratar-se de um extenso corpo arenoso, e à 
posição estratigráfica ocupada, esta unidade poderá ser correlacionável com as “Areias do 
Guadiana” de idade Messiniano, recuperadas na sondagem petrolífera Atlândida-2 (Fig. II.43) 
efectuada mais a Leste, no sector espanhol da margem (Maldonado, et al., 1999). No sector 
Ocidental não foi possivel distinguir a unidade BA4 da unidade BA3 devido à perda da sua 
assinatura característica em direcção a Oeste. 
 
e) Unidade Sísmica BA5: Esta unidade sísmica está limitada na base pela descontinuidade P e no 
topo pela descontinuidade P1 e corresponde a depósitos do Pliocénico inferior, com cerca de 4.0 
Ma, segundo a associação de Nanofósseis Calcários e Foraminíferos Planctónicos presente no core 
SWIM04-39 (Fig. V.22, Fig. V.26, Fig. V27, Fig. V.28). Encontra-se melhor representada no 
sector Oriental da Bacia, sofrendo uma dramática redução de espessura para Sudoeste em direcção 
à bacia profunda. Apresenta fácies semi-transparente, embora próximo do topo se reconheça a 
presença de reflexões com elevada amplitude e baixa continuidade lateral (Fig. V.39). 
No sector Ocidental a unidade sísmica BA5 atinge espessura considerável no domínio mais 
profundo da Bacia, apresentando uma configuração agradante que testemunha outra fase de 
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subsidência sofrida pela Bacia. As reflexões internas desta unidade terminam em onlap contra a 
descontinuidade basal P, em direcção a Sul e são truncadas a topo pela descontinuidade P1 (Fig. 
V.31).  

 
 
 
 
 

Figura V.38 – Excerto da linha sísmica Esso P81-07 (A) e interpretação sismostratigráfica (B).
Destaca-se a unidade sísmica UAG. (Localização na Fig. V.29). 

2 - Sequência Sísmica B: Está limitada na base pela descontinuidade P1 e no topo pela 
descontinuidade P4. Esta sequência é constituída pelas unidades sísmicas de BA6 a BA8 
referentes a depósitos do final do Pliocénico inferior e depósitos do Pliocénico superior.  
 
a) Unidade Sísmica BA6: Esta unidade sísmica está limitada na base pela descontinuidade P1 e no 
topo pela descontinuidade P2. A descontinuidade basal P1 surge como uma descontinuidades 
intra-pliocénicas mais importantes, separando registos acústicos com diferentes características que 
retratam a ocorrência de profundas modificações no regime tectónico e/ou sedimentar da Bacia do 
Algarve. Esta descontinuidade é responsável pela truncação abrupta das unidades sísmicas 
subjacentes (BA4 e BA5) em direcção a Sudoeste na zona profunda da Bacia (Figs. V.30, V.37, 
V.38, V.39). A unidade sísmica BA6 corresponderá a depósitos do final do Pliocénico inferior a 
início do Pliocénico superior. A atribuição desta idade teórica baseia-se no enquadramento 
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sismostratigráfico desta unidade e na conjugação dos dados do core SWIM04-39 (Figs. V.22, 
V.26, V.27) e da sondagem Algarve-2 (Fig. V.16).  
 

 
 

Figura V.39 – Excerto da linha sísmica Esso P81-06 (A) e interpretação sismostratigráfica
(B). Destacam-se as unidades sísmicas BA4 e BA6 e o grande desenvolvimento apresentado
pelas unidades BA9 e BA10. (Localização na Fig. V.29). 

 
 
 
A unidade sísmica BA6 surge como uma das unidades sísmicas de maior continuidade lateral e 
com espessura aproximadamente constante (cerca de 0.10 seg. twt), estando representada ao longo 
de todo o sector Oriental da Bacia do Algarve. Exibe fácies sísmica estratificada, resultante de uma 
sucessão de reflexões paralelas com elevada amplitude. Esta fácies muito característica confere-lhe 
uma identidade própria que permite distingui-la facilmente das unidades sísmicas adjacentes, 
adquirindo assim, o estatuto de “unidade guia” para efeitos de correlação sismostratigráfica entre 
os diferentes sectores da Bacia do Algarve (Figs. V.30, V.37, V.38, V.39).  
A fácies apresentada pela unidade sísmica BA6 sugere sedimentação profunda, possivelmente 
pelágica, testemunhando deste modo o aprofundamento da Bacia. Assim, a deposição terá coincido 
com o início do aumento de subsidência na Bacia, a qual se irá instaurar como o regime dominante 
durante o Pliocénico superior e Plistocénico. Assim, e considerando a idade da unidade sísmica 
BA6, constata-se que no final do Pliocénico inferior a início do Pliocénico superior se iniciou uma 
importante etapa de subsidência da Bacia imersa do Algarve, com taxas de movimentação 
assinaláveis, tendo em consideração a truncatura das unidades mais antigas e a espessura 
alcançada pelos depósitos plio-quaternários.   
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b) Unidade Sísmica BA7: Esta unidade sísmica está limitada na base pela descontinuidade P2 e no 
topo pela descontinuidade P3 e corresponde a depósitos do Pliocénico superior, pois os dados da 
sondagem Algarve-2 (Fig. V.16) permitem considerar que as unidades sísmicas sobrejacentes à 
descontinuidade P2 correspondem a depósitos do Pliocénico superior e Plistocénico-Holocénico. 
A unidade sísmica BA7 apresenta variação lateral de fácies, desde fácies semi-transparente a 
fácies com reflexões internas irregulares de baixa amplitude e continuidade. Experimenta uma 
redução da sua espessura em direcção à zona proximal da Bacia a Norte e em direcção a Sudoeste 
(Fig. V.36). 
 
c) Unidade Sísmica BA8: Esta unidade sísmica está limitada na base pela descontinuidade P3 e no 
topo pela descontinuidade P4 e corresponde também a depósitos do Pliocénico superior. Esta 
unidade sísmica está particularmente bem representada no sector Oriental da Bacia, e exibe fácies 
paralela estratificada, com alternância entre reflexões de elevada e baixa amplitude, passando a 
semi-transparente em direcção à zona proximal da Bacia, a Norte. Verifica-se, também nesta 
direcção, que esta unidade sofre uma importante diminuição da respectiva espessura (de ~0.36 seg. 
twt para menos de 0.04 seg. twt), e cujas reflexões internas terminam em onlap contra a 
descontinuidade basal P3 (Fig. V.36). A descontinuidade P4 trunca em direcção a terra a unidade 
sísmica BA8, a qual diminui consideravelmente de espessura nessa direcção (Fig. V.40) (em 
direcção a Norte) e para Oeste (Fig. V.39). 
No sector Ocidental, o conjunto das unidades sísmicas BA7 e BA8 apresenta uma configuração 
semelhante à acima descrita, terminando em onlap em direcção a Sul contra a descontinuidade 
basal. Esta apresenta, em direcção a terra, um carácter nitidamente irregular e descontínuo 
indiciando origem erosiva. A descontinuidade P4, situada a topo, trunca os depósitos pliocénicos 
em direcção a terra, que sofrem uma progressiva redução da sua espessura desde 0.27 seg. twt no 
domínio profundo para valores inferiores a 0.08 seg. twt sob o corpo contornítico.  
 
3- Sequência Sísmica C: está limitada na base pela descontinuidade P4 e no topo pelo fundo 
marinho e é composta pelas unidades sísmicas BA9 e BA10 atribuídas a depósitos contorníticos 
do final do Pliocénico Superior a Plistocénico-Holocénico. Esta sequência sísmica será alvo de 
tratamento mais pormenorizado mais à frente neste trabalho, pelo que se segue uma descrição 
sucinta das unidades sísmicas referidas.  
 
a) Unidade Sísmica BA9: Esta unidade sísmica está limitada na base pela descontinuidade P4 e no 
topo pela descontinuidade P5 e corresponderá possivelmente a depósitos do final Pliocénico 
superior. Os dados biostratigráficos do core SWIM04-38 (Fig. V.2 e Fig. V.19) apontam duas 
hipóteses possiveis relatiavamente à idade desta unidade, colocando-a no limite Pliocénico 
superior-Plistocénico (~1.8 a 2.0 Ma), ou alternativamente no Pliocénico superior com a presença 
de algumas formas do Quaternário remobilizadas pela acção de correntes, uma vez que o referido 
core foi realizado próximo do Canal de Diogo Cão situado a Sul dos contornitos do Algarve (Fig. 
V.19). A fácies e geometria da unidade sísmica BA9 marcam a instalação de um novo regime 
sedimentar e oceanográfico na Bacia do Algarve, evidenciado pela sucessão de reflexões que 
apresentam terminações em onlap em direcção a terra contra a descontinuidade basal P4 e pela sua 
truncação a topo pela descontinuidade P5 na mesma direcção (Fig. V.30).  
No sector Ocidental esta unidade apresenta uma configuração agradante, terminando em onlap em 
direcção a Sul contra a descontinuidade basal ou mais distalmente contra a descontinuidade P. Na 
zona profunda da Bacia registou-se novo episódio de subsidência durante a deposição da unidade 
BA9 testemunhado pela elevada espessura atingida por esta unidade (Fig. V.40).  
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 Figura V.40 – Excerto da linha sísmica Esso P81-15 (A) e interpretação

sismostratigráfica (B). As unidades sísmicas BA9 e BA10 representam depósitos
contorníticos. (Localização na Fig. V.29). 

 
 
 
b) Unidade Sísmica BA10: Esta unidade sísmica está limitada na base pela descontinuidade P5 e 
no topo pelo actual fundo marinho (Fig. V.40) e corresponderá possivelmente a depósitos do 
Plistocénico-Holocénico. Esta unidade apresenta na zona do talude continental uma configuração 
em cunha progradante sigmoidal-oblíqua e verifica-se que as reflexões internas terminam 
sucessivamente em downlap contra descontinuidade basal P5, e são truncadas no topo pelo fundo 
marinho (Fig. V.40). Esta geometria traduz o modo de actuação dos processos deposicionais e 
erosivos que estão na génese destes corpos contorníticos.  
Reconhece-se na zona profunda do sector Ocidental da Bacia um corpo da mesma idade e com 
geometria semelhante (Fig. V.31), evidenciando no entanto progradação para Sul. Este corpo está 
confinado por um alto estrutural sub-aflorante e apresenta também configuração em cunha 
progradante sigmoidal-oblíqua com terminações em onlap contra a descontinuidade basal P5 e em 
toplap contra o fundo marinho. 
Durante este período de tempo a taxa de subsidência parece ter diminuído contemporâneamente 
com a deposição da unidade BA10, atendendo à menoe espessura alcançada por esta unidade na 
zona profunda da bacia, quando comparada com as unidades sísmicas precedentes (Fig. V.30). 
 
V.1.2.4. – Subsidência neogénica da Bacia do Algarve 
 
No que se refere à subsidência neogénica sofrida pela Bacia do Algarve constata-se que esta foi o 
factor determinante no contolo da sedimentação e da arquitectura deposicional exibida pelos dois 
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sectores da Bacia do Algarve. Verifica-se que, os sectores Ocidental e Oriental desta bacia 
experimentaram durante o Miocénico e parte do Pliocénico inferior, evoluções ligeiramente 
distintas, tendo posteriormente evoluído de modo semelhante durante o final do Pliocénico 
inferior, Pliocénico superior e Plistocénico-Holocénico. 
 
No sector Ocidental da Bacia do Algarve reconheceram-se diversas fases de deposição regidas 
pela sucessão de episódios de subsidência durante o Neogénico (Fig. V.31). Assim, durante o 
Miocénico e parte do Pliocénico, a subsidência fez-se sentir de modo mais acentuado neste sector 
da Bacia, tendo ocorrido três episódios, designadamente, durante o Miocénico inferior 
(Burdigaliano; unidade sísmica BA1), Miocénico médio e superior (unidades sísmicas 
BA2+BA3+BA4) e Pliocénico inferior (unidade sísmica BA5), como demonstram as elevadas 
espessuras alcançadas pelos depósitos que compõem estas unidades sísmicas. 

 
Em oposição, durante este período de tempo, a subsidência foi compativamente inferior no sector 
Oriental, como atestam a geometria e as reduzidas espessuras atingidas por depósitos destas idades 
nesse sector (unidades sísmicas BA1 a BA5). Inclusivamente, verifica-se que os depósitos do 
Miocénico inferior (unidade sísmica BA1) se encontram pouco representados, por vezes apenas 
circunscritos a pequenas depressões situadas na rectaguarda de falhas de cavalgamento. A menor 
proporção atingida pelos depósitos do Miocénico, face à alcançada por estes no sector Ocidental, 
parece sugerir que o sector Oriental se encontrava nessa época topograficamente mais elevado.  
 
No entanto, a partir do final do Pliocénico inferior (descontinuidade P1) estes dois sectores da 
Bacia evoluíram de modo semelhante, sendo possível correlacionar os episódios de subsidência 
entre eles. Em ambos os sectores registam-se três episódios de subsidência acentuada pós-
descontinuidade P1, representados pela deposição das unidades sísmicas BA6 a BA8, BA9 e 
BA10 (Fig.V.41).  
 
Deste modo, no sector Ocidental da Bacia a subsidência iniciada no Miocénico prosseguiu durante 
o Pliocénico superior e Plistocénico-Holocénico, embora segundo uma taxa aparentemente 
inferior. Neste período de tempo, ocorreu a deposição de contornitos no domínio proximal da 
Bacia e igualmente no domínio distal, assistindo-se, respectivamente, a uma pronuncida 
progradação contornítica. No sector Oriental a subsidência foi em especial pronunciada durante o 
final do Pliocénico inferior e Pliocénico superior, tendo sofrido um abrandamento durante o 
Plistocénico-Holocénico. O preenchimento sedimentar pós-discordância M, neste sector da Bacia 
corresponde fundamentalmente a depósitos do Plio-Plistocénico-Holocénico (unidades sísmicas 
BA6 a BA10) (Fig. V.41) 
 
Tendo em consideração a idade da unidade sísmica BA6 e da respectiva descontinuidade basal P1, 
constata-se que próximo do final do Pliocénico inferior se iniciou uma importante etapa de 
subsidência generalizada da Bacia offshore do Algarve, com taxas de movimentação assinaláveis, 
testemunhada pela geometria e elevada espessura atingida pelos depósitos desta idade no domínio 
profundo, e pela ocorrência de truncação, por vezes abrupta, dos depósitos mais antigos (Fig. V.30 
e Fig. V.39). No entanto, no sector Ocidental a subsidência, que prosseguia desde o Miocénico 
inferior, registou uma importante fase ainda no Pliocénico inferior (descontinuidade P, base da 
unidade sísmica BA5) (Fig. V.31). Assim, parece existir um desfazamento entre a ocorrência das 
principais etapas de subsidência nos dois sectores da Bacia. À escala da Bacia poder-se-á 
distinguir a existência de duas grandes etapas de subsidência durante o Neogénico, sendo o limite 
temporal entre ambas materializando pela descontinuidade P1: 1) a mais antiga, durante o 
Miocénico e Pliocénico inferior (entre as descontinuidades M e P1), afectou sobretudo e de modo 
pronunciado o sector Ocidental (unidades sísmicas BA1 a BA5); 2) a mais recente (entre a 
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descontinuidade P1 e a actualidade), durante o final do Pliocénico inferior e o Pliocénico superior-
Plistocénico-Holocénico, afectou de um modo generalizado os dois sectores da Bacia. Este 
desfazamento temporal e espacial verificado nos dois sectores da Bacia do Algarve parece sugerir 
que estes sofreram episódios de subsidência segundo diferentes taxas durante o Miocénico e 
somente no Plio-Plistocénico-Holocénico começaram a evoluir de modo solidário. 
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Figura V.41 – Grandes etapas de subsidência da Bacia do Algarve pós-discordância M
nos sectores Ocidental e Oriental. De notar a menor subsidência do sector Oriental no
Miocénico. As descontinuidades P2, P3, P4 e P5 marcam também o início de episódios
de subsidência intra-pliocénicos. 

 
 
 
 
 
Estudos de neotectónica desenvolvidos na região emersa da Bacia do Algarve (Dias e Cabral, 
1997a; 1997b; Dias, 2001), demonstram que durante o Pliocénico se registou movimentação 
vertical importante com o levantamento de algumas zonas da região algarvia, evidenciada pela 
existência de um doma assimétrico orientado E-W, que atinge os valores máximos de 
soerguimento nas Serras do Caldeirão e de Monchique. Segundo Dias (2001), o doma referido 
atinge o litoral do SW do Algarve e apresenta o flanco Sul mais inclinado, deformando uma 
plataforma litoral de idade provavelmente Pliocénico superior, elevando e balançando praias 
quaternárias (Dias e Cabral, 1997a; 1997b). Em contrapartida, na região central e oriental do 
Algarve, as evidências de carácter geomorfológico, nomeadamente, a existência de embutimento 
de formas devido à acção de erosão pronunciada, sugere a ocorrência de um episódio de 
levantamento mais antigo, possivelmente no Pliocénico inferior, que terá afectado em especial a 
Serra do Caldeirão (Dias e Cabral, 1997a; 1997b; Dias, 2001). Segundo estes autores, a 
movimentação vertical terá sido diacrónica, com os episódios mais antigos a fazerem-se sentir no 
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sector central e oriental do Algarve possivelmente no Pliocénico inferior, propagando-se para a 
região mais ocidental durante o Pliocénico superior e Plistocénico-Holocénico.  
 
Sintetizando, constata-se que os dados de neotectónica obtidos na região emersa, e acima 
referidos, demonstram que se verificou a propagação em direcção a Oeste da movimentação 
vertical positiva, iniciada provavelmente no Pliocénico inferior no sector Oriental da Bacia do 
Algarve. Por outro lado, os dados provenientes da região imersa desta Bacia, e apresentados no 
presente trabalho, demonstram que, a subsidência neogénica ocorreu de modo mais acentuado em 
duas grandes fases: 1) durante o Miocénico e o Pliocénico inferior, sobretudo no sector Ocidental e 
2) durante o final do Pliocénico inferior e durante o Pliocénico superior-Plistocénico-Holocénico, 
nos sectores Ocidental e Oriental.  
 
Deixa-se em aberto a questão acerca da natureza dos mecanismos tectónicos responsáveis pelo 
desencadear das duas grandes etapas de subsidência na Bacia offshore do Algarve, e a razão pela 
qual operaram de modo diferencial nos dois sectores desta Bacia.  
 
 
V.1.2.5. – Correlação estratigráfica do Neogénico dos sectores emerso e imerso da Bacia do 
Algarve e Bacia do Guadalquivir 
 
No sector emerso da Bacia do Algarve verifica-se que a região de Faro actua como uma fronteira 
difusa que separa dois domínios litostratigráficos distintos, a Oeste a Formação de Lagos-
Portimão de idade Miocénico inferior (Pais et al., 2000) e/ou Miocénico médio (Cachão, 1995; 
Cachão e Silva, 2000) e a Este a Formação de Cacela de idade Tortoniano superior a Pliocénico 
inferior (Cachão, 1995; Cachão e Silva, 2000) (Fig. V.42). Esta divisão observa-se também na 
parte imersa da Bacia tendo em consideração as discrepâncias entre a sismostratigrafia dos 
sectores Ocidental e Oriental. No primeiro, os depósitos do Miocénico inferior e médio 
(unidades sísmicas BA1 e BA2) encontram-se preservados e bem representados, enquanto que 
no segundo, a sua presença é insignificante face à espessura considerável atingida pelos 
depósitos do Miocénico superior (unidades sísmicas BA3 e BA4) e sobretudo Plio-Plistocénico-
Holocénico (unidades sísmicas BA5 a BA10). A fronteira entre estes diferentes domínios 
litostratigráficos e sismostratigráficos pode ser traçada, grosso modo, segundo a direcção NE-
SW, sensivelmente paralela à orientação do bordo NW da Bacia do Guadalquivir, passando pela 
região de Faro em direcção à parte submarina da Bacia do Algarve.       
 
Atendendo, à estratigrafia do Neogénico do sector emerso Bacia do Algarve (Manuppella, 1988; 
Cachão, 1995; Cachão e Silva, 2000; Pais et al., 2000) e à sismostratigrafia para o sector imerso, 
constata-se a existência de um paralelismo entre a evolução neogénica da Bacia do Algarve, 
Bacia do Guadalquivir e do orógeno bético.  
 
a) Sector emerso da Bacia do Algarve 
 
O início do Neogénico está representado no sector emerso da Bacia do Algarve pela presença de 
biocalcarenitos miocénicos, constituindo a Formação de Lagos-Portimão datada do Miocénico 
inferior (Pais et al., 2000) e/ou Miocénico médio (Cachão, 1995; Cachão e Silva, 2000) (Fig. 
V.42). Na Bacia do Guadalquivir os depósitos mais antigos consistem também em 
biocalcarenitos datados do Langhiano (Garcia-Castellanos et al., 2002). Actualmente, os 
biocalcarenitos da Formação de Lagos-Portimão (Pais et al., 2000; Cachão e Silva, 2000) apenas 
afloram a Oeste de Faro, enquanto que, o seu equivalente Langhiano presente na Bacia do 
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Guadalquivir encontra-se coberto por uma espessa sequência sedimentar datada do Miocénico 
superior e Plio-Plistocénico (García-Castellanos et al, 2002).    
 
Esta litologia, datada do Burdigaliano, foi igualmente recuperada na sondagem Atlântida-2 
(Maldonado et al., 1999) realizada no sector da Margem espanhola correspondente ao 
prolongamento submarino da Bacia do Guadalquivir. Esta ocorrência de biocalcarenitos 
burdigalianos poderá correlacionar-se com a presença quase vestigial desta litologia na Bacia 
imersa do Algarve (Pais et al., 2000), restringida a escassos afloramentos situados muito 
próximo da actual linha de costa (Fig. II.34). Provavelmente estes depósitos biocalcareníticos 
terão continuidade na parte da submersa da bacia.  
 
Atendendo aos aspectos litológicos e estratigráficos comuns entre a Bacia do Algarve e a Bacia 
do Guadalquivir sugere-se que, no Miocénico inferior e médio (Burdigaliano-Langhiano) a 
deposição de biocalcarenitos ocorria em ambiente de águas pouco profundas e temperadas 
quentes, ao longo de uma franja continua que se estendia desde o Algarve até à região do 
Guadalquivir.  
 
Na sequência sedimentar de preenchimento da Bacia do Guadalquivir regista-se um hiato entre 
15.5 e 10.5 Ma, estando ausentes depósitos do Serravaliano (García-Castellanos et al, 2002). A 
existência de um hiato correspondente a este intervalo de tempo foi igualmente reconhecida no 
sector emerso da Bacia do Algarve por Cachão (1995) e Cachão e Silva (2000) (Fig. V.42).  
 
O facto do Miocénico médio aflorar somente na Bacia do Algarve na zona de Lagos-Portimão, 
encontrando-se nos restantes sectores desta bacia e na Bacia do Guadalquivir coberto por uma 
espessa sequência sedimentar do Miocénico superior e Plio-Plistocénico-Holocénico, poderá ser 
explicado se a zona de Lagos-Portimão constituir o forebulge da bacia foreland do Guadalquivir 
e por isso se situar numa posição mais elevada, estando emersa. 
 
