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Introdução

 A ERG está localizada a cerca de 1.000 km a leste da costa brasileira e constitui uma grande feição estrutural do Atlântico Sul;
 Região de crosta anomalamente espessa (Ussami et al., 2012);
 Origem ainda é desconhecida;
 Relação com a Cadeia de Walvis (78 Ma); Relação com a Margem Sudeste.
 Rochas continentais cristalinas e rochas basálticas contaminadas com crosta – 1 gabro, 2 granitos, 1 gnaisse e 1 granulito - foram

inesperadamente dragadas na crista e nos seamounts da ERG de idades de 2200-480 Ma (Santos et al., 2019). Rochas metamórficas e
pegmatitos foram também dragados e reportados em Jovane et al. (2019).
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 Rochas continentais cristalinas e rochas
basálticas contaminadas com crosta – 1
gabro, 2 granitos, 1 gnaisse e 1 granulito
- foram inesperadamente dragadas na
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Introdução
• Implicações político-econômicas sobre o conteúdo continental da ERG:

Revisão da ZEE brasileira? Recursos minerais? Petróleo & Gás?

• Recursos minerais marinhos: crostas cobaltíferas.

Souza, 2011

 São de interesse como recursos potenciais para metais
raros, como Co, Ni, Mn, Bi, Mo, Nb, Pt, REEs, Te, Th, Ti, W, Y e
Zr, a maioria dos quais são essenciais para as indústrias de
tecnologia high-tech e green-tech (Hein et al., 2013).



A Elevação do Rio Grande (ERG) e a 
Cadeia de Walvis (CW)



Contexto Geotectônico
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Principais Questões Geocientíficas acerca da origem e evolução da 
Elevação do Rio Grande

• Qual a principal composição da ERG?

• Quanto de material continental existe em sua composição?

• Como as rochas de afinidade continental foram parar no meio do oceano profundo?

• Qual a relação com a Cadeia de Walvis? Apresenta a mesma composição da ERG?

• Qual a relação com a evolução da margem continental brasileira?
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INVERSÃO GRAVIMÉTRICA

Greenhalgh & Kusznir, 2007
Chappell & Kusznir 2008

Alvey et al., 2008
Cowie & Kusznir, 2012
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Validação da Técnica

(Chappell & Kusznir 2008)

Espessura crustal de margens rifteadas por inversão gravimétrica

•Inversão gravimétrica sem correção termal preve
espessuras crustais muito maiores.

Espessura crustal

Metodologia



Breakup age = 110 / 60 Ma

Ctref = 37.5 km

Arcti

c

Comparação entre profundades da Moho entre Gravimetria

e Sísmica de refração

Espessura crustal de margens rifteadas por inversão gravimétrica

Validação da Técnica



MAPAS DE ANOMALIAS AR-LIVRE DO ATLÂNTICO SUL
Graça (2018)



MAPAS DE ANOMALIAS MAGNETOMÉTRICAS DO ATLÂNTICO SUL 

ZONA QUIETA 
DO CRETÁCEO

ZONA QUIETA 
DO CRETÁCEO

Graça (2018)



INVERSÃO GRAVIMÉTRICA COM ESPESSURA SEDIMENTAR 2D

Institute for 
Geophysics da
University of
Texas at Austin
(Barker et al., 
1983 e Gamboa 
et al., 1983) & 
Mohriak et al., 
2010.
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Modelo D11: Espessura sedimentar 3DModelo C7: Espessura sedimentar 2D

Graça et al. (2019)

INVERSÃO GRAVIMÉTRICA COM ESPESSURA SEDIMENTAR 2D



INVERSÃO GRAVIMÉTRICA: TESTES DE SENSIBILIDADE

Modelo C7: Espessura sedimentar 2D Modelo C8: Sem correção termal da litosfera

Modelo D11: Espessura sedimentar 3D Modelo C9: Sem espessura sedimentar

Graça (2018)



INVERSÃO GRAVIMÉTRICA: CONTROLE DE QUALIDADE

Graça et al. (2019)



MAPA DE ESPESSURA CRUSTAL DO ATLÂNTICO SUL

m

Graça et al. (2019)



MAPA DE ESPESSURA CRUSTAL DA ELEVAÇÃO DO RIO GRANDE

Graça (2018)



Alta batimetria < 1 km. 

ERG W, C e E: crosta espessa associada com 
altas amplitudes magnéticas.
 Adição magmática contribui para o 
espessamento crustal.

ERGW com anomalias magnéticas menos intensas,
porém com crosta espessa. Maior quantidade
continental ou influência da ZQC?

AS TRÊS UNIDADES DA ERG: OCIDENTAL, CENTRAL E 
ORIENTAL

Espessura Crustal ERGC: 25 km  450 nT.
W & E: 15 km  ~ 200 nT.

Maior possibilidade de material continental: ERGW; 
ERGC; Rifte Central da ERG ou LCS.

Graça et al. (2019)



Alta batimetria ERGC < 1 km. 

RELAÇÃO ENTRE ERG CENTRAL, DORSAL DE FLORIANÓPOLIS 
E PLATÔ DE SÃO PAULO

• EC ERGC: 25 km  ~ -200 nT. C34

• EC PSP: cerca de 13 km ~  -300 a 200 nT

• EC DF/DSP: cerca de 18 km ~ 200 nT

Graça et al. (2019)

ERGC com espessura crustal muito maior do
que o PSP e DF

ERGC, PSP e DF se relacionam com altos 
gradientes magnéticos.



COMO VARIA A ESPESSURA CRUSTAL DA ERG CENTRAL?