Durante o Tortoniano e Plio-Plistocénico ocorreu a deposição da Formação siliciclástica de 
Cacela (Cachão, 1995; Cachão e Silva, 2000) que aflora somente a Este de Faro, no sector 
Oriental da Bacia do Algarve. Esta formação apresenta algumas analogias com os depósitos 
desta idade presentes na Bacia do Guadalquivir (García-Castellanos et al, 2002), podendo ser 
equivalente aos Calcarenitos de Niebla (Fig. II.38) e à parte basal da Formação de Argilas de 
Gibraléon (Fig. II.38) (Antunes et al., 1990; Cachão, 1995). 

 
b) Sector imerso da Bacia do Algarve 
 
No início do Neogénico a Bacia imersa do Algarve sofreu subsidência flexural, registando-se um 
aprofundamento progressivo para Oeste, testemunhado pela presença de depósitos burdigalianos 
recuperados na sondagem Corvina e correspondendo a fácies nerítica a batial superior (Figs. V.2, 
V.6, V.16), e nas sondagens Ruivo (Figs. V.2 e V.16 e Imperador (Figs. V.2 e V.16) indicando 
condições batiais (Figs. V.8 e V10). Estes depósitos assentam sobre o hiato/discordância M e 
estão representados pela unidade sísmica BA1 (Figs. V.30, V.31, V.42). Estes depósitos em 
conjunto com os do Miocénico médio (unidade sísmica BA2) estão bem representados no sector 
Ocidental da Bacia do Algarve, sucedendo-se os depósitos do Miocénico superior (unidade 
sísmica BA3+BA4) e Plio-Plistocénico-Holocénico (unidades sísmicas BA5 a BA10). 
 
No sector Oriental da Bacia do Algarve a deposição de sedimentos do Miocénico inferior e 
médio (unidades sísmicas BA1 e BA2) teve pouca expressão, estando em contrapartida, bem 
representados sedimentos do Miocénico superior (unidades sísmicas BA3 do Tortoniano e  BA4 
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do Messiniano) e sobretudo do Plio-Plistocénico-Holocénico (unidades sísmicas BA5 a BA10), 
cuja deposição foi favorecida pela acentuada subsidência neste período de tempo. Esta sucessão 
apresenta semelhanças com a sequência de preenchimento da Bacia do Guadalquivir (García-
Castellanos et al, 2002), correspondendo este sector Oriental da Bacia do Algarve ao 
prolongamento submarino da Bacia do Guadalquivir. As sondagens petrolíferas Atlântida-2 e B1 
realizadas na margem espanhola (Fig. II.43) (Maldonado et al., 1999) apresentam uma sequência 
litostratigráfica neogénica equivalente à das sondagens Corvina, Algarve-1 e Algarve-2 
efectuadas no sector Oriental da Bacia do Algarve (Fig. V.16).  
 
Outro aspecto comum entre o sector Oriental da Bacia do Algarve e a Bacia do Guadalquivir 
reside na presença da Unidade Alóctone do Guadalquivir (unidade sísmica UAG), 
correspondente à frente de deformação do prisma acrecionário bético (Flinch et al., 1996; Flinch, 
2004), que atingiu a zona de plataforma continental da margem Sul Ibérica no Miocénico médio 
(Langhiano) dando início à formação da bacia de ante-país do Guadalquivir. O facto de terem 
sido recuperados na sondagem petrolífera C1 (Fig. II.43) (Maldonado et al., 1999) realizada na 
parte submarina da Bacia do Gaudalquivir, evaporitos triássicos relacionados com a UAG e 
selados por Miocénico médio, sugere que nessa época a frente orogénica bética já se situava 
nesta região.  
No sector emerso desta bacia, a UAG cavalga os depósitos costeiros langhianos (15.5 Ma) e está 
selada por sedimentos costeiros do Tortoniano, aos quais se sucedem sedimentos continentais 
datados do final do Messiniano ao Holocénico (García-Castellanos et al, 2002). No sector 
Oriental imerso da Bacia do Algarve reconheceram-se relações sismostratigráficas semelhantes 
entre a UAG e as unidades sísmicas que a recobrem, surgindo esta selada pela unidade sísmica 
BA3 (Tortoniano) à qual se sucedem as unidades BA4 (Messiniano) e BA5 a BA10 (Plio-
Plistocénico-Holocénico). Esta frente de deformação cessou, deste modo, a sua actividade no 
Tortoniano. 
 
A sismostratigrafia obtida para o sector Oriental da Bacia do Algarve em conjugação com os 
dados litostratigráficos da Bacia do Guadalquivir, demonstram a continuidade geológica entre a 
entre estes dois domínios. Deste modo, sugere-se neste trabalho que, o sector Oriental da Bacia 
do Algarve, evoluiu desde o Miocénico inferior-médio solidariamente com a Bacia do 
Guadalquivir, correspondendo ao prolongamento submarino do bordo NW desta bacia foreland.  
O sector Ocidental, situa-se a NW da Bacia do Guadalquivir, pelo que a sua evolução no 
Miocénico inferior e médio decorreu de modo independente desta bacia, embora os eventos 
tectónicos associados à formação do orógeno bético e da sua bacia foreland tenham exercido a 
sua influência, como será discutido no Capítulo VII deste trabalho. A partir do Pliocénico os 
sectores Oriental e Ocidental evoluíram em consonância.  
     
Neste trabalho propõe-se um modelo de correlação entre a litostratigrafia do sector emerso da 
Bacia do Algarve e a sismostratigrafia e litostratigrafia do seu sector imerso (Fig. V.42), esta 
última obtida através das cinco sondagens petrolíferas aí realizadas (Fig. V.16). Deste modo a 
Formação carbonatada de Lagos-Portimão do Miocénico inferior e/ou médio correlaciona-se 
com as unidades sísmicas BA1 e BA2; a Formação siliciclástica de Cacela do Tortoniano 
superior-Pliocénico inferior correlaciona-se com o conjunto das unidades sísmicas BA3, BA4 e 
BA5; a Formação do Ludo do Pliocénico-Plistocénico correlaciona-se com o conjunto das 
unidades sísmicas BA6 a BA10. No sector imerso constata-se, tal como em terra, a existência de 
um ciclo mais carbonatado no Miocénico inferior-médio equivalente à Formação e Lagos-
Portimão, sucedendo-se um regime sedimentar siliciclástico desde o Miocénico superior, à 
semelhança do observado em terra nas Formações de Cacela e do Ludo (Fig. V.42). A 
paraconformidade reconhecida por Cachão (1995) e Cachão e Silva (2000) como uma superfície 
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com marcas bioerosão que separa a Formação de Lagos-Portimão da Formação de Cacela (Fig. 
V.42) não se correlaciona directamente com nenhuma das descontinuidades identificadas no 
sector imerso da Bacia do Algarve.   
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 Figura V.42 – Correlação entre a litostratigrafia do sector emerso da Bacia do Algarve

estabelecida por Cachão (1995) e Cachão e Silva (2000) e a sismostratigrafia
determinada neste trabalho para o sector imerso desta Bacia. A litologia indicada foi
amostrada nas cinco sondagens petrolíferas realizadas na Bacia do Algarve, destacando-
se a sua natureza predominantemente siliciclástica, em especial, desde o Miocénico
superior ao Plistocénico.  

 
 
   
 
 
 
V.1.2.6. – Depósitos contorníticos da Margem do Algarve  
 
Os diversos trabalhos dedicados aos contornitos da Margem do Algarve e do Golfo de Cádis têm 
privilegiado a investigação das relações entre a sua arquitectura deposicional, as variações 
climáticas e eustáticas do Plistocénico superior, e a circulação da MOW (ex. Faugères et al., 1984; 
Faugères et al., 1985a; et al., 1985b; Nelson et al., 1993; et al., 1999; Llave et al., 2001; et al., 
2006), assim como os aspectos geomorfológicos (Hernández-Molina et al., 2003; Mulder et al., 
2003). A maioria destes trabalhos baseia-se na interpretação de linhas sísmicas de alta e média 
resolução, batimetria de multifeixe e na análise de cores de gravidade. Embora este tipo de dados 
seja adequado ao estudo dos depósitos mais recentes (Plistocénico superior-Holocénico), limita a 
determinação da arquitectura deposicional dos contornitos na sua totalidade.    
 
Uma das questões que tem permanecido sem uma resposta cabal refere-se à datação do início da 
edificação dos depósitos contornítos na Margem do Algarve e do Golfo de Cádis. Esse início tem 
sido posicionado, consoante diferentes autores, no Miocénico (Faugères et al., 1984; et al., 1985a; 
Viana et al., 1998) ou no Pliocénico inferior (Kenyon e Belderson, 1973; Nelson et al., 1993; et 
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al., 1999; Maldonado e Nelson, 1999). No entanto, as idades apresentadas carecem de um suporte 
cronostratigráfico válido, baseando-se em abordagens distintas: a) nas relações sismostratigráficas 
entre as unidades sísmicas identificadas em linhas sísmicas de alta ou média resolução (ex. Llave 
et al., 2001); b) em dados biostratigráficos de cores que apenas amostraram os níveis mais 
superficiais dos depósitos contorníticos restringidos ao final do Plistocénico ou ao Holocénico 
(Nelson et al., 1993; Sierro et al., 1999; Llave et al., 2006); c) no enquadramento estratigráfico 
teórico dos depósitos contorníticos nas etapas mais significativas da evolução geológica regional 
(ex. Maldonado e Nelson, 1999); d) na correlação com as variações eustáticas globais, aplicando a 
metodologia preconizada pelo modelo de estratigrafia sismo-sequencial desenvolvido por Vail et 
al. (1977) e Posamentier e Vail (1988) (ex. Llave et al., 2001; Hernández-Molina et al., 2006). 
 
Neste trabalho, a interpretação conjunta de linhas sísmicas de multicanal, sondagens petrolíferas, e 
cores de pistão (Fig. V.2), possibilitou: a) a atribuição de uma idade ao início da deposição 
contornítica na Margem do Algarve; b) a identificação das grandes etapas de edificação dos 
contornitos nesta margem; c) a integração da deposição contornítica no contexto evolutivo 
tectonostratigráfico desta margem durante o Neogénico, em especial, no que respeita à interacção 
entre os processos deposicionais, tectónicos e hidrodinâmicos.  
 
V.1.2.6.1. – Aspectos gerais  

 
O intenso efeito das correntes oceânicas nos processos sedimentares e morfogenéticos, em 
particular devido à sua interacção com as irregularidades e obstáculos presentes no fundo marinho, 
tem vindo a ser reconhecido ao longo dos últimos anos (ex. Stocker et al., 1998; Masson et al., 
2002). Esta interacção dá origem a canais, depressões erosivas e a diversos tipos de corpos 
sedimentares, nos quais se incluem campos de ondas de sedimento e contornitos. Estes últimos, em 
especial, constituem depósitos com uma vasta distribuição geográfica, estando particularmente 
bem representados no Atlântico Norte, incluindo na Margem SW Ibérica (Fig. V.43). 
 

 

Figura V.43 – Distribuição dos corpos
contorníticos no Atlântico Norte,
destacando-se (em caixa) os presentes
na Margem SW Ibérica. (Extraída de
Faugères et al., 1999). 

V.1.2.6.1.1. – Conceito de contornito 
 

Originalmente o conceito de contornito foi proposto e definido por Heezen et al. (1966), e refinado 
posteriormente por Hollister e Heezen (1972), como sendo “um depósito sedimentar depositado ou 
significativamente retrabalhado por correntes de fundo termohalinas estáveis que circulam em 
águas profundas paralelamente aos contornos batimétricos”. Sucederam-se outras definições com 
algumas variantes, diferindo desta última sobretudo na ênfase colocada, ou não, na natureza da 
corrente envolvida. Para Lovell e Stow (1981), por exemplo, a origem da corrente não é crítica 
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para aplicação do termo, sendo apenas necessária a existência de uma corrente de contorno. No 
entanto, a definição proposta por Hollister e Heezen (1972) tem sido largamente aceite e aplicada 
ao longo dos últimos anos.  
 
Esta definição de contornito incorpora a noção de que a deposição ocorre em águas profundas, o 
que implica precisar qual o valor mínimo de profundidade a considerar na classificação deste tipo 
de depósitos. Consensualmente tem sido aceite uma profundidade superior a 300 m como limite 
superior a partir do qual se acumularam este tipo de depósitos (Stow et al., 1998 IN Viana et al., 
1998). Assim, os corpos contorníticos desenvolvidos entre 300 e 2000 m de profundidade são 
classificados como contornitos de média profundidade (Viana et al., 1998), e é nesta categoria que 
se inserem os contornitos presentes na Margem do Algarve.  

 
Diversos factores têm sido apontados como controladores da deposição contornítica (corrente de 
contorno, morfologia, acarreio sedimentar, clima, variações do nível do mar, tectónica (Viana et 
al., 1998; Faugères et al., 1999; Masson et al., 2002), sendo no entanto de primordial importância, 
a existência de uma corrente geostrófica persistente, cujos valores de intensidade serão 
determinantes na sua capacidade erosiva ou deposicional. Os vários factores controladores operam 
a dois níveis distintos, mas complementares, influenciando-se reciprocamente numa relação 
complexa (Tab. V.1). A um nível mais local, os factores controladores encontram-se na 
dependência das características inerentes à própria da bacia (factores intrínsecos à bacia), e a um 
nível mais amplo e externo à bacia estes factores controladores actuam como factores globais e 
extrínsecos à bacia (Tab. V.1). Na primeira categoria incluem-se a existência de correntes 
geostróficas, o contexto morfostrutural da bacia e o acarreio sedimentar. Na segunda categoria 
inserem-se as variações climáticas e eustáticas e a actividade tectónica. Devido à intima relação 
existente entre os diferentes factores controladores (Fig. V.44), a variação individual de um deles 
repercute-se na actividade dos restantes, induzindo diferentes respostas sedimentares e/ou erosivas 
do sistema deposicional contornítico. 
 

FACTORES INTRÍNSECOS  FACTORES EXTRÍNSECOS 
Corrente geostrófica 
Presença de uma corrente geostrófica 
relativamente forte e persistente no tempo. As 
variações na intensidade da corrente traduzem-se 
pela sua capacidade erosiva e de deposição. 

Clima 
Afecta a circulação atmosférica e 
consequentemente a circulação oceânica, pois 
influencia as condições de formação de massas de 
água profunda. Determina a intensidade da 
corrente.    

Morfologia 
Afecta directamente a intensidade da corrente. 
Esta grandeza aumenta ao longo dos contornos 
batimétricos (ex. taludes) e nos locais onde há 
constrição do fluxo (ex. canais, estreitos). 

Variações eustáticas 
Parecem ser um factor controlador, embora não 
esteja esclarecido o seu mecanismo de actuação. 
Existe uma intensa polémica rodeando este tema. 
 

Fornecimento sedimentar 
A natureza e volume dos sedimentos disponíveis 
para serem transportados pela corrente deriva de 
acarreio sedimentar persistente. As fontes podem 
ser diversas: erosão provocada pela corrente a 
montante do contornito, incorporação de 
sedimentos derivados de correntes de turbidez, 
chuva pelágica, e retrabalhamentro in situ pela 
corrente. 

Tectónica 
Afecta e condiciona o relevo do fundo (ex. 
formação de escarpas de falha), gerando 
irregularidades e obstáculos susceptíveis de 
provocarem o aumento da intensidade da corrente.
Nas zonas tectonicamente instáveis existe maior 
probalibidade de ocorrência de deslizamentos e 
geração de correntes de turbidez. 

Tabela V.1– Factores controladores da deposição contornítica. 
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Assim, os diferentes tipos de morfologia exibida pelos contornitos reflectem a variabilidade dos 
diversos factores intervenientes neste processo (Viana et al., 1998): a) contextos morfológicos e 
batimétricos distintos; b) diferente velocidade e variabilidade da corrente; c) variação na natureza e 
volume de sedimento disponível; d) diferente duração temporal de actuação dos processos 
associados à acção da corrente.  
Segundo Faugères et al. (1999) as condições mais favoráveis à deposição de contornitos com 
representação significativa, pressupõem a existência, manutenção e persistência de correntes de 
fundo com intensidade moderada e simultaneamente actividade turbidítica reduzida. 

 
CLIMAVARIAÇÕES EUSTÁTICAS

TECTÓNICA

Geomorfologia

Corrente

Acarreio sedimentar

Deposição contornítica

 
 

 
 
 

Figura V.44 – Fluxograma das relações
entre os diversos factores controladores da
deposição contornítica. 

 
V.1.2.6.1.2. – Enquadramento oceanográfico: importância da MOW 
 
A presença de corpos contorníticos no Golfo de Cádis, e em particular na Margem do Algarve, 
reflecte a influência exercida pela dinâmica de circulação oceânica de cariz termohalino, 
desencadeada pelas diferenças de densidade e temperatura entre as diferentes massas de água de 
proveniência atlântica e mediterrânica, que circulam de cada lado do Estreito de Gibraltar 
(Tomczak e Godfrey, 1994; Baringer e Price, 1999). Nesta circulação participam quatro massas de 
água com características distintas (Tab. V.2), que circulam a diferentes profundidades e em 
diferentes sentidos (Fig. V.45): North Atlantic Surface Water (NASW), North Atlantic Central 
Water (NACW), North Atlantic Deep Water (NADW), Mediterranean Outflow Water (MOW). As 
duas primeiras massas de água contituem o influxo de água de origem atlântica fria e menos salina 
que migra através do Estreito de Gibraltar em direcção ao Mediterrâneo, e recebem a designação 
de Atlantic Influx Water (AIW); em sentido oposto circula em profundidade a MOW, a 
responsável pela génese dos contornitos no Golfo de Cádis e da Margem algarvia (ex. Faugéres et 
al., 1984).  
 
Esta última consiste numa massa de água relativamente quente e salina (Tab. V.2) que abandona o 
Estreito de Gibraltar fluindo com elevada velocidade a profundidades situadas entre 600 e 1500 m, 
sendo posteriormente deflectida para Norte, devido ao efeito da força de Coriolis (Ambar, 1982), 
contornando o talude do Golfo de Cádis.  
Ao passar o Estreito de Gibraltar a MOW sofre um decréscimo dos seus valores de temperatura, 
salinidade devido à rápida mistura com a NACW, dividindo-se em dois níveis de circulação 
principais (Mélières et al., 1970; Ambar e Howe, 1979) (Fig. V.45 e Tab. V.2): Mediterranean 
Upper Core (MU) que flui desde a base do talude superior do Golfo de Cádis até ao Cabo de S. 
Vicente, e o Mediterranean Lower Core (ML), mais salino e que circula a maiores profundidades. 
Este último separa-se em três ramos menores devido à interacção com a complexa morfologia do 
fundo do talude do Golfo de Cádis, fluindo em diferentes direcções com diferentes intensidades 
(Fig. V.45): ramo principal (Principal Branch, PB), ramo intermédio (Intermadiate Branch, IB), 
ramo Sul (Southern Branch, SB).   
Sob a MOW circula a NADW, uma massa de água mais fria e menos salina (Tab. V.2 e Fig. V.45), 
proveniente do Mar da Noruega-Gronelândia, que se desloca para Sul. 
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MASSA DE 
ÁGUA 

TEMPERATURA 
(ºc) 

SALINIDADE 
(‰)  

PROFUNDIDADE 
(m) 

PROVENIÊNCIA E SENTIDO 
DE CIRCULAÇÃO 

 
NASW 

 
~12  

 
~36.4 

 
<100 

Proveniente do Atlântico, 
circula através do Estreito de 

Gibraltar em direcção ao 
Mediterrâneo. 

 
NACW 

 
12 - 16 

 
34.7 – 36.25 

 
100 - 700 

Proveniente do Atlântico, 
circula através do Estreito de 

Gibraltar em direcção ao 
Mediterrâneo. 

 
MOW 

 
MU: 13.72 
ML: 13.6 

 
MU: 37.07 
ML: 37.42 

 
MU: 400-600   
ML: 600-1200 

Proveniente do Mediterrâneo 
circula em profundidade através 

do Estreito de Gibraltar em 
direcção ao Atlântico.  

 
NADW 

 
3 - 8 

 
34.95 - 35.20 

 
>1500  

Proveniente do mar da Noruega 
circula a grandes profundidades 

em direcção a Sul, onde 
participa na circulação 

circumpolar.  

Tabela V.2 – Caracterização das massas de água envolvidas na circulação oceânica no Golfo de Cádis.
MU: Mediterranean Upper Core; ML: Mediterranean Lower Core. (Dados compilados de Madelain,
1970; Mélières et al. 1970; Ambar e Howe,1979; Reid, 1979; Ambar, 1982; Caralp, 1988; Caralp 1992;
Ochoa e Bray, 1991). 

 

 
 

Figura V.45 – Padrão geral de circulação da MOW. ACM: Fossa Álvares Cabral; DC: Canal Diogo
Cão; GB: Banco de Guadalquivir; GS: Montes submarinos de Gibaltar; PC: Canhão submarino de
Portimão. (Extraída de Hernández-Molina et al., 2006). 

 
 

 
A velocidade da MOW sofre um decréscimo drástico dos seus valores em direcção a Oeste, 
passando de cerca de 250 a 180 cm/s à saída do Estreito de Gibraltar, para valores entre 80 e 40 
cm/s junto do talude do Golfo de Cádis, sendo canalizada ao longo de vales confinados entre 
cristas diapíricas (Nelson et al., 1993) e atingindo apenas 10 m/s ao longo do talude do Algarve 
podendo, no entanto, alcançar localmente valores superiores, como por exemplo, 50 cm/s no Canal 
Diogo Cão (Fig. V.45) (Ambar e Howe, 1979). 
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Kenyon e Belderson (1973) identificaram uma sucessão de morfologias associadas com este 
progressivo decréscimo de velocidade da MOW em direcção a Oeste, representado por uma zona 
de depressões erosivas (scours) e cristas de areia (ribbons), ondas de areia, canais, grandes ondas 
de vasa (mud waves) e finalmente pela deposição de sedimentos arenosos ou argilosos sob a forma 
de mantos suaves ou ligeiramente ondulados. Assume-se assim, que flutuações na velocidade desta 
corrente deverão influenciar a génese das morfologias e deverão ficar registadas na arquitectura 
deposicional.  
 
Na Margem do Algarve a MOW desempenha um papel duplo como agente modelador, sendo 
simultaneamente erosivo e deposicional. Deste modo, durante a sua passagem pelo talude do 
Algarve, se por um lado provoca a erosão deste, por outro edifica os corpos contorníticos aí 
presentes em consequência da perda de parte da sua carga em suspensão devido à interacção com o 
fundo (Kenyon e Belderson, 1973; Vanney e Mougenot, 1981; Faugères et al., 1984; Gonthier et 
al., 1984; Mougenot, 1988; Nelson et al., 1993; et al., 1999).  

 
V.1.2.6.1.3. – O contornito de Faro-Albufeira: Faro-Albufeira Drift 
 
Os primeiros trabalhos desenvolvidos sobre os contornitos da Margem Portuguesa remontam aos 
anos oitenta do século passado, merecendo destaque os trabalhos pioneiros de Vanney e Mougenot 
(1981), Mougenot (1988), Faugères et al. (1984; 1985a; 1985b), Gonthier et al. (1984) e Stow et 
al. (1986), dedicados ao contornito de Faro-Albufeira ou Faro-Albufeira Drift. Sucederam-se ao 
longo dos anos subsequentes, numerosos trabalhos dedicados aos contornitos do Golfo de Cádis, 
mas centrados sobretudo na investigação das possíveis relações entre as características exibidas por 
estes depósitos e as variações do nível do mar no Quaternário terminal (ex. Nelson et al., 1993; et 
al., 1999; Sierro et al., 1999; Llave et al., 2001; et al., 2006; Hernández-Molina et al., 2006) e os 
seus aspectos geomorfológicos (ex. Hernández-Molina et al., 2003; Mulder et al., 2003). Na 
generalidade todos estes trabalhos basearam-se na interpretação de linhas sísmicas de alta e média 
resolução e na análise sedimentológica e micropaleontológica de cores de gravidade de apenas 
alguns metros que amostraram unicamente os níveis mais superficiais e recentes dos depósitos 
contorníticos. Hernández-Molina et al. (2003) apresentaram uma visão sintética, definindo o 
Sistema Deposicional Contornítico do Golfo de Cádis, englobando não só os corpos tipicamente 
reconhecidos como contornitos, mas também uma sucessão hierarquizada de formas de fundo 
(depressões, canais, cristas, lobos sedimentares) que traduzem as variações de velocidade 
associadas à circulação da MOW, reconhecida como sendo a responsável pela edificação dos 
corpos contorníticos no Golfo de Cádis e na Margem do Algarve.  
 
A Faro-Albufeira Drift está edificada a cerca de 500-700 m de profundidade na Margem algarvia e 
constitui um exemplo clássico de contornito monticular (mounded drift) separado do talude 
adjacente por um canal ou vala profunda e assimétrica (moat channel), a Fossa Álvares Cabral 
onde circula a MOW (Fig. V.46), sendo por isso classificado como um “contornito separado” 
(separate drift) (Faugères et al., 1999) (Fig. V.47). Corresponde a um corpo sedimentar 
progradante na direcção do talude, atingindo proporções consideráveis, constituindo um relevo 
alongado segundo a direcção E-W com cerca de 140-160 m de altura, 50 km comprimento, 10-25 
km de largura e espessuras da ordem de 300 a 500 m (Faugères et al., 1984; et al., 1985a; et al., 
1985b). Este contornito encontra-se também limitado a Sul por um canal profundo orientado 
segundo a direcção NW-SE, o Canal Diogo Cão (Fig. V.46). O canhão de Portimão separa os 
depósitos contorníticos de Faro e Albufeira (Fig. V.46). 
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Figura V.46 – Localização na batimetria de multifeixe SWIM (Diez et al., 2006) dos
depósitos contorníticos Faro-Albufeira e dos canais da MOW. FD: Faro Drift; AD:
Albufeira Drift; FAC: Fossa Álvares Cabral; CDC: Canal Diogo Cão; CSP: Canhão
submarino de Portimão; BG: Banco de Guadalquivir; BP: Banco de Portimão (Mapa
batimétrico cedido por V. Valadares). 

 
 

 

Figura V.47 – Síntese dos diferentes
tipos de contornitos segundo a
classificação de Faugères et al. (1999),
mostrando a geometria a grande escala,
tendência de migração (setas a negro) e
eixo do fluxo da corrente de fundo (arcos
a pontiado). Salienta-se a classificação
do contornito de Faro-Albufeira
(Extraída de Rebesco e Stow, 2001). 
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Actualmente a deposição dos sedimentos na Faro-Albufeira Drift é controlada pela circulação do 
ramo superior da MOW (Llave et al., 2006), o qual alcança velocidades da ordem de 40 a 80 cm/s 
nas depressões que ladeiam este contornito a Norte e a Sul, diminuindo para valores inferiores 
(cerca de 20 cm/s) sobre o próprio contornito, de acordo com estimativas efectuadas com base nas 
formas de fundo presentes e na granulometria dos depósitos (Faugères et al., 1984; et al., 1985a; et 
al., 1985b).  
 
Desde o final da última glaciação a sedimentação contornítica foi predominantemente arenosa com 
intercalações de níveis vasosos, estando representada por três níveis grosseiros de areia ou silte 
compostos pela mistura de material bioclástico e siliciclástico (Faugères et al., 1984; et al., 1985a; 
et al., 1985b; Nelson et al., 1993; Sierro et al., 1999). Estes níveis surgem desprovidos de estrutura 
interna e por vezes fortemente bioturbados, apresentando limites na base e no topo, abruptos e 
erosivos ou gradacionais e bioturbados (Sierro et al., 1999).  
 
V.1.2.6.2. – Arquitectura sismostratigráfica dos depósitos contorníticos 
 
Neste trabalho argumenta-se que a deposição dos contornitos da margem do Algarve ter-se-à  
iniciado no Pliocénico superior (Gelasiano), com base na interpretação sismostratigráfica das 
linhas sísmicas Esso, Challenger e Chevron e posterior calibração biostratigráfica, recorrendo às 
sondagens petrolíferas da margem algarvia, com destaque especial para a sondagem Algarve-2 
onde o Pliocénico se encontra particularmente bem representado e aos dados dos cores de pistão 
SWIM04 (38, 39 e 40). Nestes assinala-se que a ocorrência conjunta de Globorotalia 
truncatulinoides e Globigerinoides extremus nas amostras dos core-catcher dos cores SWIM04-40 
e SWIM04-38, o que permite atribuir uma idade próxima do limite Pliocénico superior-
Plistocénico (~1.8 a 2.0 Ma) à parte distal (basinward) do contornito de Faro-Albufeira. 
 
Relativamente à arquitectura sismostratigráfica apresentada pelos depósitos contorníticos da 
Margem do Algarve, estes são equivalentes à sequência sísmica C atribuída a depósitos do final do 
Pliocénico superior e Plistocénico-Holocénico (Fig. V.33) e referida anteriormente neste trabalho. 
Esta é composta pelas unidades sísmicas BA9 e BA10 (Fig. V.40), cuja geometria e fácies sísmica 
exibidas testemunham a ocorrência de profundas modificações nos regimes sedimentar e 
oceanográfico na Margem continental algarvia durante este período de tempo. Estas unidades 
sísmicas foram interpretadas como duas sequências deposicionais contorníticas, denominadas 
respectivamente CI e CII (Fig. V.48).  
 
V.1.2.6.2.1. – Sequência contornítica CI 
 
A sequência contornítica CI correlaciona-se com a unidade sísmica BA9 (Fig. V.48), a qual está 
limitada na base pela descontinuidade P4 e no topo pela descontinuidade P5. A componente 
agradante desta unidade é notória na zona profunda da bacia, exibindo no entanto, em direcção à 
Fossa Álvares Cabral uma geometria que indicia uma génese associada à acção de correntes de 
fundo, segundo um processo percursor da actual deposição contornítica. Esta unidade é composta 
por três sub-unidades sísmicas sendo designadas da mais antiga para a mais recente a, b, c, 
limitadas na base respectivamente pelas descontinuidades D1 e D2 (Fig. V.48). Estas terminam em 
downlap contra a descontinuidade basal P4, em direcção a Norte e são truncadas na mesma 
direcção pelas respectivas descontinuidades situadas a topo. A unidade sísmica BA9 atinge uma 
espessura de cerca de 0.24-0.28 seg. twt sob os depósitos contornitícos sobrejacentes representados 
pela unidade sísmica BA10. Segue-se a descrição das três sub-unidades sísmicas referidas, da mais 
antiga para a mais recente (Fig. V.48).  
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Sub-unidade sísmica BA9a: Está limitada na base pela descontinuidade P4 e no topo pela 
descontinuidade D1. Apresenta fácies semi-transparente a fácies estratificada com reflexões 
internas de média amplitude e baixa continuidade. A sua configuração é agradante e está truncada 
em direcção a Norte pela descontinuidade D1(Fig. V.48).   

 
Sub-unidade sísmica BA9b: Está limitada na base pela descontinuidade D1 e no topo pela 
descontinuidade D2. Apresenta fácies semi-transparente e configuração agradante. Em direcção a 
Norte é truncada pela descontinuidade D2. Nesta direcção é por vezes difícil distinguir esta sub-
unidade da sub-unidade precedente BA9a, pois ambas apresentam uma significativa redução de 
espessura, passando no seu conjunto de 0.18 seg. twt para 0.08 seg twt (Fig. V.48).    
 
Sub-unidade sísmica BA9c: Está limitada na base pela descontinuidade D2 e no topo pela 
descontinuidade P5. Apresenta fácies estratificada com reflexões paralelas de elevada amplitude e 
continuidade lateral, mantendo a sua espessura aproximadamente constante de 0.08 seg. twt. As 
suas reflexões internas terminam em downlap em direcção a Norte contra a descontinuidade 
subjacente D2 e são truncadas a topo pela descontinuidade P5 na mesma direcção (Fig. V.48).   
 
A unidade sísmica BA9 apresenta características que permitem considera-la como um corpo 
contornítico do tipo “contornito alongado em camada” (elongate plastered drift), pois a sua 
geometria e fácies assemelha-se a este tipo de contornitos (ex. Gardar drift, Faugéres et al., 1999). 
Este tipo de contornito gera-se em locais com baixo declive e onde a actividade das correntes de 
fundo, embora sendo persistente no tempo, é de baixa intensidade. 
 
V.1.2.6.2.2. – Sequência contornítica CII 
 
A sequência contornítica CII correlaciona-se com unidade sísmica mais recente, a unidade sísmica 
BA10 (Fig. V.48). Esta repousa sobre a descontinuidade P5, a qual corresponde a uma reflexão 
com elevada amplitude e continuidade lateral, identificável à escala de todo o corpo contornítico e 
de toda a Bacia do Algarve. Nas zonas profundas da Bacia, a descontinuidade P5 surge sub-
horizontal, paralela ao fundo marinho, aumentando rápidamente de inclinação sob o contornito de 
Faro em direcção à Fossa Álvares Cabral e ao talude algarvio, marcando nitidamente a base do 
deste corpo sedimentar.  
 
À semelhança de outros contornitos descritos na literatura (ex. Porcupine drift, Van Rooij et al., 
2003; Hatteras drift, Faugéres et al., 1999) esta descontinuidade basal materializa um 
hiato/discordância que diagnostica a ocorrência de um importante evento de carácter 
hidrodinâmico, decorrente do estabelecimento da circulação de fortes correntes de fundo nesta 
região. Representa assim, o início da circulação da MOW ao longo da Margem do Algarve, com 
características semelhantes às que hoje exibe. As superfícies basais identificadas em diversos 
depósitos contornitos são consideradas superfícies síncronas, apresentando por isso a mesma idade 
ao longo de toda a sua extensão (Faugéres et al., 1999). No entanto, este carácter síncrono poderá 
ser colocado em causa sob a zona mais espessa do corpo contornítico e junto da vala que o 
delimita (moat channel), pois este sector sofreu intensa erosão ao longo do tempo associada ao 
processo de edificação do próprio contornito. Deste modo, embora a descontinuidade basal P5 
corresponda a uma superfície síncrona ao longo da Bacia do Algarve (e daí o seu interesse 
sismostratigráfico), no sector do contornito próximo da fossa Álvares Cabral (Fig. V.48, entre 
~SP2200-SP2300), a reflexão basal aí identificada deverá corresponder a uma superfície 
diacrónica local, gerada por uma sucessão de eventos erosivos relacionados a formação de paleo-
valas (paleo-moat) resultantes da progradação para Norte dos depósitos contorníticos.  
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Fig. V.48 Esso 21 
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A superfície P5 está coberta pelos depósitos contorníticos que compõem a unidade sísmica BA10 
e que evoluem de agradantes na bacia profunda (a Sul), exibindo espessura aproximadamente 
constante (cerca de 0.20 seg. twt), para adquirirem em direcção à Fossa Álvares Cabral, uma 
configuração progradante em cunha sigmoidal-oblíqua. Constituem nesse local um relevo que se 
eleva cerca de 60 m acima do fundo, cuja crista se situa entre 540 e 720 m de profundidade, 
atingindo o seu máximo desenvolvimento e espessura (cerca de 0.46 seg. twt). A unidade sísmica 
BA10 apresenta as características típicas de um contornito monticular alongado (elongate 
mounded drift) segundo a classificação de Faugères et al. (1985a). 
 
No interior da unidade sísmica BA10 individualizam-se cinco sub-unidades sísmicas (a, b, c, d, e) 
limitadas por descontinuidades menores (C1, C2, C3, C4). Estas cinco sub-unidades sísmicas estão 
organizadas em duas sub-sequências sísmicas separadas através da descontinuidade C3, surgindo 
esta como uma importante descontinuidade intra-contornítica que separa duas etapas distintas de 
deposição: a mais antiga dominada por uma componente agradante notória (sub-sequência sísmica 
1 e sub-unidades sísmicas a, b, c), e a mais recente fundamentalmente progradante em direcção à 
Fossa Álvares Cabral e ao Canhão de Portimão (sub-sequência sísmica 2 e sub-unidades sísmicas 
d, e). Apresenta-se de seguida a descrição de cada uma destas cinco sub-unidades sísmicas, da 
mais antiga para a mais recente (Fig. V.48):  
 
Sub-unidade sísmica BA10a: Está limitada na base pela descontinuidade P5 e no topo pela 
descontinuidade C1, a qual termina em downlap contra a anterior em direcção à Fossa Álvares 
Cabral e em onlap em direcção à bacia profunda. Esta sub-unidade sísmica apresenta forma 
lenticular e fácies semi-transparente com uma sucessão de reflexões de baixa amplitude, muito 
irregulares e descontínuas, com configuração sigmoidal, denotando uma componente progradante 
muito ligeira em direcção à Fossa Álvares Cabral. Apresenta pouca expressão, estando a sua 
presença confinada à parte mais proximal do corpo contornítico junto da Fossa Álvares Cabral, 
aumentando a sua espessura nessa direcção e diminuindo suavemente em direcção ao domínio 
profundo da Bacia, variando entre valores inferiores a 0.01 seg. twt e valores da ordem de 0.1 seg. 
twt (Fig. V.48).  

  
Sub-unidade sísmica BA10b: Está limitada na base pela descontinuidade C1 e no topo pela 
descontinuidade C2. Apresenta uma configuração agradante na zona mais profunda da Bacia, com 
reflexões internas conformes e paralelas, que evolui para progadante sigmoidal-oblíqua em 
direcção à Fossa de Álvares Cabral, com as reflexões internas a terminarem em downlap contra o 
limite inferior C1 e em toplap contra o limite superior. A fácies sísmica é estratificada paralela 
composta por uma sucessão de reflexões de média e baixa amplitude. Nesta zona proximal 
verifica-se a ocorrência de truncaturas, que individualizam pequenos corpos com geometria 
lenticular, denotando o dinamismo sedimentar e erosivo que dominou este sector do corpo 
contornítico (Fig. V.48). Por vezes identifica-se também a presença de falhas sin-sedimentares 
associadas a deslizamentos (Fig. V.49). Assiste-se à diminuição progressiva de espessura da sub-
unidade sísmica BA10b desde a zona proximal (cerca de 0.10 seg. twt de espessura máxima) em 
direcção ao domínio profundo da Bacia (cerca de 0.04 seg. twt).  
 
Sub-unidade sísmica BA10c: Está limitada na base pela descontinuidade C2 e é truncada no topo 
pela descontinuidade C3, a qual por sua vez é truncada pelo fundo marinho em direcção ao 
domínio profundo da Bacia, a Sul. Corresponde a um pequeno corpo sedimentar progradante, mas 
com uma componente agradante e fácies semi-transparente, que atinge uma espessura diminuta, 
não ultrapassando cerca de 0.06 seg. twt. A sua ocorrência está circunscrita à zona mais proximal, 
junto da Fossa Álvares Cabral, diminuindo de expressão e de espessura em direcção a Sul à bacia 
profunda (Fig. V.48).  
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Sub-unidade sísmica BA10d: Está limitada na base pela descontinuidade C3 e no topo pela 
descontinuidade C4, a qual é truncada pelo fundo marinho em direcção à Bacia profunda, a Sul. A 
sub-unidade BAd apresenta uma configuração que evolui desde agradante no domínio profundo da 
Bacia, para progradante sigmoidal-oblíqua com reflexões internas que terminam em downlap 
conta a descontinuidade basal C3, em direcção à Fossa Álvares Cabral. A fácies sísmica é 
caracterizada pela presença de reflexões de forte amplitude e continuidade lateral média. A 
espessura desta sub-unidade varia entre cerca de 0.15 seg. twt em direcção à Fossa Álvares Cabral 
e cerca de 0.10 seg. twt em direcção à bacia profunda (Fig. V.48).  
 

 
 
 Figura V.49 – Excerto da linha sísmica Esso P81-19 (A e B) e interpretação

sismostratigráfica (C). (Localização na Fig. V.29).  
 
Sub-unidade sísmica BA10e: Está limitada na base pela descontinuidade C4 e no topo pelo fundo 
marinho que trunca sucessivamente as reflexões internas em direcção ao domínio profundo da 
Bacia. A sua configuração evolui de agradante na parte distal da Bacia para progradante 
sigmoidal-oblíqua na zona proximal à semelhança da sub-unidade anterior, no entanto, a 
componente progradante é mais notória junto da Fossa Álvares Cabral, onde a configuração é 
nitidamente oblíqua com a terminação das reflexões internas em toplap junto do bordo do corpo 
contornítico. As reflexões internas apresentam baixa amplitude e baixa continuidade lateral. A 

 162



CAPÍTULO V – Interpretação dos Dados 
 

espessura desta sub-unidade sísmica atinge o valor máximo neste local, cerca de 0.14 seg. twt e 
diminui progressivamente em direcção à bacia profunda, onde atinge somente 0.02 seg. twt (Fig. 
V.48).  
  
A Figura V.50 pretende esquematizar a arquitectura sismostratigráfica dos depósitos contornítios 
da Bacia do Algarve. 
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Figura V.50 – Esquema da arquitectura sismostratigráfica dos depósitos contorníticos da Margem do
Algarve (contornito de Faro-Albufeira), onde constam as sequências sísmicas, sub-sequências, unidades
sísmicas, sub-unidades e descontinuidades. Apresenta-se uma descrição sucinta das fácies sísmicas das
sub-unidades e os valores da respectiva espessura. (P): Progradação; (A): Agradação. 

 
 
 
 
Atendendo à fácies exibida pelas unidades sísmicas BA9 e BA10, verifica-se que no seu conjunto 
materializam a sucessão de dois regimes sedimentares e hidrológicos que traduzem a acção de 
correntes de fundo de diferentes intensidades. Assim, a descontinuidade P4 marca o início da 
deposição contornítica com componente agradante predominante (unidade sísmica BA9) enquanto 
que a descontinuidade P5 marca o início da deposição progradante (unidade sísmica BA10). A 
uma escala menor verifica-se que a descontinuidade C3 marca a ocorrência de uma modificação 
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semelhante entre a sequência contornítica CI, mais agradante, e a sequência contornítica CII, mais 
progradante. 
 
Refira-se que as sub-unidades sísmicas BA10a, BA10b, BA10c, e em menor extensão a sub-
unidade BA10d, encontram-se localmente afectadas por falhas sin-sedimentares que mergulham 
em direcção ao talude, associadas a deslizamentos e slumps identificáveis no registo sísmico pela 
sua fácies cáotica (Fig. V.49).  
 
A sequência contornítica mais recente CII (unidade sísmica BA10 e sub-unidades) e em particular 
as suas duas sub-sequências 1 e 2, correlacionam-se respectivamente, com as sequências 
deposicionais Q-I e Q-II identificadas anteriormente por Llave et al. (2001; 2006) em linhas 
sísmicas de Sparker (FADO9711) realizadas ao longo do contornito Faro-Albufeira (Fig. V.51), e 
que cruzam em vários locais as linhas sísmicas Esso, permitindo assim, obter uma perspectiva de 
média resolução da estruturação geométrica e estratigráfica dos depósitos contorníticos. Estes 
autores reconhecem igualmente a existência de uma sequência mais antiga agradante (sequência 
Q-I, op. cit.), à qual se sobrepõe uma sequência mais recente progradante (sequência Q-II, op. cit.) 
separadas pela descontinuidade MPR (Mid Pleistocene Revolution) (Fig. V.51), que será 
equivalente à descontinuidade C3. 
 

 
 

Figura V.51 -  Perfil sísmico de Sparker do contornito Faro-Albufeira. Q-I e Q-II
correspondem a duas sequências deposicionais atribuídas ao Plistocénico-
Holocénico e separadas pela descontinuidade MPR correlacionada com a Mid
Pleistocene Revolution. QD: base dos depósitos do Quaternário; UPR: Upper
Pliocene Revolution (Extraída de Llave et al., 2001). 

 
 

 
 
 
Diversos cores realizados nos sedimentos mais recentes que compõem o contornito de Faro-
Albufeira (Faugères et al., 1985b; Nelson et al., 1993; Sierro et al., 1999; Llave et al., 2006) 
permitiram correlacionar as reflexões de maior amplitude e continuidade lateral com níveis 
arenosos, enquanto que a fácies sísmica transparente apresentada por algumas unidades reflectirá a 
presença de material mais fino (argila ou silte muito fino) (Llave et al., 2006). Considerando esta 
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análise, depreende-se que a unidade sísmica BA10 será constituída por uma sucessão de níveis 
arenosos e níveis siltíticos ou argilosos.  
 
V.1.2.6.3. – Evidências paleoceanográficas do início da circulação da MOW 

 
A despeito da disparidade das datações atribuídas pelos diferentes autores aos depósitos 
contorníticos do Algarve e Golfo de Cádis (Miocénico: Faugères et al. (1984); Viana et al. (1998) 
ou Pliocénico inferior: Kenyon e Belderson (1973); Nelson et al. (1993); Nelson et al. (1999); 
Maldonado e Nelson (1999)), um aspecto parece ser consensual, pois todos admitem que o início 
da deposição contornítica deverá ter ocorrido somente após o final da Crise de Salinidade do 
Messiniano (CSM) que afectou a região mediterrânica entre 5.9 e 5.33 Ma (Cita, 2001), e teve 
repercussões drásticas ao nível do regime de circulação oceânica entre o Mediterrâneo e o 
Atlântico. A movimentação tectónica associada à compressão entre as placas Eurásia e África 
parece ter sido a principal responsável pelo desencadear da CSM (Duggen et al., 2003), ao 
restringir ou interromper a comunicação entre o Mediterrâneo e o Atlântico através dos corredores 
do Rif e das Béticas (Rouchy e Saint-Martin, 1992), e conduzindo ao isolamento progressivo da 
região mediterrânica, provocando a precipitação evaporítica massiva e síncrona (Krijgsman et al., 
2002) no seio das bacias do Mar Mediterrâneo (Cita, 2001) (ex. Baleares, Tirreno, Jónica, 
Levantina, Egeu) e nas bacias circundantes actualmente elevadas a mais de 1000 m (ex. Sorbas 
(Riding et al., 1998), Apeninos (Roveri et al., 2001)). Por outro lado, Rouchy e Saint-Martin 
(1992) consideram que a CSM terá resultado de uma conjugação complexa de factores tectónicos, 
climáticos e eustáticos, com relevo para este último.   
 
A descoberta de cerca de 1400 m de evaporitos nas bacias profundas do Mediterrâneo ocorreu nos 
anos setenta do século passado (Ryan et al., 1973) e lançou o debate acerca da sua origem. Embora 
a ocorrência de um evento evaporítico de vastas proporções seja aceite pelos investigadores, a sua 
explicação permanece enigmática, persistindo a polémica acerca das condições que presidiram à 
sua formação, centrada na discussão de quatro modelos: a) o modelo clássico e que reúne mais 
adeptos, proposto por Hsü et al. (1973, 1977) advoga a secagem e exposição subaérea de todas as 
bacias mediterrânicas profundas, situadas a vários milhares de metros abaixo do nível do mar do 
Oceano Atlântico, e subsequente precipitação de evaporitos, devido ao isolamento destas bacias 
face à circulação oceânica global; b) o modelo defendido por Nesteroff (1973) considera que a 
deposição evaporítica decorreu em bacias superficiais e de baixa profundidade, situadas apenas a 
algumas centenas de metros abaixo do nível do mar, e que posteriormente sofreram subsidência até 
atingirem as profundidades actuais de 2500-3000 m; c) o modelo de Benson (2004) assume que a 
deposição de evaporitos processou-se a grande profundidade numa bacia profunda, embora sujeita 
a circulação restrita; d) modelos mais recentes apresentados por Clauzon et al. (1996), Krijgsman 
et al. (1999) e Rouchy e Caruso (2006) propõe a ocorrência de distintas fases de deposição 
evaporítica, uma primeira nas bacias marginais e uma segunda na bacia central mais profunda.  
A diversidade de modelos propostos ilustra bem as questões que permanecem em aberto 
relativamente a este tema, estando ainda por compreender o contexto cronológico da CSM e a 
contribuição dos processos tectónicos e glacio-eustáticos no isolamento do Mediterrâneo durante o 
Messiniano.    
 
O final da CSM terá ocorrido de modo abrupto no Pliocénico com a inundação da bacia 
mediterrânica por águas provenientes do Atlântico, sendo considerado um processo instantâneo à 
escala geológica (Cita et al., 1978), avaliado em apenas algumas dezenas de anos segundo cálculos 
e modelação hidraúlica apresentados por Blanc (2002). Este evento brusco e súbito parece estar 
testemunhado por uma importante superfície de erosão na base dos depósitos marinhos pliocénicos 
presentes no Mar de Alboran (Nesteroff, 1973).   
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Duggen et al. (2003) invocam igualmente o papel desempenhado por levantamentos tectónicos, 
responsáveis pela abertura do Estreito de Gibraltar, no terminus da CSM. Assim, segundo estes 
autores, tanto o início como o final desta Crise reflectiram ambos, a acção de processos à escala 
mantélica associados com o mecanismo de rollback em direcção a Oeste da litosfera oceânica do 
Tétis, de acordo com o modelo já exposto no Capítulo II deste trabalho. Por seu turno, McKenzie 
(1999) relaciona o final da CSM directamente com a subida do nível do mar associada com o 
estádio isotópico interglaciar 5. 
 
Independentemente do processo que pôs fim à CSM, a circulação oceânica entre o Mediterrâneo e 
o Atlântico somente terá sido restabelecida na sua plenitude durante o Pliocénico, criando as 
condições propícias ao desenvolvimento de um padrão de circulação semelhante ao actual, 
envolvendo a MOW.  
 
O posicionamento cronológico do início da deposição contornítica no Pliocénico superior 
(Gelasiano) proposto  neste trabalho, parece ser também sustentado pela existência de evidências 
de cariz paleoceanográfico que situam o começo do estabelecimento da circulação oceânica 
envolvendo uma massa de água com as características da actual MOW, igualmente no Pliocénico 
superior.  
 
Rio et al. (1990) obtiveram um registo detalhado da história paleoambiental da região 
mediterrânica ocidental durante o Pliocénico-Plistocénico a partir de estudos micropaleontológicos 
e de isótopos de oxigénio, efectuados em cores ODP Site 653 realizados no Mar Tirreno. Estes 
autores reconheceram a ocorrência de cinco eventos paleoceanográficos distintos no Mediterrâneo 
nos últimos 5 Ma (Tab. V.3).  
 

IDADE (Ma) EVENTO CLIMÁTICO/PALEOCEANOGRÁFICO 
 

4.1 – 3.8 
Primeiras indicações de arrefecimento climático: Introdução de 
Foraminíferos planctónicos de águas temperadas e discoasteres de 
águas mais frias. 

 
3.1 

Arrefecimento climático: substituição de faunas de águas quentes por 
faunas de águas mais frias. 

 
2.4 

Intensificação das condições frias devido à glaciação no Hemisfério 
Norte. Aumento das condições áridas no Mediterrâneo. 
Estabelecimento do actual regime de circulação anti-estuarina entre o 
Mediterrâneo e o Atlântico.   

1.8 Arrefecimento local ou regional na área mediterrânica. Aumento da 
abundância de Foraminíferos de águas frias. 

0.8 – 0.9  Aumento do contraste entre períodos de glaciação/deglaciação. 
Intensificação das condições glaciares no Hemisfério Norte 

 Tabela V.3 – Síntese dos principais eventos climáticos e paleoceanográficos registados no
Mediterrânico Ocidental durante o Pliocénico-Plistocénico. (Dados compilados de Rio et
al., 1990). 

 
 
 
Destes eventos, destaca-se o estabelecimento há cerca de 2.4 Ma do actual regime de circulação 
anti-estuarina entre o Mediterrâneo e o Atlântico em resposta ao arrefecimento climático e 
aumento de aridez sentidos na região mediterrânica em consequência do começo das glaciações no 
Hemisfério Norte. 
 
Hay (1993) registou uma vincada quebra na produtividade associada ao regime de upwelling no 
Atlântico SE, há cerca de 2.5 Ma. Este declínio da produtividade na costa SW de África coincide 
no tempo com o estabelecimento da circulação anti-estuarina no Mediterrâneo e a formação de 
uma massa de água intermédia quente e salina semelhante à actual MOW (Rio et al., 1990). A 
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introdução desta massa de água no Atlântico Norte, ao aumentar a salinidade deste, teve profundas 
repercussões ao nível da circulação oceânica e das variações climáticas, favorecendo a produção 
de NADW (North Atlantic Deep Water), e incrementando a produção de AAIW (Antartic 
Intermediate Water) e de AABW (Antartic Bottom Water) e o crescimento das calotes de gelo na 
Antártida (Hay, 1993). A formação de NADW foi também fomentada em consequência do fecho 
gradual do Estreito da América Central devido à formação do Istmo do Panamá no Miocénico 
superior-Pliocénico, o que provocou a redistribuição de massas de água mais quente e salina em 
latitudes mais elevadas do Atlântico (Lear et al., 2003).    
 
Com base nos registos isotópico e sedimentológico da sondagem DSDP Site 548 realizada no 
Atlântico Norte, Loubere (1987) reconhece a ocorrência de uma modificação na circulação 
oceanográfica intermédia há cerca de 2.9 Ma, e interpreta-a como um testemunho do surgimento 
da MOW nestas latitudes. Ishman (1996) refere igualmente a ocorrência de uma mudança 
oceanográfica significativa no Atlântico Norte entre 2.90 e 2.95 Ma, envolvendo massas de água 
profunda e intermédia, embora não especifique a presença da MOW. Evidências do início da 
actividade desta massa de água no Atlântico Norte são apresentadas por Van Rooij et al. (2003) 
que identificam uma modificação drástica nas condições oceanográficas na Bacia Porcupine (SW 
da Irelanda) expressa por um evento erosivo a larga escala que afectou todo o talude, e removeu 
parte dos sedimentos do Miocénico; um hiato regional datado do Pliocénico superior é também 
reconhecido na Rockall Trough. Ambas as descontinuidades regionais são interpretadas em termos 
da introdução da MOW no Atlântico NE no Pliocénico superior, em conjugação com os efeitos 
dos eventos glaciares-interglaciares na circulação oceânica profunda (Stow, 1982; Pearson e 
Jenkins, 1986; Van Rooij et al., 2003). 
 
As evidências apontam para a ocorrência de modificações nas condições oceanográficas em 
diferentes locais do Atlântico Norte no Pliocénico superior, entre 2.9 e 2.4 Ma, interpretadas pelos 
vários autores citados como a manifestação da introdução da MOW na circulação oceânica, 
embora a intervenção de outos factores não deva ser descurada. Este período de tempo coincide 
com a deteorização climática conducente ao início das glaciações que iriam dominar o Hemisfério 
Norte durante o Plio-Quaternário (Jansen et al., 2000). 
 
V.1.2.6.4. – Modelo deposicional dos contornitos do Algarve   
 
Considerando os dados acima expostos, em particular os relacionadados com o início da circulação 
da MOW, propõe-se uma correlação cronológica teórica entre as sequência sísmicas CI e CII 
identificadas na Bacia do Algarve e correspondentes a depósitos contorníticos, e os principais 
eventos paleoceanográficos e climáticos do Pliocénico-Plistocénico reconhecidos por Rio et al. 
(1990) no Mediterrâneo (Tab. V.3 e Fig. V.53). 
 
A análise sismostratigráfica e calibração estratigráfica efectuadas permitiram estabelecer que o 
início da deposição contornítica na Bacia do Algarve se verificou no final do Pliocénico superior, 
sendo correlacionável com o início da instalação do actual regime de circulação anti-estuarino 
entre a MOW e as águas de origem atlântica, há cerca de 2.4 Ma (Gelasiano) (Loubere, 1987; Rio 
et al., 1990) (Tab. V.3 e Fig. V.53.). O início deste regime de circulação poderá ser testemunhado 
na Bacia do Algarve pela descontinuidade P4 que marca a base dos depósitos contorníticos mais 
antigos e datados do final do Pliocénico superior (sequência CI, unidade sísmica BA9) (Figs. V.48 
e V.50). 
 
Deste modo, foram reconhecidas duas grandes fases de construção contornítica representadas pelas 
sequências deposicionais contorníticas CI e CII (Figs. V.48 e V.50), que reflectem a ocorrência de 
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profundas modificações no regime de circulação da MOW e de distintos episódios de subsidência 
da Bacia do Algarve durante o final do Pliocénico superior e o Plistocénico-Holocénico: 
 
a) Fase precursora (final do Pliocénico superior): Esta fase deposicional do final do Pliocénico 
superior está representada pela sequência contornítica CI (sequência sísmica CI, composta pela 
unidade sísmica BA9 e pelas sub-unidades sísmicas a, b, c), limitada na base pela descontinuidade 
P4 e no topo pela descontinuidade P5 e (Figs. V.48 e V.50). Esta sequência testemunha uma etapa 
de deposição contornítica precoce com características distintas da actual, correspondendo a um 
corpo contornítico com uma componente agradante importante, do tipo “contornito alongado em 
camada” ou elongate plastered drift, típico de locais onde reinam correntes de fraca intensidade 
(Faugères et al., 1999). A sequência CI pode ser correlacionada com as primeiras etapas do 
estabelecimento de um regime de circulação da MOW semelhante ao actual, iniciado no final do 
Pliocénico superior há cerca de 2.4 Ma (Loubere, 1987; Rio et al., 1990). Salienta-se ainda, que o 
início da deposição contornítica na Bacia do Algarve foi favorecida pela existência de altos 
estruturais, gerados por cavalgamentos vergentes para Sul, que afectam sobretudo a discordância 
M e os depósitos do Miocénico inferior, e que cuja presença próximo do actual talude forçou a 
canalização da MOW neste local desde o final do Pliocénico superior (Fig. V.52). 
De referir que, a descontinuidade basal P4 materializa no domínio profundo da Bacia do Algarve o 
início de uma pronunciada etapa de subsidência (Fig. V.30), a qual terá favorecido a interacção da 
MOW com o fundo marinho. Verifica-se igualmente que, as descontinuidades que marcam a base 
das sub-unidades sísmicas que compõem a sequência CI (descontinuidades D1 e D2) coincidem 
com etapas menores de subsidência no domínio profundo da Bacia, e etapas de marcada erosão no 
domínio proximal expressas pela sucessiva truncação das unidades subjacentes.   
 

 
 Figura V.52 – Excerto da linha sísmica Esso P81-13 (A) e interpretação sismostratigráfica (B). m:

múltiplo. (Localização na Fig. V.29).  
 
 
b) Fase de edificação (Plistocénico-Holocénico): Esta fase deposicional está representada pela 
sequência contornítica CII do Plistocénico-Holocénico (sequência sísmica CII, composta pela 
unidade sísmica BA10 e pelas sub-unidades a, b, c, d, e), limitada na base pela descontinuidade P5 
e no topo pelo fundo marinho (Figs. V.48 e V.50). Corresponde a um corpo contornítico do tipo 
“contornito monticular” ou mounded drift, exibindo uma configuração geral em cunha progradante 
sigmoidal-oblíqua, atestando a elevada energia associada à MOW. A descontinuidade basal P5 
pode ser correlacionada com um segundo evento de vincado arrefecimento climático detectado no 
Mediterrâneo há 1.8 Ma (Rio et al., 1990), próximo da fronteira Pliocénico-Plistocénico, e que se 
terá repercutido ao nível da circulação da MOW (Tab. V.3 e Fig. V.53). Por sua vez, a construção 
deste corpo contornítico processou-se em duas etapas distintas, atendendo à arquitectura 
deposicional das sub-sequências deposicionais 1 e 2, separadas pela descontinuidade C3 (Figs. 
V.48 e V.50). Deste modo, a etapa mais antiga apresenta uma componente agradante mais vincada 
(sub-sequência 1, sub-unidades sísmicas a, b, c) sendo a etapa mais recente claramente 
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progradante (sub-sequência 2, sub-unidades sísmicas d, e) (Fig. V.48). A descontinuidade intra-
plistocénica C3 poderá ser correlacionada com o evento registado há 0.8-0.9 Ma no Mediterrâneo, 
caracterizado pelo aumento de contraste entre períodos glaciares e interglaciares (Rio et al., 1990), 
e referido anteriormente nos contornitos do Golfo de Cádis e designado por MPR (Mid Pleistocene 
Revolution) (Llave et al., 2001; et al., 2006; Hernández-Molina et al., 2006).  
Contemporaneamente à construção da sequência contornítica CII verificou-se no domínio 
profundo da Bacia do Algarve uma nova etapa de subsidência, marcada pela descontinuidade P5, 
mas evidenciando uma atenuação da taxa de movimentação (Fig. V.30).  
 
A resposta acústica de forte amplitude e elevada continuidade lateral apresentada pelas 
descontinuidades P4, P5 e C3 revela que estas correspondem a interfaces de elevado constraste de 
impedância acústica. A correlação entre perfis sísmicos de alta resolução e cores realizados no 
contornito de Faro-Albufeira permitiu a Llave et al. (2006) constatarem que as reflexões de maior 
amplitude se relacionam com níveis mais grosseiros constituídos por silte/areia. A presença de três 
níveis arenosos grosseiros nos contornitos de Faro-Albufeira (Faugères et al., 1985b; Llave et al., 
2006) e do Golfo de Cádis (Nelson et al., 1993; Sierro et al., 1999) depositados nos últimos 15 000 
anos, foi interpretada pelos autores citados como evidência de deposição contornítica sob a acção 
da MOW com intensidade moderada a elevada. A determinação dos períodos de maior 
intensificação da circulação da MOW tem sido efectuada por diferentes autores recorrendo a 
diferentes métodos e tentativamente relacionada com as modificações climáticas e flutuações 
eustáticas do Plistocénico (Faugères et al., 1985b; Grousset et al., 1988; Nelson et al., 1993; Sierro 
et al., 1999; Voelker et al., 2006; Llave et al., 2006) (Tab. V.4).   
 

Faugères et al. 
(1985b) 

Grousset et al. 
(1988) 

Nelson et al. 
(1993) 

Sierro et al. 
(1999) 

Voelker et al. 
(2006) 

Llave et al. 
(2006) 

15000-13000 
anos BP 

 
11000-9000 

anos BP 
 

3000-0 anos 
BPP 

Final da última 
glaciação. 

 
Durante o 

Youger Dryas. 
 

Topo do 
Holénico. 

~13000 anos BP 
 
 

------ 
 
 

------- 

14000-12000 
anos BP 

 
10000-9000 

anos BP 
 

------ 
 

Estádios 
Dansgaard-
Oeschger 

 
Eventos de 
Heinrich 

 
Younger Dryas 

Evento de 
Heinrich H4 

 
MIS4 

 
Younger Dryas 

 

 Tabela V.4 – Períodos de intensificação da circulação da MOW no Golfo de Cádis e
na Margem do Algarve segundo diferentes autores.   

 
 
Recentemente Llave et al. (2006) e Voelker et al. (2006) apresentaram uma cronostratigrafia para 
estes depósitos contorníticos do Plistocénico, baseada na identificação de eventos de Heinrich, 
datações por radiocarbono, correlação do registo de isótopos de oxigénio medidos em 
Foraminíferos planctónicos com a curva dos estádios isotópicos marinhos (MIS: Marine Oxygen 
Isotope Stage) e dos cores de gelo GRIP2. Os resultados obtidos apontam, segundo os autores, 
para uma intensificação da MOW durante períodos de arrefecimento climático no Hemisfério 
Norte, nomeadamente, nos estádios Dansgaard-Oeschger, eventos de Heinrich e Younger Dryas.  
 
Com base nestes resultados, deduz-se que as descontinuidades P4, P5 e C3, deverão também 
correlacionar-se com a presença de níveis mais grosseiros (areias grosseiras?) que os 
imediatamente adjacentes (silte fino ou vasa?), revelando uma maior capacidade de transporte da 
MOW, em consequência da intensificação de períodos climáticos frios:  
a) A descontinuidade P4: correlaciona-se com o início das condições glaciares no Hemisfério 
Norte (~2.4 Ma, Rio et al. 1990);  
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b) A descontinuidade P5: correlaciona-se com a intensificação do arrefecimento climático próximo 
da fronteira Pliocénico/Plistocénico (~1.8 Ma, Rio et al. 1990);  
c) A descontinuidade C3: correlaciona-se com a intensificação das condições 
glaciares/interglaciares no Plistocénico médio (~0.9-0.8 Ma, Rio et al. 1990).  
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 Figura V.53 – Quadro sinóptico que sintetiza a ocorrência dos principais episódios tectónicos, climáticos e

oceanográficos que afectaram a região do SW Ibérico desde o final do Miocénico superior e a sua correlação
cronológica com a sismostratigrafia proposta neste trabalho para o Pliocénico da Bacia do Algarve, com ênfase
particular para os depósitos contorníticos. 
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V.1.2. – Domínio Tectonostratigráfico do Golfo de Cádis  
 

V.1.2.1. – Introdução  
 
Neste trabalho considera-se como Domínio Tectonostratigráfico do Golfo de Cádis, a região 
compreendida a Sul do domínio tectonostratigráfico da Bacia do Algarve, onde se situam os 
canhões e bancos submarinos (ex. Canhões de Portimão e Lagos, Banco de Portimão) e a área 
ocupada pelo corpo de forma arqueada e fácies acústica caótica, designado “prisma acrecionário de 
Gibraltar” por Gutscher et al. (2002) ou “Olistostroma” segundo Medialdea et al. (2004). No 
presente trabalho optou-se por introduzir o termo meramente descritivo de “Complexo Caótico do 
Golfo de Cádis” (CCGC) para designar este corpo, atendendo à sua fácies acústica caótica exibida 
nas linhas sísmicas interpretadas.  
 
A área de trabalho foi delimitada com base na malha de sísmica de reflexão multicanal disponível, 
a qual é composta por um número reduzido de linhas que se concentram sobretudo a Norte do 
paralelo 36º00’N (Fig. V.54). Assim, este facto reflectiu-se na análise de Estratigrafia Sísmica 
efectuada neste domínio tectonostratigráfico, em especial na área do CCGC, impondo limitações 
interpretativas. De modo a ultrapassar esta situação, efectuou-se uma inspecção breve e sucinta dos 
dados de batimetria multifeixe SWIM (Diez et al., 2006) (Fig. V.54), e embora o presente trabalho 
não vise como objectivo proceder a uma análise geomorfológica, esta informação foi utilizada 
como suporte para a subsequente análise de Estratigrafia Sísmica, permitindo assim obter uma 
visão mais ampla e integrada da geologia do Golfo de Cádis nos seus diferentes aspectos.  
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura V.54 - Localização dos sub-domínios tectonostratigráficos Golfo de Cádis I e II e das linhas
sísmicas de reflexão multicanal utilizadas neste trabalho. CP: Canhão de Portimão; CL: Canhão de
Lagos; BP: Banco de Portimão; CCGC: Complexo Caótico do Golfo de Cádis. A base batimétrica
corresponde à compilação de batimetria multifeixe SWIM (Diez et al., 2006). (Mapa batimátrico cedido
por V. Valadares).  
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Assim, considerando em conjunto a inspecção da batimetria multifeixe SWIM e a interpretação 
das linhas sísmicas de reflexão patentes na Figura V.54, é possível individualizar dois grandes sub-
domínios tectonostratigráficos no sector NW do Golfo de Cádis:  
 
a) sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis I: Região dos canhões e bancos submarinos;  
b)  sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis II: Complexo Caótico do Golfo de Cádis 

(CCGC).  
 
Segue-se uma breve descrição dos principais aspectos geomorfológicos de cada um destes sub-
domínios tectonostratigráficos. 
 
V.1.2.2. – Principais sub-domínios tectonostratigráficos 
 
V.1.2.2.1. - Sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis I: Região dos Canhões e Bancos 
Submarinos  
 
O sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis I situa-se na transição entre o domínio 
tectonostratigráfico da Bacia Ocidental do Algarve e o sub-domínio Golfo de Cádis II 
correspondente ao Complexo Caótico do Golfo de Cádis (CCGC) (Fig. V.54). No sub-domínio 
Golfo de Cádis I impera a presença de canhões submarinos bem desenvolvidos e encaixados, 
nomeadamente os canhões de Portimão e de Lagos (Fig. V.55), que entalham a margem 
continental do Algarve ao longo da plataforma continental, prolongando-se através do talude até 
atingirem a bacia profunda. A ocorrência de processos associados ao deslizamento de sedimentos 
em massa é bem visível nas paredes destes canhões, que surgem intensamente ravinados (Fig. 
V.55). Estes processos de desmoronamento das suas paredes podem desencadear correntes de 
turbidez que constituem um dos principais agentes modeladores dos canhões e um meio eficaz de 
transferência de sedimentos até aos ambientes mais profundos da bacia, onde a sua deposição vai 
atapetar as irregularidades do fundo.  

 

Figura V.55 – Pormenor da batimetria
multifeixe SWIM (Diez et al., 2006)
referente ao sub-domínio tectonostratigráfico
Golfo de Cádis I e localização das linhas
sísmica de reflexão multicanal que cruzam
esta região (VOL, IAM, AR, BS). As
principais morfologias presentes são: Canhão
de Portimão (CP); Canhão de Lagos (CL);
Planalto de Lagos (PL); Planalto de Albufeira
(PA); Banco de Portimão (BP); Diapiro D.
Carlos (D); Lineamento (L1); Complexo
Caótico do Golfo de Cádis (CCGC).  

 
Os canhões citados, assim como os canais associados à circulação dos ramos da MOW 
(Mediterranean Outflow Water), delimitam zonas mais elevadas, individualizando bancos e 
planaltos submarinos (Vanney e Mougenot, 1981), nomeadamente, o Bancos de Portimão 
(Terrinha et al., submetido) e os Planaltos de Albufeira e de Lagos (Fig. V.55).  
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O Banco de Portimão (Fig. V.55) destaca-se neste sub-domínio tectonostratigráfico como a 
morfologia mais proeminente, constituindo uma elevação de forma ligeiramente assimétrica e 
alongada segundo a direcção E-W, erguendo-se desde uma profundidade circundante de cerca de 
2300 metros e alcançando cerca de 1300 metros de altura. A assimetria deste relevo sugere 
controlo estrutural, estando delimitado por falhas de cavalgamento com actividade recente 
(Terrinha et al. submetido). A vertente norte, mais íngreme, reflecte a acção predominante de 
processos de natureza erosiva, associados à circulação na zona distal do canhão de Portimão e 
relacionados com um ramo da MOW, enquanto que, a vertente sul, mais suave, denota a actuação 
de processos de carácter gravítacional, representados pela presença de ravinamentos, cicatrizes de 
deslizamentos, e por uma sucessão de diversos deslizamentos de sedimentos que atapetam o sopé 
desta vertente. Aproximadamente no centro deste Banco, identifica-se a presença de uma estrutura 
de forma cónica, interpretada como um diapíro e denominada Diapiro D. Carlos (Terrinha et al. 
submetido). Os Planaltos de Lagos e de Albufeira, comparativamente de menores dimensões, 
apresentam também as respectivas vertentes muito ravinadas (Fig. V.55).  
 
V.1.2.2.2. – Sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis II: O Complexo Caótico do Golfo de 
Cádis   
 
O sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis II destaca-se pela existência de um corpo de 
grandes proporções que se estende desde as proximidades do Estreito de Gibraltar para Oeste, em 
direcção às Planícies Abissais da Ferradura e do Sena: o Complexo Caótico do Golfo de Cádis 
(CCGC). A expressão geomorfológica deste corpo é evidente na batimetria de multifeixe (Fig. 
V.56), caracterizando-se por exibir uma forma arqueada e uma superfície bastante irregular e 
acidentada, que se suaviza progressivamente para Oeste. A breve inspecção da batimetria de 
multifeixe na área de estudo (Fig. V.56), sugere a existência de pelo menos dois grandes grandes 
sectores batimétricos, A e B, delimitados por uma ruptura de pendor observada a cerca de -3000 m 
possivelmente relacionada com a presença de uma escarpa (Fig. V.56). 
 

 

Figura V.56 – Pormenor da batimetria
multifeixe SWIM (Diez et al., 2006) referente
ao sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de
Cádis II e localização das linhas sísmicas de
reflexão multicanal que cruzam esta região
(VOL, IAM, AR, BS). Os sectores batimétrios
A e B do Complexo Caótico do Golfo de Cádis,
descritos no texto, encontram-se delimitados a
tracejado. L1: Lineamento. A traço cheio estão
assinalados os segmentos das linhas
apresentadas nas Figs. V.63, V.66, V.67, V.68,
V.70, V.71.  

 
O sector batimétrico A, situado mais a Leste entre cerca de 1000 e 3000 m de profundidade, 
apresenta um declive que se acentua em direcção a Oeste, apresentando-se a superfície do fundo 
marinho muito acidentada e com um carácter marcadamente irregular. Refira-se ainda que, neste 
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sector batimétrico o CCGC se encontra recortado, com particular incidência, por inúmeros canais, 
relacionados com a circulação da MOW (Somoza et al., 2003; Hernández-Molina et al., 2003). 
 
O sector batimétrico B localizado a Oeste do anterior e a profundidades superiores (até cerca de –
4000 m), caracteriza-se por apresentar comparativamente um declive mais suave e uma superfície 
menos irregular. Neste sector batimétrico, o CCGC está afectado por lineamentos orientados 
segundo WNW-ESE (ex. lineamento L1, na Fig. V.56), interpretados por Terrinha et al. 
(submetido) e Rosas et al. (submetido) como falhas de desligamento direito. De salientar que, na 
região situada entre o lineamento L1 e a vertente Sul do Banco de Portimão, a superfície do fundo 
surge com uma morfologia muito plana e suave, contrastando com a superfície irregular do CCGC 
adjacente (Fig. V.56). O limite Ocidental do CCGC no Vale da Ferradura efectua-se bruscamente 
através de uma escarpa de forte pendor (Duarte, 2007), apresentando grandes semelhanças com as 
escarpas produzidas pelos cavalgamentos frontais de primas acrecionários (Mascle et al., 1990). 
 
A morfologia apresentada pelo CCGC sugere que este se trata de um complexo acrecionário, tal 
como foi defendido por Gutscher et al. (2002).  
 
V.1.2.3. – Análise de Estratigrafia Sísmica e correlação com a Bacia do Algarve   

 
A análise de Estratigrafia Sísmica efectuada no domínio tectonostratigráfico do Golfo de Cádis 
baseia-se na interpretação das linhas sísmicas de reflexão multicanal representadas no mapa da 
Figura V.54 e dispostas ao longo dos dois sub-domínios atrás descritos, Golfo de Cádis I, referente 
à região dos Bancos e Canhões Submarinos e Golfo de Cádis II, referente ao Complexo Caótico do 
Golfo de Cádis. A calibração sismostratigráfica das unidades sísmicas identificadas nestes dois 
sub-domínios efectuou-se através da correlação com as unidades sísmicas e 
discordâncias/descontinuidades presentes na Bacia do Algarve, recorrendo às intersecções das 
linhas sísmicas VOL4 (Fig. V.57) e VOL3 (Fig. V.58) com as várias linhas sísmicas Chevron. 
Importa frisar que, a linha sísmica VOL4 em particular (Fig. V.57), constituiu a chave da 
calibração e correlação sismostratigráfica efectuada entre a Bacia Ocidental do Algarve e o Golfo 
de Cádis, pois esta linha sísmica posiciona-se paralelamente à linha sísmica Chevron P74-19 e 
consequentemente muito próximo do local onde foi realizada a sondagem petrolífera Ruivo. De 
facto, ao comparar a arquitectura sismostratigráfica exibida pela Bacia do Algarve nas linhas 
VOL4 (Fig. V.57) e Chevron P74-19 (Fig. V.31) constata-se a existência de uma semelhança 
geométrica notória entre ambas, facilitando deste modo a correlação sismostratigráfica entre estas 
duas linhas. Por outro lado, a linha sísmica VOL3 (Fig. V.58) é intersectada pela sondagem 
Imperador, o que contribuiu para conferir maior confiança à calibração e correlação 
sismostratigráfica das unidades sísmicas presentes no sub-domínio Golfo de Cádis I.  
 
A informação sismostratigráfica fornecida pelas linhas sísmicas VOL3 e VOL4, já calibradas, foi 
posteriormente extrapolada para o sub-domínio Golfo de Cádis II através das intersecções destas 
duas linhas com as linhas sísmicas IAM GC1, IAM GC2, AR-01, AR-04, VOL5, VOL2  e VOL1 
de cuja extensão e orientação, oferecem a possibilidade de correlacionar do ponto de vista 
sismostratigráfico e cronológico os dois sub-domínios do Golfo de Cádis (Fig. V.59).  
 
Apresenta-se seguidamente, e de modo mais detalhado, os resultados da análise de Estratigrafia 
Sísmica realizada em cada um dos dois sub-domínios tectonostratigráficos do Golfo de Cádis. 
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Fig. V.57 VOL 4 
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Fig. V.57 VOL4 
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Fig. V.58 VOL3 
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Fig. V.58 VOL3 
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Figura V.59 – Percurso de calibragem 
utilizado em ambos os sub-domínios do 
Golfo de Cádis iniciado nas linhas 
VOL4 (1) e VOL3 (2), de modo a 
efectuar a correlação sismostratigráfica 
com as descontinuidades, discordâncias 
e unidades sísmicas identificadas na 
Bacia do Algarve. 

 
 
V.1.2.3.1 – Sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis I: região dos canhões e bancos 
submarinos  
 
No sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis I, 
correspondente à região onde são identificados os canhões 
submarinos de Portimão e Lagos e o Banco de Portimão, 
são reconhecidas três mega-sequências sísmicas limitadas 
pelas discordâncias M e Cz, correlativas das identificadas 
na Bacia do Algarve (Figs. V.57, V.58 e V.60):  
 
Mega-sequência Sísmica I: Está limitada basalmente pelo 
soco acústico e no topo pela discordância Cz. Corresponde 
a depósitos mesozóicos representados pelas unidades 
sísmicas Mz1 e Mz2 atribuídas, respectivamente, a 
depósitos do Jurássico e do Cretácico. A descontinuidade J 
marca o limite entre estas duas unidades sísmicas.  
 
Mega-sequência Sísmica II: Está limitada na base pela 
discordância Cz e no topo pela discordância M. Esta mega-
sequência é composta por depósitos do Paleogénico 
indiferenciado representados pela unidade sísmica Pg. Esta 
unidade é correlativa do conjunto das unidades Pg1 
(Paleocénico Superior/Eocénico) e Pg2 (Oligocénico) 
reconhecidas na Bacia do Algarve, não sendo possível 
identifica-las no sub-domínio Golfo de Cádis I, pois não se 
reconhece a existência da descontinuidade Cz’, talvez 
porque esta superfície passa a conformidade na bacia 
profunda.   

M1

P

M

Cz

GC4

GC6

GC5

GC3

GC2

GC1

P1

P2

P4

GOLFO DE CÁDIS I:
REGIÃO DOS BANCOS SUBMARINOS

Unidades sísmicas e
 Descontinuidades

J

GC7

GC8

M2

Pg

Mz2

Mz1

P5

S1

S2

Ol

II

I

III

M
eg

a-
se

q u
ên

ci
a

sí
sm

ic
a

Se
qu

ên
ci

a 
sí

sm
ic

a

   
 

Figura V.60 - Coluna sismostratigráfica do sub-domínio
tectonostratigráfico Golfo de Cádis I. 
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Mega-sequência Sísmica III: Está limitada na base pela discordância M e no topo pelo fundo 
marinho. À semelhança do que se verifica na Bacia do Algarve, esta discordância/hiato M surge 
como sendo a descontinuidade mais proeminente, destacando-se das restantes pela sua assinatura 
típica, com elevada continuidade e reflectividade. Esta mega-sequência é constituída por depósitos 
neogénicos, representados pela sucessão de oito unidades sísmicas: GC1, GC2, GC3, GC4, GC5, 
GC6, GC7 e GC8. Estas unidades sísmicas estão limitadas por descontinuidades, também elas, 
correlacionáveis com as presentes na Bacia do Algarve. Estas unidades estão organizadas em duas 
sequências sísmicas (S1 e S2) separadas pela descontinuidade P. Reconhece-se ainda a presença de 
uma unidade sísmica de fácies caótica, a unidade Ol. 

 
A análise de fácies sísmica das unidades que compõem as mega-sequências sísmicas I, II e III, 
com excepção da unidade sísmica Ol que será tratada separadamente, encontra-se sintetizada na 
Figura V.61. 
 
Considerando os objectivos que regem este trabalho, e à semelhança do efectuado na Bacia do 
Algarve, impõe-se que a mega-sequência sísmica III neogénica, presente na região dos canhões e 
bancos submarinos, seja alvo de um tratamento mais detalhado.  
Assim, as oito unidades sísmicas reconhecidas nesta mega-sequência neogénica (unidades  
GC1 a GC8) são correlativas das dez unidades sísmicas identificadas na Bacia do Algarve 
(unidades BA1 a BA10), e encontram-se limitadas por descontinuidades basais previamente 
reconhecidas nesta bacia, as quais apresentam grande continuidade lateral, estendendo-se até ao 
sub-domínio Golfo de Cádis I (Figs. V.57, V.58, V.62). 
 
Da correlação sismostratigráfica efectuada, destacam-se os seguintes aspectos:  
 
a) as grandes discordâncias J, Cz e M previamente reconhecidas na Bacia do Algarve estão 

igualmente presentes no sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis I; 
 
b) as oito unidades sísmicas que compõem a mega-sequência III do Neogénico (unidades GC1 a 

GC8) estão organizadas em duas sequências sísmicas separadas pela descontinuidade P: 
Sequência sísmica S1 do Miocénico (unidades GC1, GC2, GC3) e Sequência Sísmica S2 do 
Pliocénico ao Plistocénico-Holocénico (unidades GC4, GC5, GC6, GC7 e GC8). 

 
c) no seio da sequência sísmica S1 identificam-se as descontinuidades referentes à base do 

Miocénico médio (M1) e do Miocénico superior (M2), igualmente presentes na Bacia do 
Algarve. Verifica-se no entanto, a ausência da descontinuidade intra-Miocénico superior M3, 
que separa na Bacia do Algarve, os depósitos do Tortoniano (unidade BA3) dos depósitos do 
Messiniano (unidade BA4). Assim, no sub-domínio Golfo de Cádis I os depósitos do 
Miocénico superior estão representados somente pela unidade GC3, a qual corresponderá a 
uma secção condensada correlativa do conjunto das unidades BA3+BA4.  

 
d) relativamente às unidades pliocénicas-plistocénicas-holocénicas, a discrepância na correlação 

com a Bacia do Algarve, surge no Pliocénico superior, expressa pela ausência da 
descontinuidade P3 que separa na Bacia do Algarve as unidades BA7 e BA8, cujo conjunto 
está representado no Golfo de Cádis I somente pela unidade sísmica GC6. Distinguem-se 
então, na sequência sísmica S2, as seguintes descontinuidades: 
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ANÁLISE DE ESTRATIGRAFIA  SÍSMICA:
SUB-DOMÍNIO TECTONOSTRATIGRÁFICO DO GOLFO DE CÁDIS I

Descontinuidades/
Unidades Sísmicas

Mz1

ANÁLISE DE FÁCIES SÍSMICAS

GC4

Apresenta variação lateral de fácies, passando de fácies semi-
transparente com reflexões internas irregulares, descontínuas e de 
fraca amplitude, para fácies estratificada com reflexões 
apresentando amplitude superior. Recobre a unidade Ol. 

GC5

Apresenta fácies semi-tranparente, com reflexões internas muito  
descontínuas e com fraca amplitude.  A sua espessura diminui 
progressivamente para SE, onde se encontra  envolvida  no  interior 
da  unidade de fácies caótica CCGC-A. Para W, exibe fácies 
transparente que passam lateralmente a fácies estratificada. 

GC6

Apresenta fácies paralela estratificada. As reflexões internas exibem 
boa continuidade e média amplitude. O seu carácter contínuo e 
estratificado aumenta em direcção à bacia profunda. Esta unidade 
recobre a unidade CCGC-A  em alguns locais. 

GC7 Esta unidade, à semelhança da anterior, apresenta fácies paralela 
estratificada com reflexões internas com boa continuidade. 

GC1

Apresenta fácies transparente a semi-transparente com reflexões 
irregulares e descontínuas. Em direcção a W passa a exibir fácies 
estratificada com alternância entre reflexões internas descontínuas 
de  baixa  amplitude e reflexões contínuas de elevada amplitude. 

Pg
Apresenta fácies estratificadas, com alternância entre reflexões de 
elevada amplitude e continuidade e reflexões de baixa amplitude e 
continuidade.

Apresenta reflexões internas irregulares, com fraca continuidade e 
amplitude.

Mz2 As características desta unidade são semelhantes às descritas para a 
unidade Mz .1

Corresponde à unidade mais recente. Apresenta fácies paralela 
estratificada com reflexões internas descontínuas ou fácies  semi-
transparente. 

GC8

GC3
Apresenta fácies estratificada paralela, com reflexões internas 
mostrando elevada continuidade e amplitude.  No seu seio 
reconhecem-se a unidade  de fácies caótica Ol que termina em 

. Encontra-se muito fracturada em alguns locais.
pinch-
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Figura V.61 – Análise de fácies sísmicas das unidades sísmicas identificas no sub-domínio
tectonostratigráfico Golfo de Cádis I.  
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• Descontinuidade P: corresponde à base dos depósitos do Pliocénico inferior representados pela 
unidade sísmica GC4 correlativa da unidade sísmica BA5 presente na Bacia do Algarve.  

 
• Descontinuidade P1: situa-se na base da unidade sísmica GC5, correspondente a depósitos do 

final do Pliocénico inferior a início do Pliocénico superior correlativos da unidade BA6 
identificada na Bacia do Algarve. A descontinuidade P1, que é reconhecida nesta bacia como 
uma das mais importantes, por marcar uma etapa de incremento de subsidência no início do 
Pliocénico superior, mantêm a sua importância no Golfo de Cádis I, surgindo como uma 
superfície que trunca a unidade subjacente GC4.  

 
• Descontinuidade P2: correspondente à base da unidade GC6 que representa depósitos do 

Pliocénico superior, sendo correlativa do conjunto das unidades sísmicas BA7+BA8 da Bacia do 
Algarve.  

 
• Descontinuidade P4: constitui a base da unidade GC7 formada por depósitos atribuídos ao 

Pliocénico superior. Na Bacia do Algarve esta descontinuidade marca o início da deposição 
contornítica, situando-se na base da unidade sísmica BA9 de configuração agradante.  

 
• Descontinuidade P5: limita basalmente a unidade GC8, referente a depósitos atribuídos ao 

Plistocénico-Holocénico, sendo unidade correlacionável com a unidade BA10 que representa um 
corpo contornítico progradante.  

 
Comparando a arquitectura sismostratigráfica apresentada pela mega-sequência sísmica III 
neogénica na Bacia do Algarve e no Golfo de Cádis I (Figs. V.57, V.58 e V.62), constata-se que no 
primeiro domínio as unidades sísmicas do Miocénico e Pliocénico inferior (BA1 a BA5) surgem 
mais desenvolvidas reflectindo a subsidência a que esteve sujeita esta Bacia durante esse período 
de tempo. Em contrapartida, no sub-domínio Golfo de Cádis I as unidades miocénicas (GC1 a 
GC3) alcançaram espessura inferior, sendo a unidade GC3 do Miocénico superior correlativa das 
espessas unidades BA3 e BA4 presentes na Bacia do Algarve. Tal sugere que a subsidência terá 
ido mais activa neste último domínio tectonostratigráfico. No sub-domínio Golfo de Cádis I, a 
partir do final do Pliocénico inferior a início do Pliocénico superior, registaram-se uma sucessão de 
eventos de truncatura das unidades subjacentes (Fig. V.57), representados pelas descontinuidades 
P1, P2, P4 e P5, as quais por sua vez marcam na Bacia do Algarve a ocorrência de quatro 
episódios de aumento da subsidência.  
 
Destaca-se ainda, a presença no seio desta mega-sequência sísmica III da unidade sísmica Ol 
(Figs. V.57, V.58, V.60, V.63), cuja ocorrência é restrita aos depósitos que compõem as vertentes 
Sul e Oeste do Banco de Portimão, encontrando-se bem representada nas linhas sísmicas VOL1 a 
VOL5, AR-01, AR-04, IAM GC1 e IAM GC2 (Fig. V.56). A sua distribuição espacial coincide 
com a área de topografia suave e uniforme delimitada por este relevo e pelo lineamento L1 que 
corta o CCGC (Fig. V.55). A unidade sísmica Ol está intercalada na unidade sísmica GC3 
atribuída ao Miocénico superior terminando em pinch-out no seu interior e está selada pela 
unidade sísmica GC4, correspondente a depósitos do Pliocénico inferior (Figs. V.57, V.58, V.63, 
V.64).  
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Figura V.62 – Correlação sismostratigráfica entre as unidades sísmicas e discordâncias/
descontinuidades identificadas na Bacia do Algarve e as reconhecidas no sub-domínio
tectonostratigráfico Golfo de Cádis I (região dos canhões e bancos submarinos).  
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Figura V.63 – Linha sísmica AR-04 (A) e interpretação sismostratigráfica (B). m: múltiplo. (Localização
na Fig. V.56).  

 
 
 
A fácies caótica e a configuração exibida pela unidade sísmica Ol, em particular a sua  típica 
terminação em pinch-out, parece apontar para uma origem gravítico-sedimentar, podendo tratar-se 
de um corpo de natureza olistostrómica (Fig. V.63), cuja instalação teria sido desencadeada por um 
episódio de soerguimento do Banco de Portimão. Este episódio terá ocorrido no Miocénico 
superior, considerando que a unidade Ol ocorre no seio de sedimentos dessa idade e está selada por 
sedimentos do Pliocénico inferior representados pela unidade GC4 de fácies acústica estratificada 
que evolui lateralmente para transparente. A unidade sísmica Ol caracteriza-se por apresentar 
variação lateral de fácies, passando distalmente a exibir fácies paralela estratificada com 
intercalações de pequenos corpos com fácies caótica e forma irregular, testemunhando deposição 
turbidítica associada à implantação do olistostroma gerado na vertente Sul do Banco de Portimão 
(Fig. V.70).   
 
A unidade sísmica Ol está desprovida de expressão batimétrica (Fig. V.55), devido ao facto de se 
encontrar oculta sob a cobertura sedimentar do Pliocénico a Plistocénico-Holocénico composta 

 184



CAPÍTULO V – Interpretação dos Dados 
 

pelas unidades sísmicas GC4 a GC8, sendo por isso a sua presença detectada somente através da 
interpretação das linhas sísmicas. A presença desta cobertura sedimentar contribui para a 
suavização da topografia do fundo marinho neste local, como é bem patente na Figura V.55. 
Refira-se ainda que, a unidade Ol, assim como a sua cobertura sedimentar (unidades GC4 a GC8), 
encontram-se deformadas pela acção de uma falha de cavalgamento para Norte que constitui o 
limite meridional do Banco de Portimão (Fig. V.57 e Fig. V.58).   
 
No Banco de Portimão identifica-se a presença de um diapíro de forma cónica e assimétrica 
evidenciando controlo estrutural, denominado “Diapiro D. Carlos” (Fig. V.55 e Fig. V.63). Este 
banco está recordado por várias falhas que afectam os sedimentos neogénicos mais recentes 
(unidades GC7 e GC8) provocando algumas delas relevo no fundo marinho (Fig. V.63).  
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 Figura V.64 – Representação esquemática das relações tectonostratigráficas entre a unidade
sísmica Ol e as unidades adjacentes.  

 
Relativamente à sismostratigrafia da região do Canhão de Portimão, situado a Norte do Banco de 
Portimão, esta estabeleceu-se com base na interpretação das linhas sísmicas VOL3 e IAM GC1 
(Fig. V.59) Nestas linhas, reconhecem-se acima do soco acústico, as discordâncias J, Cz e M, 
correspondentes respectivamente, às bases dos depósitos do Cretácico, Paleogénico e Miocénico 
(Fig. V.58). A discordância M apresenta o mesmo carácter irregular e erosivo que a caracteriza na 
Bacia do Algarve e constitui a base da mega-sequência sísmica III neogénica, na qual se salienta a 
elevada espessura atingida neste local pelo conjunto das unidades sísmicas GC5, GC6, GC7 e GC8 
(final do Pliocénico inferior a Holocénico) resultante da construção de uma levée associada à 
actividade do Canhão de Portimão (Fig. V.58). Este depósito de levée, delimitado na base pela 
descontinuidade P1, assenta sobre a unidade GC4 (Pliocénico inferior) e caracteriza-se por 
apresentar fácies acústica estratificada, com reflexões paralelas com boa continuidade e amplitude 
(Fig. V.58). Refira-se que os canais tributários deste canhão se encontram encaixados nas unidades 
mais recentes GC7 e GC8 (final do Pliocénico superior a Plistocénico-Holocénico) (Fig. V.58).  
 
Assim, e considerando que os depósitos constituintes da levée neste local representam o registo 
sedimentar desde final do Pliocénico inferior (unidade GC5) ao Plistocénico-Holocénico (unidade 
GC8), sugere-se que este canhão se tenha instalado neste local pelo menos desde o final do 
Pliocénico inferior a início do Pliocénico superior, ou seja a partir da descontinuidade P1. Esta 
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surge uma vez mais, como um importante marcador estratigráfico, traduzindo a ocorrência de 
profundas modificações tectónicas e sedimentares próximo da transição Pliocénico 
inferior/Pliocénico superior.  
 
De frisar que, a história evolutiva do Canhão de Portimão apenas poderá ser traçada com detalhe  
através da interpretação de linhas sísmicas de alta e média resolução, calibrandas com o recurso a 
cores.  
 
A Figura V.65 apresenta a coluna sismostratigráfica sintética do sub-domínio tectonostratigráfico 
Golfo de Cádis I.  
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Figura V.65 – Coluna sismostratigráfica do sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de
Cádis I.

 
 
 
V.1.2.3.2. – Sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis II: O Complexo Caótico do Golfo de 

Cádis (CCGC)  
 

A análise de Estratigrafia Sísmica efectuada no sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis II, 
referente à parte Norte do Complexo Caótico do Golfo de Cádis (CCGC), resultou da interpretação 
de linhas sísmicas, tendo-se igualmente presente os aspectos geomorfológicos deste corpo, bem 
patentes na batimetria de multifeixe (Fig. V.56). Conjungando os dois tipos de dados, constata-se 
que o CCGC apresenta uma superfície irregular e fácies sísmica caótica,  encerrando uma estrutura 
interna complexa, sendo composto por duas grandes unidades sísmicas, designadas CCGC-A e 
CCGC-B, cuja distribuição espacial coincide aproximadamente com a apresentada pelos sectores 
batimétricos A e B descritos anteriormente (Fig. V.56). A individualização destas duas unidades 
sísmicas regeu-se pela aplicação de critérios geométricos, sismostratigráficos e batimétricos, que 
contemplaram: a) as relações geométricas e sismostratigráficas entre ambas as unidades e entre 
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estas e as respectivas unidades sísmicas que as recobrem; b) a expressão batimétrica de cada 
unidade sísmica.  
Segue-se a descrição das duas unidades sísmicas mencionadas.  

 
V.1.2.3.2.1. – Unidade sísmica CCGC-A 
 
A unidade sísmica CCGC-A ocorre no sector Oriental do Golfo de Cádis e a sua distribuição 
espacial coincide aproximadamente com o domínio batimétrico A, situado a menores 
profundidades e caracterizado por apresentar relevo mais acidentado com declives acentuados, 
devido à sucessão de depressões confinadas por relevos mais proenientes (Fig. V.56).  
 
A unidade sísmica CCGC-A encontra-se bem representada nas linhas sísmicas IAM GC1, IAM 
T3, AR-01 e VOL5 (Fig. V.59) e caracteriza-se por apresentar fácies sísmica caótica com 
difracções, atestando a intensa deformação dos sedimentos que a constituem. Este tipo de fácies 
sísmica corresponde à imagem acústica típica de um prisma acrecionário, resultando geralmente do 
facto da deformação dos materiais que o compõem ocorrer a uma escala inferior à da resolução das 
linhas sísmicas, impossibilitando o registo de estruturas significativas (Mauffret et al., 1984). No 
entanto, na linha sísmica IAM GC1 (Fig. V.59 e Fig. V.66 entre ~SP 2200 e ~SP 2756) 
identificam-se no seio da unidade CCGC-A uma série de reflexões internas de elevada amplitude e 
boa continuidade, inclinadas para SE, desenhando um padrão interno regular e paralelo, tendo sido 
interpretadas como uma sucessão de rampas de cavalgamentos imbrincados. Porém, uma vez que o 
CCGC apresenta transporte para Oeste, tal como pode ser constatado na batimetria de multifeixe, 
as estruturas identificadas na linha sísmica IAM GC1 orientada NW-SE (Fig. V.56), correspondem 
a rampas laterais de cavalgamentos. Referência à existência deste tipo de estruturas no CCGC foi 
feita anteriormente por Thiebot e Gutscher (2006) com base na interpretação das linhas sísmicas 
SISMAR.  
 
Alguns destes cavalgamentos comportam-se como cegos (blind-thrusts) afectando não só a 
unidade sísmica CCGC-A, mas provocando também o dobramento ou flexura dos sedimentos 
situados a topo desta unidade, enquanto que outros recortam esta sequência sedimentar de 
cobertura e emergem à superfície, manifestando-se por uma ruptura de pendor no fundo marinho 
associada a uma escarpa de falha (Fig. V.66, ~SP 1700–SP 2200).  
 
Refira-se que, nas linhas sísmicas interpretadas a determinação da espessura alcançada pela 
unidade sísmica CCGC-A está condicionada pela existência do múltiplo do fundo, pelo que o valor 
mínimo desta grandeza será de ~2.0 seg. twt. Thiebot e Gutscher (2006) referem uma espessura 
máxima de ~8.0 seg. twt para o CCGC.    
 
A unidade sísmica CCGC-A é identificada imediatamente a Sul do Banco de Portimão, cavalgando 
a unidade sísmica Ol de idade Miocénico superior (Fig. V.66 e Fig. V.67) e encontrando-se coberta 
pela unidade sísmica GC4 de idade Pliocénico inferior. As reflexões internas desta unidade sísmica 
terminam em onlap contra a unidade sísmica CCGC-A (Fig. V. 67). Salienta-se que este tipo de 
relação sismostratigráfica entre estas duas unidades sísmicas apenas é observado nesta zona de 
contacto com a unidade Ol. Em direcção a Sul, a unidade sísmica GC4 torna-se vestigial, passando 
a unidade sísmica CCGC-A a estar selada pela unidade sísmica GC5 (final do Pliocénico inferior a 
início do Pliocénico superior), à qual se sobrepõem as unidades sísmicas GC6 a GC8 (Pliocénico 
superior a Holocénico). Esta cobertura sedimentar do CCGC alcança cerca de 1.4 seg. twt de 
espessura e exibe fácies sísmica estratificada com reflexões paralelas e apresenta evidências de 
deformação associada a falhas (Fig. V.67, ~SP120–SP520).  
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 Figura V.67 – Excerto da linha sísmica VOL5 (A) e interpretação sismostratigráfica (B). m:

múlpiplo. (Localização na Fig. V.56).   
 
Em direcção à zona central do sector batimétrico A, verifica-se que a unidade sísmica GC5 
também está envolvida no CCGC, estando em alguns locais cavalgada por pequenas digitações de 
fácies caóticas limitadas basalmente por uma reflexão de elevada amplitude, interpretada como 
uma rampa de cavalgamento emergente que afecta a cobertura sedimentar do complexo 
acrecionário (Fig. V.66 ~SP2300). Assim, nesta zona central a unidade sísmica CCGC-A está 
selada pela unidade sísmica GC6 do Pliocénico superior, à qual se sucedem as unidades sísmicas 
GC7 e GC8 do final do Pliocénico Superior e do Plistocénico-Holocénico. Estas três unidades são 
responsáveis pelo preenchimento sedimentar de pequenas bacias supra-CCGC desenvolvidas na  
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Fig. V.66 IAM GC1 
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Fig. V.66 IAM GC1 
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dependência de falhas de cavalgamento e/ou de diapiros e vulcões de lama (Fig. V.68). Este 
preenchimento sedimentar apresenta evidências de deformação sin-deposição, estando dobrado em 
sinclinal e perturbado nas imediações ou no contacto com as falhas de cavalgamento e/ou vulcões 
de lama. Estas bacias apresentam analogias com as bacias piggyback descritas em prismas 
acrecionários (ex. Barbados, Mascle et al., 1990), também elas associadas a cavalgamentos e/ou 
vulcões de lama e caracterizadas por possuirem sedimentação sin-tectónica, estando desenvolvidas 
sobre um sector do prisma situado a algumas dezenas de quilometros a montante da frente de 
deformação (Mascle et al., 1990). Nesta região das bacias supra-CCGC o fundo marinho apresenta 
relevo acidentado (Fig. V.56), devidos à sucessão destas depressões, escarpas de falha, diapiros e 
vulcões de lama (Figs. V.66, V.68 e V.82).  
 

 
 
 Figura V.68 – Excerto da linha sísmica AR-01 (A) e interpretação sismostratigráfica (B). m:

múlpiplo. (Localização na Fig. V.56).   
 
A Figura V.69 pretende esquematizar as relações tectonostratigráficas existentes entre a unidade 
sísmica CCGC-A e as unidades que a recobrem, ao longo de um transecto aproximadamente N-S, 
iniciado na vertente Sul do Banco de Portimão e cruzando a zona cental do sector batimétrico A. 
Estas relações permitem esboçar a sucessão dos eventos associados à movimentação da unidade 
sísmica CCGC-A desde o final do Miocénico. Assim, a “instalação” da unidade sísmica CCGC-A 
próximo da vertente Sul do Banco de Portimão, ter-se-á verificado no início do Pliocénico inferior, 
atendendo a que esta unidade cavalga a unidade olistostrómica Ol de idade Miocénico superior e 
está parcialmente coberta pela unidade sísmica GC4 do Pliocénico inferior. A movimentação da 
unidade CCGC-A perdurou durante o Pliocénico inferior a início do Pliocénico superior como 
demonstra o envolvimento da unidade GC5 no complexo acrecionário. Na zona central do sector 
batimétrico A, unidade sísmica GC6 do Pliocénico superior sela a unidade sísmica CCGC-A, 
encontrando-se no entanto, em conjunto com as unidades sísmicas GC7 e GC8 (final do Pliocénico 
superior e Plistocénico-Holocénico), deformada nas pequenas bacias supra-CCGC confinadas 
entre falhas de cavalgamento e/ou diapíros e vulcões de lama, evidenciando a existência de 
actividade tectónica recente e escape de fluidos.  
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Assim, considerando os dados apresentados neste trabalho, é possível demonstrar que o complexo 
acrecionário (CCGC), em particular o sector oriental representado pela unidade sísmica CCGC-A, 
se movimentou até pelo menos ao final do Pliocénico inferior/início do Pliocénico superior, 
podendo conjecturar-se atendendo à deformação apresentada pelas unidades GC6 a GC8 nas 
pequenas bacias supra-CCGC, que este terá experimentado alguma actividade durante o Pliocénico 
superior e talvez Plistocénico. Para o esclarecimento desta questão, se a deformação após o final 
do Pliocénico inferior é consequência da movimentação do complexo acrecionário ou se decorre 
somente da reactivação recente das falhas de cavalgamento e da manifestação de processos de 
escape de fluidos activos, seria necessário dispor no futuro de uma boa cobertura de dados de 
sísmica de reflexão de alta resolução e de cores que permitissem estabelecer uma sismostratigrafia 
detalhada dos sedimentos recentes, identificando e datando as discordâncias e eventos tectónicos.  
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Figura V.69 – Esquematização das relações estratigráficas existentes entre o CCGC-A e as unidades que o
recobrem. 

 
V.1.2.3.2.2. – Unidade sísmica CCGC-B 
 
A unidade sísmica CCGC-B é identificada nas linhas sísmicas IAM GC2, AR-01 e AR-05 e 
apresenta fácies sísmica idêntica à descrita para a unidade sísmica CCGC-A e a sua distribuição 
espacial coincide sensivelmente com o domínio batimétrico B (Fig. V.56). Este distingue-se do 
domínio batimétrico precedente por apresentar menor expressão batimétrica e estar situado a 
profundidades superiores. A unidade sísmica CCGC-B está particularmente bem representada na 
linha sísmica IAM GC2 (Fig. V.59 e Fig. V.70, ~SP 2750-SP 3695) apresentando uma variação de 
espessura em direcção à frente de deformação situada a Oeste, de ~2.4 seg twt para ~1.1 seg twt. 
Verifica-se que a frente de deformação do CCGC apresenta uma forte ruptura de pendor bem 
expressa por uma proeminente escarpa, visível na batimetria multifeixe (Fig. V.56). 
 
Próximo da frente de deformação (Fig. V.70) a unidade sísmica CCGC-B está limitada na base 
pela descontinuidade D, que consiste numa reflexão sub-horizontal ou suavemente inclinada para 
Este, caracterizada por apresentar elevada amplitude e boa continuidade lateral, encontrando-se, 
porém ausente localmente. Esta descontinuidade situa-se a topo de uma sequência sísmica 
composta por três unidades sísmicas, também inclinadas suavemente para Este, sendo da base para 
o topo (Fig. V.70): 
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Fig.V.70 IAM GC2 
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Fig.V.70 IAM GC2 
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Unidade sísmica U1: Apresenta fácies acústica hiperbólica, caracterizada por reflexões irregulares 
com amplitude e continuidade variáveis, podendo corresponder a material crustal, no entanto, a sua 
natureza precisa não pode ser determinada unicamente com base na análise de fácies sísmica. 
González et al. (1996) e Medialdea et al. (2004) consideram que neste sector do Golfo de Cádis, 
registado na linha sísmica IAMGC2, a crosta atinge somente 14 km de espessura, situando-se na 
zona de transição entre crosta continental e crosta oceânica. Em oposição Gutscher et al. (2002) e 
Thiebot e Gutscher (2006) defendem a existência sob o prisma acrecionário (CCGC) de um 
corredor de crosta oceânica de 150 km. Estas duas hipóteses opostas espelham bem o facto da real 
natureza da crosta sob o domínio tectonostratigráfico do Golfo de Cádis permanecer ainda 
desconhecida. 
 
Unidade sísmica U2: Cobre a unidade sísmica precedente assentando sobre uma reflexão irregular 
e apresenta fácies sísmica com algumas reflexões sub-horizontais contínuas e paralelas. O seu topo 
está truncado por uma reflexão contínua de elevada amplitude, que mergulha para Este. A unidade 
sísmica U2 corresponderá a sedimentos marinhos de idade possivelmente jurássica. 
 
Unidade sísmica U3: Esta unidade sísmica caracteriza-se por exibir fácies paralela estratificada, 
constituída por reflexões sub-horizontais contínuas e com elevada amplitude. O contacto entre esta 
unidade sísmica e a unidade sísmica CCGC-B sobrejacente efectua-se através da descontinuidade 
D. Nos locais onde esta descontinuidade não é identificável o contacto ocorre de modo irregular, 
sugerindo truncação e/ou o envolvimento da unidade sísmica U3 no CCGC, apontando para a 
ocorrência de processos de acrecção basal nesses locais. A unidade sísmica U3 corresponderá a 
sedimentos marinhos de idade possivelmente cretácica, colocando-se a hipótese de serem do 
Cretácico Inferior ou talvez do início do Cretácico Superior. Esta hipótese será discutida mais à 
frente neste trabalho. 

 
As relações tectonostratigráficas entre a unidade sísmica CCGC-B e as unidades sísmicas 
subjacentes, acima descritas, são típicas dos complexos acrecionários na proximidade da respectiva 
frente de deformação, pelo que atendendo a estes aspectos, a descontinuidade D é interpretada 
como sendo a superfície de descolamento basal entre o complexo acrecionário do Golfo de Cádis 
(CCGC) e a sequência subjacente de sedimentos marinhos não deformados (unidades sísmicas U2 
e U3).  
 
A unidade sísmica CCGC-B está coberta por uma sequência sedimentar, constituída da base para o 
topo pelas unidades sísmicas GC5, GC6, GC7 e GC8 (Fig. V.70) abranjendo um intervalo de 
tempo compreendido entre o final do Pliocénico inferior e o Plistocénico-Holocénico. O facto 
desta sequência de cobertura, que atinge cerca de ~0.3 seg. twt de espessura, não apresentar 
indícios de perturbação tectónica contribui para a suavização da superfície do fundo marinho no 
domínio batimétrico B, comparativamente com o domínio batimétrico A (Fig. V.54 e Fig. V.56). 
Imediatamente a Sul do Banco de Portimão, a unidade CCGC-B está coberta pela unidade sísmica 
Ol e respectiva sequência de cobertura (Fig. V.70), pelo que a sua presença não é detectável na 
batimetria multifeixe no sector compreendido entre o sopé deste relevo e o lineamento L1 
corrrespondente a uma falha de desligamento direito orientada WNW-ESE (Fig. V.55) (Terrinha et 
al., submetido; Rosas et al., submetido). Na linha sísmica IAM GC2 (Fig. V.70, ~SP 2750) esta 
estrutura parece igualmente apresentar uma componente de cavalgamento, uma vez que a unidade 
CCGC-B cavalga a unidade Ol e a respectiva cobertura sedimentar. Assim, verifica-se que no 
bloco Norte a unidade CCGC-B está coberta pela unidade sísmica Ol (e esta pela unidade GC4), 
enquanto que no bloco Sul a unidade CCGC-B está coberta directamente pela unidade GC5 de 
fácies transparente. Tal sugere que a falha L1 se movimentou durante o Pliocénico inferior 
comportando-se como cavalgamento, estando parte da unidade GC4, desta mesma idade, 
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incorporanda no seio do complexo acrecionário. Rosas et al. (2006; submetido) estimam com base 
em resultados de análise geomorfológica, modelação analógica e cálculos teóricos que esta 
estrutura sofreu reactivação como desligamento direito há 1.8 Ma na fronteira 
Pliocénico/Plistocénico.  
 
A presença de uma sequência sedimentar pelágica não deformada cobrindo um prisma 
acrecionário activo na região próximo da respectiva frente de deformação é uma característica 
comum e descrita em diversos locais, como por exemplo, no prisma acrecionário da Costa Rica 
(Crowe e Buffler, 1983). Assim, a existência de uma cobertura sedimentar não deformada próximo 
da frente de deformação de um prisma não pode ser utilizada como argumento para defender a 
inactividade desta mega-estrutura. Assim, enquanto que, a montante da frente de deformação os 
sedimentos marinhos que cobriam o prisma foram sendo progressivamente deformados e 
incorporados no complexo à medida que este avançava, contemporaneamente na região situada 
próximo da frente de deformação a sedimentação pelágica decorria pacificamente cobrindo de 
modo suave e regular o complexo acrecionário subjacente. O facto destes sedimentos de cobertura 
se apresentarem indeformados somente significa que estes ainda não foram incorporados na massa 
caótica do prisma acrecionário.  
No caso específico do CCGC verifica-se que no sector correspondente à unidade sísmica CCGC-
A, as unidades sísmicas de cobertura apresentam evidências de deformação, estando a unidade 
sísmica GC5 (final do Pliocénico inferior a início do Pliocénico superior) envolvida no complexo 
acrecionário; em contrapartida, próximo da frente de deformação a unidade sísmica GC5 sela o 
complexo, e as unidades de cobertura não se apresentam perturbadas.  
 
V.1.2.3.2.3. – Relação tectonostratigráfica entre as unidades sísmicas CCGC-A e CCGC-B 
 
A linha sísmica AR-01, orientada segundo a direcção E-W, proporciona a oportunidade de 
observar as relações tectonostratigráficas existentes entre as duas unidades sísmicas que compõem 
o CCGC: CCGC-A e CCGC-B (Figs. V.54, V.71, V.72). Da interpretação desta linha sísmica 
ressalta o facto da base da unidade CCGC-A estar marcada por uma reflexão de elevada amplitude 
e inclinada para Este, a qual foi interpretada como uma superfície de cavalgamento, sugerindo que 
esta unidade cavalga a unidade sísmica CCGC-B. De facto, na batimetria multifeixe detecta-se a 
existência de uma ruptura de declive na área de transição entre os sectores batimétricos A e B, 
localizada a cerca de -3000 m (Fig. V.56), a qual foi utilizada como critério para a individualização 
destes dois sectores. Esta ruptura de pendor pode ser provocada por uma escarpa relacionada com 
o soerguimento da unidade CCGC-A devido à actividade e do seu cavalgamento basal.   
 
A genése desta superfície de cavalgamento que limita basalmente a unidade CCGC-A poderá estar 
relacionada com o desenvolvimento de cavalgamentos out-of-sequence que emergem sob o 
material deformado, individualizando uma porção de prisma acrecionário mais deformada, que se 
comportará como um backstop activo (a unidade sísmica CCGC-A) cavalgando a zona mais 
moderna do prisma e situada mais próximo da frente de deformação (a unidade sísmica CCGC-B) 
(Fig. V.72). As condições que regem a formação deste tipo de estruturas em prismas acrecionários 
têm sido investigadas por diversos autores através da realização de experiências de modelação 
analógica (ex. Gutscher et al., 1998; Kukowski et al., 2002).    
 
Considerando as características exibidas pelo CCGC, ressalta-se o facto, de embora este apresentar 
semelhanças notórias com os complexos acrecionários, por exemplo de Barbados (ex. Westbrook 
et al., 1988), Makran (ex. Schlüter et al., 2002), Malaita (ex. Phinney et al., 2004), no que se refere 
à geometria, fácies sísmicas e relações tectonostratigráficas, este destaca-se pela sua singulariedade 
nos seguintes aspectos:   
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a) ausência de actividade sísmica, comum neste tipo de mega-estruturas; 
b) a sua frente de deformação contacta com outro corpo de fácies caóticas, o Corpo Caótico da 

Ferradura (CCF) e não com sedimentos marinhos não deformados como nos exemplos 
clássicos; 

c) está recortado por estruturas maiores orientadas WNW-ESE, interpretadas por Terrinha et al. 
(submetido) como falhas de desligamento direito paralelas à trajectória de África em relação à 
Ibéria.  

 

 
 

Figura V.71 – Excerto da linha sísmica AR-01 (A) e interpretação sismostratigráfica (B). m: múltiplo.
(Localização na Fig. V.56).  

 
Relativamente ao primeiro aspecto, Gutscher (2004) sugere que a ausência de sismicidade 
verificada na região do Golfo de Cádis poderá ser explicada por uma de três possibilidades: a) a 
subducção não é activa; b) a subducção é activa, mas assísmica; c) a subducção é activa, mas a 
zona sismogénica está bloqueada. A escolha deste autor recai sobre esta última hipótese, 
admitindo que a zona de subducção de Gibraltar apresenta um comportamento idêntico ao 
manifestado pelas zonas de subducção bloqueadas de Cascadia e Nankai. Este modelo encerra 
implicações dramáticas no que respeita à potencialidade de ocorrência de grandes sismos nesta 
região, pelo que Gutscher et al. (2006) sugerem que sismos de magnitude (Mw) da ordem de 8.6 
a 8.8 podem ser gerados nesta zona de subducção, apresentando intervalos de recorrência de 
1000 a 2000 anos. Segundo estes autores, uma falha de cavalgamento pouco profunda, associada 
a uma subducção activa sob Gibraltar, seriam uma boa candidata como fonte do sismo e tsunami 
de 1755.  
A zona de subducção de Cascadia caracteriza-se do ponto de vista sismogénico, por produzir 
sismos característicos com um mecanismo de fonte lento e tsunami earthquakes (a magnitude do 
tsunami é superior à magnitude das ondas sísmicas de superfície) (McAdoo et al., 2004) 
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apresentando intervalos de recorrência para os grandes eventos da ordem de 1000 anos (Nelson 
et al., 2006). Segundo McAdoo et al. (2004) a produção deste tipo de sismos e tsunamis reflecte-
se na geomorfologia das margens, através da preservação de extensos landslides, alguns deles 
relíquias de antigos eventos, e cuja presença confere maior irregularidade topográfica às zonas 
de talude. Esta preservação resultará do facto das frequências associadas a sismos lentos serem 
demasiado baixas para desencadear movimentos de massa ao longo de vertentes inclinadas, 
embora sejam suficientemente fortes para gerar tsunamis (McAdoo et al., 2004).  
Na Figura V.73 está representado o modelo sismostratigráfico proposto para o sub-domínio 
tectonostratigráfico Golfo de Cádis II. 
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Figura V.72 – Esquema do prisma acrecionário do Golfo de Cádis, onde se
representam as relações entre as unidades sísmicas CCGC-A e CCGC-B. 
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Figura V.73 – Modelo sismostratigráfico
proposto para o sub-domínio tectonostratigráfico
Golfo de Cádis II. “D” refere-se ao descolamento
basal do complexo acrecionário CCGC. 
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V.1.2.4. – Estratigrafia do campo de vulcanismo de lama do Golfo de Cádis: implicações na 
determinação do intervalo de idades do CCGC  

 
O campo de vulcanismo de lama reconhecido no Golfo de Cádis, no qual se encontram 
representadas mais de três dezenas de vulcões de lama (Pinheiro et al., 2003b) que irrompem 
através do CCGC, estende-se desde as Margens Portuguesa e Espanhola até à Margem Marroquina 
(Fig. V.74). A ocorrência de escape de fluidos, em particular ricos em hidrocarbonetos, consiste 
num fenómeno frequente em zonas tectonicamente activas em regime convergente ou sujeitas a 
elevada taxa de sedimentação, pelo que a sua presença no Golfo de Cádis levanta questões acerca 
do regime geodinâmico que aí vigora.  Neste contexto, diferentes autores apresentam diferentes 
perspectivas acerca do significado geodinâmico e controlo estrutural dos vulcões de lama: 
Gutscher et al. (2002) consideram que a presença de vulcanismo de lama activo e circunscrito à 
região do CCGC constitui um forte argumento comprovativo da actividade recente deste prisma 
acrecionário; Pinheiro et al. (2003a) defendem que a localização dos vulcões de lama no sector NE 
do Golfo de Cádis, onde também ocorrem as cristas diapíricas, se encontra controlada pela 
intersecção de falhas de desligamento conjugadas segundo as direcções NW-SE e NE-SW; 
Terrinha et al. (submetido) sugerem que as falhas de desligamento direito orientadas WNW-ESE e 
paralelas à trajectória de África em relação à Ibéria, que cortam o CCGC e actuam como condutas 
preferenciais na exalação destes fluidos ricos em metano, encontrando-se os vulcões de lama 
alinhados ao longo destas estruturas. Van Rensbergen et al. (2003) verificaram que os vulcões de 
lama existentes na Margem Marroquina estão controlados por falhas de cavalgamento. 
 

 

A

B

Figura V.74 – Localização dos vulcões de
lama do Golfo de Cádis. (Extraída de Léon
et al., 2006). As linhas a tracejado
individualizam grupos de vulcões de lama
situados nos sectores batimétricos A e B
descritos anteriormente. 

 
Para além destas questões os vulcões de lama poderão igualmente ilucidar alguns aspectos 
relacionados com a estratigrafia do CCGC. Assim, neste trabalho apresenta-se uma análise de 
Estratigrafia Sísmica do sector português do campo de vulcanismo de lama do Golfo de Cádis, 
com o objectivo de enquadrar esta actividade no modelo sismostratigráfico proposto para este 
domínio tectonostratigráfico. Pretende-se também, proporcionar uma discussão dos dados 
publicados referentes à estratigrafia dos clastos Ovsyannikov et al. (2003) e matriz da brecha de 
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lama (Pinheiro et al., 2003a) recuperados nos vulcões de lama situados nas margens Portuguesa, 
Espanhola e Marroquina, com vista à avaliação da sua potencialidade como marcadores 
estratigráficos. A partir da análise conjunta destes dados pretende-se constranger melhor o 
intervalo de idades proposto para o CCGC e contribuir para a discussão da questão relativa à sua 
actividade/inactividade recente. 
 
V.1.2.4.1. – Características gerais das estruturas associadas ao escape de fluidos no Golfo de 
Cádis 
 
A investigação da ocorrência de processos associados ao escape de fluidos no Golfo de Cádis 
iniciou-se em 1999 (Pinheiro et al., 2003a; et al., 2003b), tendo sido posteriormente incrementada 
ao longo dos últimos anos, os quais se revelaram pródigos na descoberta de numerosas estruturas 
que atestam a existência de emissão de fluidos de baixa temperatura e ricos em hidrocarbonetos, 
essencialmente metano, expressa pela presença de diversos vulcões de lama, depressões circulares 
(pockmarks), crostas e chaminés carbonatadas, bem como por bancos carbonatados constituídos 
por corais de águas profundas, os quais testemunham a existência de ecossistemas 
quimiossintéticos (ex. Baraza e Ercilla, 1996; Díaz-del-Río et al., 2003; Somoza et al., 2003; 
Pinheiro et al., 2003a; et al., 2003b; et al., 2004; Magalhães et al., 2006; Léon et al., 2006).  
 
A existência de períodos de actividade recente em alguns vulcões de lama identificados no Golfo 
de Cádis manifesta-se através do intenso odor a H2S, presença de hidratos de metano, diminuta 
cobertura de sedimentos pelágicos e elevada concentração de espécimes de Pogonophora (Pinheiro 
et al., 2003a). Em particular, no que se refere ao sector português, foram identificados diversos 
vulcões de lama, de entre os quais se mencionam, Bonjardim, Carlos Ribeiro, Olenin, Gades, 
Cibeles, Cornide (Fig. V.74), destacando-se a ocorrência de hidratos de metano nos dois primeiros 
(Pinheiro et al., 2003a).  
 
A título de exemplo encontram-se sintetizadas na Figura V.75 as principais características 
demonstradas por alguns vulcões de lama presentes no Golfo de Cádis. 
 
Baseados na concentração e composição do gás emitido em 15 vulcões de lama, reconhecidos nos 
sectores português, espanhol e marroquino do Golfo de Cádis, e dando especial ênfase à relação 
existente entre o gás mais abundante, o metano, e os seus homólogos mais pesados, Bileva e 
Blinova (2003) propõem o agrupamento destes vulcões em duas categorias, sendo estas: (a) 
vulcões actualmente passivos e (b) vulcões activos. O primeiro grupo integra os vulcões de lama 
Aveiro, Jesuz Baraza, Mercator, Tanger, Rabat, TTR e Tasyo, enquanto que o segundo grupo 
inclui os vulcões Bonjardim, Olenin, Carlos Ribeiro, Ginsburg, Capitão Arutyunov, Gemini, Al 
Idrissi e Fiúza, sendo estes divididos em dois sub-grupos com base no valor apresentado pela 
respectiva concentração em homólogos de metano. Estes autores inferiram também a origem mais 
provável para o metano (biogénica ou termogénica), atendendo ao valor apresentado pela razão 
entre a concentração de metano e a soma da concentração dos seus homólogos. Verifica-se assim, 
a preponderância da presença de gás de origem termogénica, em particular nos vulcões activos, 
embora a existência de gás biogénico em alguns destes vulcões seja relevante, o que implicará, na 
maioria dos casos, a ocorrência de um processo de mistura entre estas duas componentes gasosas. 
Os resultados obtidos pelos autores acima mencionados encontram-se sintetizados na Figura V.76. 
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Figura V.75 – Caracterização de 21 vulcões de lama identificados no Golfo de Cádis. Salienta-se que os dados 
apresentados relativamente ao vulcão de lama Gemini se referem à sua cratera de menores dimensões. (Dados 
compilados de Pinheiro et al., 2003a; et al., 2004; Van Rensbergen et al., 2003).  
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Figura V.76 - Caracterização das emissões gasosas dos vulcões de lama e relação destas com a actividade e 
origem do gás. (Dados compilados de Bileva e Blinova, 2003). 

 
No que se refere à composição química apresentada pelo gás emitido pelos vulcões de lama do 
sector português, verifica-se que o metano ocorre em abundância, contribuindo em cerca de 81% 
para essa composição, na qual os homólogos mais pesados (C2+) perfazem os restantes 19%, 
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sugerindo assim, uma origem termogénica para este gás, a qual se situa na  “janela de geração de 
petróleo”, inferindo-se a ocorrência provável de hidrocarbonetos em profundidade (Pinheiro et al., 
20004).  
 
Os resultados da análise geoquímica dos fluidos emitidos pelos vulcões de lama do Golfo de Cádis 
suportam a origem termogénica do metado, revelando elevadas concentrações de Li e B, indicando 
que estes fluidos resultam da desidratação de minerais de argila verificada a vários quilómetros de 
profundidade sob condições de temperatura que execedem 150ºC (Hensen et al., 2007). Estes 
fluidos a elevada temperatura podem ser injectados ao longo de falhas de desligamento profundas 
que cortam o substrato crustal, como precorniza o modelo defendido por Terrinha et al. 
(submetido).  
 
A ocorrência de campos de crostas, pavimentos e chaminés carbonatadas foi também registada 
principalmente no sector português do Golfo de Cádis, em estreita associação com o vulcanismo 
de lama, em particular nas proximidades dos vulcões de lama Cornide e Gades e do diapiro de 
lama Ibérico (Pinheiro et al., 2004) (Fig. V.74). Segundo Magalhães et al. (2003; 2006) estas 
estruturas carbonatadas correspondem a carbonatos autigénicos, mais especificamente a chaminés 
dolomíticas com morfologias e dimensões variadas e a pavimentos aragoníticos que cobrem vastas 
áreas do fundo marinho, resultantes da litificação de sedimentos em consequência da precipitação 
de dolomite, calcite, calcite magnesiana e aragonite autigénicas, produzidas por oxidação de 
metano, operada provavelmente na zona sulfato-reductora, com a contribuição de actividade 
microbiana. A composição isotópica do carbono (δ13C) presente nas amostras de chaminés e 
pavimentos revela a origem da fonte dos fluidos expelidos no Golfo de Cádis (Magalhães et al., 
2003; et al., 2006). Os valores apresentados, situados entre –20 e –50%, são típicos de oxidação de 
metano, sugerindo a presença simultânea de metano biogénico e termogénico (Díaz-del-Río et al., 
2003; Magalhães et al., 2006). Mais detalhadamente verifica-se, que valores empobrecidos deste 
isótopo, da ordem de –20 a –30%, são indicativos da presença de gás formado termogenicamente, 
enquanto que valores que demonstram empobrecimento extremo (da ordem de – 40%) apontam 
para fontes biogénicas de metano (Díaz-del-Río et al., 2003). As chaminés dolomíticas com Fe 
presentes no campo situado na Margem Marroquina indicam uma possível origem resultante da 
mistura entre fontes termogénicas e biogénicas (Díaz-del-Río et al., 2003). As idades de amostras 
de chaminés dolomíticas estimadas pelo método 230Th/234U variam entre 89 ka e 246 ka (±9%) 
(Magalhães et al., 2006).  
 
Exemplares de chaminés carbonatadas 
foram recuperadas do vulcão de lama 
Cornide, enquanto que crostas carbonatadas 
foram amostradas neste vulcão e no vulcão 
Cibeles (Somoza et al., 2003; Pinheiro et al., 
2004). A Fig. V.77 apresenta alguns 
exemplares de chaminés recolhidos no topo 
do vulcão de lama Cornide, durante o 
cruzeiro SWIM04 a bordo do navio R/V 
Urania em Setembro de 2004.  
 
 

Figura V.77 – Chaminés colhidas no topo do
vulcão de lama Cornide. 
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As chaminés raramente se encontram na sua posição original, jazendo derrubadas e fragmentadas 
no fundo marinho (Somoza et al., 2003; Pinheiro et al., 2004), envoltas em sedimentos que 
apresentam saturação em gás, odor a H2S e estruturas de desgasificação (Díaz-del-Río et al., 
2003). As explicações invocadas para o facto das chaminés se encontrarem derrubadas no fundo, 
cingem-se à proposta de duas hipóteses: a) tal decorre da intensa actividade sísmica que afecta esta 
região; b) resulta da erosão provocada pela circulação da MOW. Pinheiro et al. (2003a) apontam 
esta última hipótese como sendo a mais provável. No prisma acrecionário de Barbados, a acção de 
correntes profundas é igualmente invocada para explicar a exposição no fundo marinho de crostas 
e pavimentos carbonatados autigénicos (Faugères et al., 1990; Faugères et al., 1997), gerados no 
interior dos sedimentos através de processos diagenéticos semelhantes aos descritos para o Golfo 
de Cádis por Magalhães et al. (2006).  
 
Outro aspecto significativo, que atesta a ocorrência de 
processos de escape de fluidos no Golfo de Cádis, 
consiste na presença de corais de águas profundas 
(Fig. V.78), responsáveis pela edificação de extensos 
bancos carbonatados. Estes organismos, ao contrário 
dos seus congéneres encontrados em ambientes de 
águas de baixa profundidade, quentes, bem 
oxigenadas e livres de acarreio terrígeno, proliferam 
num ambiente de águas frias e profundas situadas 
centenas de metros abaixo da zona fótica, 
desenvolvendo-se na estreita dependência de 
emissões de fluidos ricos em hidrocarbonetos, e em 
íntima relação simbiótica com bactérias 
quimiossintetizantes.     
 

 
Figura V.78 – Exemplar de coral profundo colhido
durante o cruzeiro TTR15 realizado no Golfo de Cádis em
Julho-Agosto de 2005 a bordo do navio Professor
Logachev. 

 
 
 
 
 
O vulcanismo de lama exibido nos diferentes sectores do Golfo de Cádis apresenta especificidades 
que permitem individualizar o sector português dos sectores espanhol e marroquino, tendo em 
conta os seguintes aspectos (Pinheiro et al., 2003a):  
 

a) Nos vulcões de lama dos sectores espanhol e marroquino, é frequente a presença de 
escoadas finas e estratificadas de brecha de lama (mud brecia), apresentando evidências de 
bioturbação no topo. Os clastos apresentam elevado teor carbonatado e encontram-se semi-
consolidados no interior da matriz. 
 
b) Os vulcões de lama situados no sector português são compostos por espessas escoadas de 
brecha de lama, as quais, esporadicamente, demonstram evidências de bioturbação. Os 
clastos encontram-se presentes em elevado número, e surgem litificados e apresentando 
baixo teor em carbonato.  
 
c) A ocorrência de cristas carbonatadas e de comunidades de corais de águas frias profundas, 
dominadas pela espécie típica destes ambientes Lophelia pertusa, restringe-se aos sectores 
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espanhol e marroquino, situando-se a profundidades entre 900 e 1200 m. Regista-se a sua 
ausência na zona profunda do sector português, entre 2200 e 3200 m de profundidade.   
 
d) Espécimes do género Pogonophora estão bem representados nos três sectores do Golfo de 
Cádis, no entanto a maior densidade populacional regista-se nos sectores marroquino 
(Student e Ginsburg) e português (Bonjardim). 
 
e) Foram recuperados hidratos de metano em vulcões de lama do sector português 
(Bonjardim) e do sector marroquino (Ginsburg, Capitão Arutyunov). 

 
V.1.2.4.2. – Dados estratigráficos provenientes da análise de clastos e matriz da brecha de lama: 
uma discussão  
 
Tentativas de reconstituição da estratigrafia e evolução deposicional do Golfo de Cádis têm sido 
propostas aplicando como metodologia a datação dos clastos (Ovsyannikov et al., 2003) e da 
matriz da brecha de lama (mud breccia) (Pinheiro et al., 2003a) expelidos pelos vulcões de lama 
presentes nas Margens Portuguesa, Espanhola e Marroquina. De acordo com estes autores, os 
clastos e a brecha de lama fornecem informações acerca da idade e litologia dos níveis 
sedimentares do Golfo de Cádis atravessados pelos vulcões de lama.  
 
No entanto, para retirar quaisquer ilações de carácter estratigráfico relativamente aos vulcões de 
lama e ao CCGC, é necessário compreender o significado tectono-sedimentar deste complexo e 
das estruturas que controlam a exsudação dos fluidos. Importa pois, ressalvar que uma vez que os 
vulcões de lama estão edificados sobre o CCGC, o material por eles atravessado e expelido 
corresponde aos sedimentos envolvidos neste complexo acrecionário, havendo assim a 
possibilidade dos clastos e brecha provirem de unidades alóctones, pelo que, a verificar-se esta 
situação, qualquer sucessão estratigráfica inferida para o Golfo de Cádis com base neste método 
carecerá de significado estratigráfico. A presença de unidades alóctones traduz-se-ia pela 
variabilidade demonstrada pela sucessão estratigráfica consoante os locais onde se situam os 
vulcões de lama.  
 
Embora a aplicação deste método seja questionável no estabelecimento da sucessão estratigráfica 
do Golfo de Cádis, ele permite porém, o acesso ao conhecimento das litologias (e respectiva idade) 
que se encontram envolvidas no complexo acrecionário (CCGC), permitindo inferir os limites de 
uma janela estratigráfica para este corpo, atendendo à idade dos materiais mais antigos e mais 
recentes amostrados nos vulcões de lama.   
 
Assim, Ovsyannikov et al. (2003), baseando-se na identificação da litologia dos clastos extruídos 
pelo vulcão de lama Yuma situado na Margem Marroquina (Fig. V.74), e respectiva datação obtida 
utilizando Foraminíferos planctónicos, ou no caso de amostras estéreis, recorrendo à sua analogia 
com litologias semelhantes e de idade conhecida, recuperadas noutros locais do Golfo de Cádis 
(Maldonado et al., 1999), identificaram a existência de seis unidades sedimentares compreendidas 
entre o Eocénico inferior e o Pliocénico inferior provável (Fig. V.79 e Fig. V.80). Estes autores 
registaram a existência de um importante hiato correspondente ao intervalo Eocénico superior-
Oligocénico, diagnosticado pela ausência de espécies desta idade, e interpretado como evidência 
do levantamento da Margem Marroquina nessa época. Porém, considerando os dados expostos na 
Figura V.80, constata-se que também estão ausentes espécies do Miocénico inferior e parte do 
Miocénico médio, o que de acordo com o argumento acima apresentado traduziria um hiato mais 
amplo.  
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Figura V.79 – Sucessão sedimentar
do Golfo de Cádis inferida através
dos clastos expelidos pelo vulcão de
lama Yuma. (Extraída de
Ovsyannikov et al., 2003). 

 
 
Baseando-se na reconstituição da sucessão estratigráfica, Ovsyannikov et al. (2003) sugerem as 
seguintes etapas evolutivas para o sector marroquino do Golfo de Cádis:  

 
a) No Eocénio inferior-médio ocorreu intensa sedimentação turbidítica com a construção de 

um sistema deposicional de leque submarino profundo (deep-sea fan). 
b) No Eocénico superior-Oligocénico ter-se-á verificado o soerguimento da margem, 

sugerido pela ausência de clastos e de microfósseis dessa idade na brecha de lama.  
c) No Aquitaniano-Burdigaliano a sedimentação foi restabelecida com a deposição de uma 

sucessão argilosa. 
d) No Langhiano predominou a sedimentação pelágica carbonatada numa bacia aberta 

pouco profunda de águas quentes. Ocorreu também a deposição de turbiditos. 
e) No Serravaliano-Tortoniano inferior verificou-se o aprofundamento da margem, 

testemunhado pela elevada deposição de argilas turbidíticas e areias num leque 
submarino profundo. 

f) No Tortoniano médio ocorreu a sedimentação de rochas carbonatadas em ambiente de 
águas pouco profundas. 

g) Desde o Messiniano ao Pliocénico superior estabeleceram-se condições marinhas de 
águas pouco profundas relativamente quentes e com actividade de correntes de fundo.  

 
Pinheiro et al., (2003a) obtiveram datações da matriz da brecha de lama de alguns vulcões de lama 
do Golfo de Cádis, presentes no sector português (Bonjardim, Carlos Ribeiro), espanhol (Tasyo) e 
marroquino (Jesus Baraza, Rabat, Ginsburg), baseadas na análise micropaleontológica das 
respectivas associações de Nanofósseis calcários, em especial cocolitoforídeos e discoasteres (Fig. 
V.80). As datações referidas distribuem-se num vasto leque de idades, abrangendo o intervalo de 
tempo compreendido entre o Cretácico Superior e o Pliocénico indiferenciado (Fig. V.80), 
merecendo saliência os seguintes aspectos: a) as espécies de Nanofósseis do Cretácico Superior 
são comuns nos vulcões de lama dos sectores espanhol e marroquino, no entanto, as associações 
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faunísticas atingem a sua maior expressão, em termos de variedade e abundância de espécies, no 
sector português; b) as espécies típicas do Oligocénico parecem estar ausentes; c) as espécies de 
cocolitoforídeos e discoasteres do Miocénico-Pliocénico são muito abundantes.  
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Figura V.80 – Compilação dos dados biostratigráficos utilizados por Ovsyannikov et al. (2003) na datação
das seis unidades litológicas inferidas a partir da natureza dos clastos expelidos pelo vulcão de lama Yuma.
Notar a ausência de espécies do Eocénico superior, Oligocénico e Miocénico inferior. Compilação dos
Nanofósseis Calcários identificados por Pinheiro et al. (2003a) na matriz da brecha de lama dos vulcões
Bonjardim, Carlos Ribeiro, Jesus Baraza, Rabat, Ginsburg e Tasyo e respectiva datação. Notar a ausência
de espécies típicas do Oligocénico. (*) Espécies igualmente presentes nas sondagens petrolíferas da Bacia
do Algarve. 

 
 
 
 
 
Comparando os dois modelos estratigráficos, constata-se que: 
 
1 - A sucessão estratigráfica proposta por Ovsyannikov et al. (2003) está compreendida entre o 

Eocénico inferior e o Pliocénico inferior provável, enquanto que a sugerida por Pinheiro et 
al., (2003a) corresponde ao intervalo Cretácico Superior a Pliocénico indiferenciado. De 
frisar, que embora Ovsyannikov et al. (2003) não tenham identificado a presença de espécies 
do Cretácico Superior nos clastos estudados, Pinheiro et al., (2003a) referem a sua ocorrência 
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na matriz da brecha de lama dos vulcões marroquinos Ginsburg e Jesus Baraza, ambos 
situados próximo do vulcão Yuma (Fig. V.74). 

 
2 - A existência de um hiato entre o Eocénico superior e o Oligocénico é sugerida pela ausência 

de espécies de Foraminíferos desta idade nos clastos do vulcão de lama Yuma Ovsyannikov et 
al. (2003). Porém, também estão ausentes espécies do Miocénico inferior e parte do Miocénico 
médio (Fig. V.80). Nos vulcões de lama estudados por Pinheiro et al., (2003a) regista-se a 
ausência de espécies típicas do Oligocénico, estando no entanto presentes espécies de 
Nanofósseis do Paleocénico e Eocénico. 

 
3 - As espécies de Nanofósseis do Cretácico Superior ocorrem na matriz da brecha de lama dos 

vulcões situados nas Margens Portuguesa, Espanhola e Marroquina, sendo no entanto, 
particulamente abundantes na primeira. As espécies mais abundantes nos vulcões das três 
Margens são datadas do Miocénico e Pliocénico.  

 
A ausência de espécies típicas do Oliogénico poderá traduzir a existência de um hiato como 
sugerem Ovsyannikov et al. (2003), enquadrando-se temporalmente nas fases de deformação 
associadas à formação da Cadeia Bética-Rif (ex. Sanz de Galdeano, 2000). De um modo geral, 
verifica-se que o Paleogénico encontra-se escassamente representado no sector imerso da Bacia do 
Algarve, sendo mesmo inexistente em terra (Manuppella, 1988). No entanto, devido à escassez de 
dados utilizados por Ovsyannikov et al. (2003), o hiato Eocénico-Oligocénico poderá apenas 
reflectir a inexistência nas amostras estudadas, de espécies que sejam bons marcadores 
estratigráficos para o Oligocénico, sendo por isso necessário proceder a maior número de análises 
deste tipo nos outros vulcões de lama.  
 
A interpretação dos dados referente à análise dos clastos, apresentada por Pinheiro et al. (2003a), 
pressupõe segundo estes autores que, o enraizamento dos vulcões de lama se processa a diferentes 
níveis estratigráficos correspondentes a depósitos de diferentes idades, mas constrangidas 
temporalmente entre o Cretácico Superior e o Pliocénico, ocorrendo com maior frequência 
próximo de depósitos do Miocénico-Pliocénico, atendendo à grande abundância de espécies desta 
idade. Esta suposição, não permite no entanto, determinar o início do surgimento da actividade 
associada ao vulcanismo de lama no Golfo de Cádis e atribuir-lhe uma datação. Estes autores 
colocam algumas reticências na atribuição de idade Cretácico Superior ao nível de lama rico em 
gás que alimentaria os vulcões mencionados, pois equacionam a possibilidade da ocorrência de 
contaminação através da introdução de clastos provenientes do “olistostroma de Gibraltar” (cit. 
Pinheiro et al., 2003a) instalado sobre o complexo acrecionário do Golfo de Cádis, segundo o 
modelo geodinâmico defendido por Maldonado et al. (1999) para esta região. 

 
Independentemente de qual seja o modelo geodinâmico aceite para o Golfo de Cádis, contrapõe-se 
que, se a presença de clastos datados do Cretácico Superior resultasse de um processo de 
contaminação como alegam Pinheiro et al. (2003a), a sua ocorrência nos vulcões de lama deveria 
ser aleatória e generalizada, e como tal não se observaria uma concentração preferencial de clastos 
desta idade em vulcões situados num sector particular do Golfo de Cádis. Assim, a elevada 
ocorrência de clastos e matriz datados deste período nos vulcões de lama circunscritos a uma dada 
área, parece antes, reflectir a especificidade inerente aos processos de escape de fluidos que reinam 
nesse local, descartando-se deste modo, a hipótese de contaminação.  
 
Considerando o acima exposto, permanece a questão que será discutida mais adiante: porque 
razão, a ocorrência das espécies de Nanofósseis mais antigas presentes na matriz da brecha de 
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lama, e datadas do Cretácico Superior, é preponderante nos vulcões que se situam a maiores 
profundidades no sector português do Golfo de Cádis?    
 
Por outro lado, deverá ser tido em conta, o facto dos vulcões de lama expelirem materiais 
envolvidos no prisma acrecionário (CCGC), onde a existência de cavalgamentos provocou a 
alteração das relações estratigráficas originais. 
A preponderância de espécies do Cretácico Superior regista-se nos vulcões de lama situados a 
maior profundidade no sector português (Carlos Ribeiro, Bonjardim; Fig. V.74), ocorrendo 
próximo da frente de deformação do CCGC, onde espessura deste é menor e a superfície de 
descolamento basal D se situa mais próximo da superfície (Fig. V.70).   

 
V.1.2.4.3. – Análise de Estratigrafia Sísmica  
 
Ao considerar com maior detalhe o padrão de distribuição dos vulcões de lama no Golfo de Cádis, 
imediatamente ressalta a discrepância observada na distribuição destas estruturas, situadas, 
respectivamente a Este e a Oeste do meridiano de cerca de 8º 00’ W (Fig. V.74). Destacam-se 
assim, duas áreas caracterizadas por apresentarem uma densidade díspar no que se refere à 
ocorrência de vulcões de lama:  
A densidade de distribuição dos vulcões de lama diminui para Oeste, em direcção ao domínio 
batimétrico B, situado a maiores profundidades. 
 
a) área oriental, compreendida entre cerca de 400 e 1400 m de profundidade, e na qual os vulcões 
de lama apresentam a sua maior densidade de concentração (Fig. V.74). Este conjunto de vulcões 
de lama situa-se no sector batimétrico A (Fig. V.56) limitado a Oeste por uma ruptura de pendor 
localizada a cerca de 2800 m de profundidade. 
 
b) área ocidental, compreendida entre cerca de 2800 e e 3200 m de profundidade e caracterizada 
pela ocorrência de os vulcões de lama em número extremamente reduzido, encontrando-se mais 
dispersos e isolados, mas apresentando-se sensivelmente alinhados segundo a direcção WNW-ESE 
sugerindo segundo Terrinha et al. (submetido) a existência de controlo tectónico através de falhas 
de desligamento com estas orientações. Nesta área destaca-se a presença de três vulcões de lama 
(Fig. V.56 e Fig. V.74) sendo estes, de SW para NE, Bonjardim, Olenin e Carlos Ribeiro, dos 
quais somente o segundo não apresenta evidências de actividade recente (Pinheiro et al., 2003a). 
Estes vulcões de lama situam-se no sector batimétrico B, o qual se estende até cerca de –4100 m 
(Fig. V.56).  

 
De referir que na área situada entre o lineamento L1 e a vertente Sul do Banco de Portimão, 
caracterizada por exibir uma topografia suave e correspondente à distribuição espacial do 
olistostroma (unidade sísmica Ol) proveniente deste relevo e que recobre o CCGC (Fig. V.63), não 
foram até ao momento identificados vulcões de lama nem parecem existir indícios da sua 
existência na batimetria multifeixe (Fig. V.55). 
 
Deverá ser ponderado em que medida, o facto da dispersão e extrema escassez de ocorrências 
apresentadas pelos vulcões de lama presentes na área ocidental, poder ser aparente, não reflectindo 
claramente uma realidade geológica, mas podendo surgir como consequência da reduzida 
cobertura desta área por parte de dados geofísicos e sedimentológicos, indispensáveis no 
reconhecimento de estruturas potencialmente correspondentes a vulcões de lama. 
A descoberta recente, em Julho-Agosto de 2005 e Maio-Junho de 2006 durante os cruzeiros TTR15 
e TTR16, de novos vulcões de lama localizados nesta área mais profunda, parece comprovar em 
parte, que o actual quadro de distribuição destas estruturas no Golfo de Cádis está intimamente 
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dependente da realização de uma cobertura eficaz e exaustiva desta região, mediante o recurso a 
métodos de natureza geofísica, em especial sísmica de reflexão e sonar de varrimento lateral, e 
complementarmente, através da comprovação da autenticidade e grau de actividade de potenciais 
estruturas, com o auxilio de sondagem de gravidade. Assim, provavelmente num futuro próximo, 
esta área revelar-se-á muito promissora no que se refere à descoberta de novos vulcões de lama 
activos. No entanto, e atendendo aos dados já existentes, constata-se, efectivamente, a ocorrência 
de um decréscimo significativo no número de vulcões de lama de Este para Oeste, em consonância 
com a diminuição de espessura alcançada pelo CCGC e coincidindo com o aumento de 
profundidade do fundo marinho. 

 
A análise de Estratigrafia Sísmica efectuada no campo de vulcanismo de lama do Golfo de Cádis e 
apresentada neste trabalho, baseou-se na interpretação de linhas sísmicas de alta resolução PSAT, 
adquiridas no decurso dos cruzeiros TTR (Fig. V.81), calibradas estratigraficamente com as linhas 
sísmicas multicanal IAM e ARRIFANO que cruzam esta região. Estas linhas de alta resolução 
permitem interpretar com maior detalhe a arquitectura estratigráfica das bacias supra-CCGC 
desenvolvidas entre os vulcões de lama e diapíros. Estas bacias surgem como pequenas depressões 
em sinclinal, ocorrendo a diferentes níveis topográficos, elevando-se umas em relação às outras, 
constituindo bacias suspensas (Fig. V.82). Na linha sísmica PSAT 221 (Fig. V.81 e Fig. V. 82), 
observam-se exemplos destas bacias confinadas entre o vulcão de lama Capitão Arutyonov e uma 
possível intrusão diapírica.  
 

 

Figura V.81 – (ao lado). Mapa de localização da
linha de alta resolução PSAT 221 adquirida no
decurso do cruzeiro TTR12. Esta linha é cruzada
pelas linhas IAM GC1 e IAM T3. 

Figura V.82 – (em baixo). Linha sísmica PSAT-221 (A)
e interpretação sismostratigráfica (B). 
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O preenchimento sedimentar destas bacias consiste em depósitos do Pliocénico superior a 
Plistocénico-Holocénico representados pelas unidades sísmicas GC6, GC7 e GC8 que cobrem o 
CCGC. De frisar que a calibração estratigráfica destas unidades e a posição do topo do CCGC 
foram constrangidas nesta linha através da intersecção com a linha sísmica de multicanal IAM 
GC1 (Fig. V.81 e Fig. V.66). A descontinuidade P4 surge na linha PSAT 221 como uma 
descontinuidade de elevada continuidade e amplitude situada na base da unidade sísmica GC7 
(Fig. V.82). A alta resolução apresentada por esta linha permitiu identificar no seio das unidades 
sísmicas GC7 e GC8 a sucessão entre fácies transparentes e estratificadas com reflexões internas 
muito contínuas, indiciando a deposição alternada de sedimentos pelágicos e turbidíticos. Este 
preenchimento mostra evidências de deformação nas imediações das intrusões dos vulcões de lama 
e diapíro ou junto de falhas de cavalgamento (Fig. V.82).  
O vulcão de lama Capitão Arutyonov e a intrusão diapírica irrompe assim, através do CCGC e das 
unidades sísmicas GC6, GC7 e GC8 do Pliocénico superior a Plistocénico-Holocénico que o 
recobrem (Fig. V.81 e Fig. V.82). As antigas escoadas apresentam-se interdigitadas nos 
sedimentos destas idades demonstando a ocorrência de vários episódios de actividade durante este 
período de tempo. 

 
V.1.2.5. – Considerações acerca da idade e actividade/inactividade do CCGC 
 
Atendendo às características apresentadas pelo CCGC, estas demonstram no seu conjunto que 
este corpo possui fortes analogias com os prismas acrecionários desenvolvidos num contexto 
geodinâmico de subducção activa, de que se destacam a título de exemplo, os prismas 
acrecionários de Barbados (ex. Westbrook et al., 1988), Scotia Arc (ex. Maldonado et al., 1998) 
Taiwan (ex. Chi et al., 2003), Cascades (ex. Flueh et al., 1998), Makran (ex. Schlüter et al., 
2002). No entanto, a actividade (Gutscher et al., 2002) ou inactividade (Zitellini et al., 2004) do 
CCGC ainda são fortemente discutidas, embora seja aceite que se trata de um prisma 
acrecionário de pequenas proporções cuja origem esteve na dependência dos processos que 
actuam (ou actuaram) localmente a nível astenosférico na região do Arco de Gibraltar.  
 
Integrando o conjunto dos resultados provenientes da inspecção da batimetria multifeixe, da 
análise de estratigrafia sísmica efectuada, da análise biostratigráfica dos clastos/matriz da brecha 
de lama dos vulcões de lama (Ovsyannikov et al., 2003; Pinheiro et al., 2003a), e da análise 
geoquímica dos fluidos emitidos (Bileva e Blinova, 2003; Hensen et al., 2007), é possível tentar 
constranger a idade dos sedimentos que se encontram acrecionados no CCGC e tecer algumas 
conjecturas acerca da actividade/inactividade deste complexo. Sintetizando, constatou-se através 
da: 
 
a) Inspecção da batimetria multifeixe: os vulcões de lama estão edificados sobre o CCGC, 
aglomerando-se em dois grandes grupos, localizando-se o mais numeroso no sector batimétrico A, 
coincidente com a unidade sísmica CCGC-A, e situando-se o menos representativo no sector 
batimétrico B, correspondente à distribuição espacial da unidade sísmica CCGC-B. Os vulcões de 
lama encontram-se alinhados ao longo de falhas de desligamento direito orientadas WNW-ESE 
que cortam o CCGC no sector mais profundo, constituindo condutas preferenciais para a 
circulação e emissão de fluidos (Terrinha et al., submetido). O controlo estrutural poderá também 
ser exercido no sector NE do Golfo de Cádis por falhas de desligamento conjugadas NW-SE e NE-
SW (Pinheiro et al., 2003a) e por falhas de cavalgamento, em especial na margem marroquina 
(Van Rensbergen et al., 2003). 
 
b) Análise de estratigrafia sísmica: os vulcões de lama e diapíros situados no sector batimétrico 
A (ex. Capitão Arutyonov, Ginsburg, Jesus Baraza), atravessam o CCGC (unidade sísmica CCGC-
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A) e a sua cobertura sedimentar composta por sedimentos do Pliocénico superior a Holocénico 
(unidades sísmicas GC6 a GC8) (Figs. V.56, V.68, V.74, V.82). Estes sedimentos preenchem 
bacias supra-CCGC, confinadas entre os vulcões/diapíros e/ou falhas de cavalgamento activas que 
geram escarpas no fundo marinho. Os vulcões de lama localizados a maiores profundidades (ex. 
Bonjardim, Carlos Ribeiro, Olenin) ocorrem no sector batimétrico B e irrompem, também através 
do CCGC (unidade sísmica CCGC-B) e da respectiva cobertura, constituída por sedimentos do 
final do Pliocénico inferior/início do Pliocénico superior a Holénico (unidades sísmicas GC5 a 
GC8) (Figs. V.56, V.70, V.74). Estes vulcões de lama situam-se próximo da frente de deformação 
do CCGC, onde este apresenta menor espessura e a superfície de descolamento basal 
(descontinuidade D) se encontra a menor profundidade. 
 
c) Análise biostratigráfica dos clastos/matriz da brecha de lama: os resultados apresentados 
por Ovsyannikov et al. (2003) e Pinheiro et al. (2003a) mostram que os vulcões de lama expelem 
clastos e matriz de brecha de lama com idades compreendidas, respectivamente, entre o Eocénico 
inferior e o Pliocénico inferior provável e entre o Cretácico Superior e o Plistocénico-Holocénico, 
sendo mais abundantes as espécies datadas do Miocénico-Pliocénico. De frisar que, embora a 
presença de Nanofósseis do Cretácico Superior seja comum na matriz da brecha de lama dos 
vulcões de lama do Golfo de Cádis, a ocorrência de associações faunísticas de cocolitoforídeos 
características desta idade verifica-se somente nos vulcões de lama situados no sector batimétrico 
B (unidade sísmica CCGC-B), nomeadamente Bonjardim e Carlos Ribeiro. A ausência de espécies 
do Oligocénico poderá sugerir a existência de um hiato desta idade.  
 
d) Análise geoquímica dos fluidos: os fluidos emitidos pelos vulcões de lama geraram-se a 
temperaturas elevadas, excedendo os 150ºC, em consequência da transformação de argilas (Hensen 
et al., 2007). Estes fluidos apresentam predominância de metano de natureza termogénica (ex. 
Bonjardim), ocorrendo porém, em alguns vulcões a mistura com metano biogénico (Bileva e 
Blinova, 2003). Salienta-se que foram recolhidos hidratos de metano nos vulcões de lama 
Bonjardim, Capitão Arutyonov e Ginsburg (Pinheiro et al., 2003a), controlados estruturalmente 
pelas grandes falhas profundas WNW-ESE (Terrinha et al., submetido; Rosas et al., submetido).  
 
Uma vez que os vulcões de lama atravessam o CCGC, a datação dos clastos/matriz de brecha de 
lama extruídos permite determinar a idade dos materiais envolvidos neste processo, e poderá 
fornecer indicações acerca da idade dos sedimentos envolvidos na acrecção tectónica. Os 
resultados da datação da matriz de brecha de lama mostram que o vulcanismo de lama envolve 
sedimentos que abranjem um vasto leque de idades, compreendido entre o Cretácico Superior e o 
Plistocénico-Holocénico. Uma vez que os vulcões de lama são activos, esta grande amplitude de 
idades espelha bem o facto destes atravessarem o CCGC, assim como toda a sua cobertura 
sedimentar, tal como demonstra a presença de espécies de Nanofósseis características do 
Plistocénico-Holocénico (Fig. V.80). O facto de as espécies do Miocénico-Pliocénico serem as 
mais abundantes, sugere que os níveis que alimentam o vulcanismo de lama sejam sobretudo desta 
idade.  
 
Assim, a matriz de brecha de lama revela-se útil na datação dos materiais implicados no 
vulcanismo de lama, sugerindo ainda que, os sedimentos mais antigos envolvidos na acrecção 
tectónica serão do Cretácico Superior, embora não seja possível determinar a idade dos sedimentos 
mais recentes acrecionados. A datação dos clastos deveria esclarecer melhor esta última questão. 
No entanto, a única datação de clastos recentes de que se dispõe não é esclarecedora (Pliocénico 
inferior provável), pois esta foi efectuda somente num vulcão de lama (Yuma), e os dados obtidos 
não são conclusivos quanto à idade, baseando-se apenas na presença de uma única espécie de 
Foraminíferos (Globorotalia pseudomiocaenica, que não permite uma datação inequívoca) e na 
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comparação com litologias anólogas recuperadas noutros locais do Golfo de Cádis (Fig. V.79). A 
datação dos clastos poderia revelar-se uma ferramenta útil na datação dos materiais acrecionados, 
mas para tal seria necessário investigar com este métodos mior número de vulcões de lama, e 
proceder a datações usando, de preferência, simultaneamente Foraminíferos e Nanofósseis 
Calcários, de modo a contranger melhor a idade desses clastos. 
 
A confirmar-se que os clastos mais recentes corresponderiam ao Pliocénico inferior, estando 
ausentes clastos de idades posteriores, tal poderia significar que, ou os sedimentos do Pliocénico 
superior apresentariam baixa litificação impossibilitando a formação de clastos, ou a cobertura 
pliocénica do CCGC estaria envolvida na acrecção tectónica. 
De facto, a análise de Estratigrafia Sísmica apresentada neste trabalho aponta como plausível a 
existência de clastos pliocénicos, mostrando que os depósitos do Pliocénico inferior a início do 
Pliocénico superior, representados pelas unidades sísmicas GC4 e GC5 estão envolvidos na 
acrecção tectónica (Fig. V.66).    
 
Outra questão relevante prende-se com a preponderância de espécies datadas do Cretácico 
Superior na matriz da brecha de lama dos vulcões situados no sector batimétrico B (ex. Bonjardim, 
Carlos Ribeiro). Esta poderá ser explicada pelo facto da edificação destes vulcões estar controlada 
pelas falhas de desligamento direito WNW-ESE (Terrinha et al., submetido; Rosas et al., 
submetido), que consistem em estruturas profundas, penetrando a nível crustal, favorecendo assim 
a remobilização de espécies provenientes de níveis do Cretácico Superior. O facto destes vulcões 
se situarem próximo da frente de deformação do CCGC, onde este apresenta menor espessura e 
onde a superfície de descolamento basal D se situa, consequentemente, mais próximo da 
superfície, favorece também essa remobilização. Em comparação, nos vulcões de lama situados no 
sector NE do Golfo de Cádis e na margem marroquina, a presença de espécies do Cretácico 
Superior não é tão acentuada, podendo tal dever-se à elevada espessura atingida pelo CCGC nestes 
locais e ao controlo estrutural imposto por falhas de desligamento com orientação NW-SE e NE-
SW ou por falhas de cavalgamento. Por outro lado, a existência dos desligamentos WNW-ESE 
cortando o CCGC nestes sectores do Golfo de Cádis não é evidente, parecendo que estes se 
concentram na área central manifestando-se na batimetria (Fig. V.56).  
 
Verifica-se que o controlo exercido pelas falhas de desligamento WNW-ESE, para além de 
determinar a posição dos vulcões de lama, condiciona também a natureza geoquímica dos fluidos 
emitidos por esses vulcões, gerados a temperaturas que excedem 150ºC. Assim, por exemplo, os 
vulcões de lama Bonjardim e Capitão Arutyonov (Fig. V.56 e Fig. V.74) alinhados ao longo destas 
estruturas, caracterizam-se por emitir metano termogénico e conterem hidratos de metano.   
Parece pois, que no sector central e ocidental do Golfo de Cádis, o principal controlo estrutural dos 
vulcões de lama e da emissão de fluidos será exercido pelos desligamentos direitos WNW-ESE 
relacionados com a movimentação de África em relação à Ibéria, enquanto que no sector NE e na 
margem marroquina o controlo será exercido pelas falhas de cavalgamento associadas ao CCGC.  
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