Graça (2018)

• ERGC: Toda sua extensão com 
cerca de 25 km de espessura 
crustal 

• Crosta circundante com cerca de 
5 km.

C1

C2

C3

Raiz isostática compensatória
profunda e larga corrobora
com as evidencias de
interação entre crosta
continental e oceânica na
ERG Central.



Como as diferentes unidades da ERG se relacionam com CW?

Idades de : Renne et al., 1996; O’Connor et al., 2012; Rohde et al., 2013; 
Geraldes et al., 2013; Hoernle et al., 2015; O’Connor and Jokat, 2015

Graça et al. (2019)



Reconstrução de Placas Tectônicas 
entre 90 e 70 Ma atrás 



RECONSTRUÇÃO DE PLACAS

Parâmetros: Seton et al. (2012)

• Anomalias magnéticas como
definição de limites de placas.

• 90 Ma: ZQC

• ERGC e E não haviam ainda sido
formadas. Idades da ERGC com 87
Ma

Graça et al. (2019)



RECONSTRUÇÃO DE PLACAS

Parâmetros: Seton et al. (2012)
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RECONSTRUÇÃO DE PLACAS
Parâmetros: Seton et al. (2012)

• A reconstrução de 80 Ma (anomalia C34 na
ERG e na CW acima da dorsal) e as idades da
rochas ígneas da ERG de 87-80 Ma indicam
que a ERG Central e CW se formaram juntas
acima do eixo de espalhamento oceânico

• Analogia atual com Islândia.

Graça et al. (2019)



RECONSTRUÇÃO DE PLACAS
Parâmetros: Seton et al. (2012)

• ERGC & CW como uma única
feição em 83 Ma.

• Analogia atual com Islândia.

• De acordo com as idades, a Trilha
de Tristão-Gough não havia sido
formada ainda.

Graça et al. (2019)



RECONSTRUÇÃO DE PLACAS
Parâmetros: Seton et al. (2012)

• Província Guyot começando a
surgir.

• ERGE sendo construída

Graça et al. (2019)



RECONSTRUÇÃO DE PLACAS
Parâmetros: Seton et al. (2012)

• Início da separação ERG x CW

Graça et al. (2019)







Relação entre ERG Central  e CW

CV ERGC

ERGW
CW

• Espessura crustal de mais de 20 km para a ERGC
em uma distância de mais de 500 km

• CW corresponde 150 km.  morfoestruturas
diferentes.

Correlação direta entre crosta
espessa de 25 km, elevados
gradientes magnéticos na
reconstrução de placa de 83 Ma
mostrando uma origem comum para
a ERGC e CW.

Graça et al. (2019)



Reconstrução de Placas Tectônicas a 
partir de 70 Ma atrás até o presente



ERGxCW deixando de ser um só corpo:
Separação da ERGE da CW

Graça et al. (2019)
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ERGxCW deixando de ser um só corpo:
Separação da ERGE da CW: 20 milhões de anos de separação
Magmatismo intraplaca (contínuo na CW e pontual na ERG)

Graça et al. (2019)



ERG e CW separadas: magmatismo intraplaca
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Relação entre ERG Oriental e CW

Graça et al. (2019)

• Rotações na evolução da separação
entre a ERGE e CW.

• Deformação e extensão
diferenciadas.

• Variações das taxas de
espalhamento oceânico e/ou mais
de um eixo ativo no período.ERGE CW

Correlação direta entre crosta espessa
de mais de 20 km e elevados
gradientes magnéticos



ERGE CW

TT TG

• Rotações na evolução da separação entre a ERGE e
CW.

• Deformação e extensão diferenciadas.

• Variações das taxas de espalhamento oceânico
e/ou mais de um eixo ativo no período.

• Crosta mais espessa a norte do que a sul na ERGE

• Crostas espessas da ERGE e da CW são separadas
por crosta oceânica normal.

Correlação direta entre crosta espessada de mais de
20 km e elevados gradientes magnéticos

Relação entre ERG Oriental e CW

Graça et al. (2019)



Diferentes padrões magnéticos: rotação com mudanças no espalhamento oceânico.

Anomalias curtas NE-SW  Alta anomalia magnética 
Positiva, sem clara orientação 

N-S  NW-SE 

MARGEM ERGW ERGC
ERGE

Graça et al. (2019)



As 3 unidades da Elevação do Rio Grande

• ERG Ocidental  relação direta com a
evolução do Platô de São Paulo e DF
(possibilidade de fragmentos de crosta
continental?)

• ERG Central  uma mega feição batimétrica
já conhecida, porém apresenta também uma
mega espessura crustal, evidenciando uma
raiz isostática profunda maior e mais extensa
do que feições mais próximas da margem
continental brasileira

• ERG Oriental  provável evolução análoga à
Cadeia de Walvis e trilhas vulcânicas de
Tristão e Gough.

Graça et al. (2019)



O papel dos saltos de dorsal na 
separação do Gondwana, na formação 

da ERG e do Oceano Atlântico Sul



O papel dos saltos de dorsal na separação do Gondwana, na formação da 
ERG e do Oceano Atlântico Sul

 Inúmeros exemplos globalmente que associam platôs
oceânicos, saltos de dorsal. Atualmente também
associados a algum conteúdo continental.

Oceano Atlântico NE: 
Microcontinente Jan Mayen

Oceano Indico:
Microcontinente Mauritia



• Juntamente com o magmatismo intenso,
os saltos de dorsal intra-oceânicos
parecem ser um processo importante na
evolução do Atlântico Sul, especialmente
na formação da ERG-CW.  Altos de
Torres x CW; Platô de SP x DN; Canal
Vema.

• Identificou-se centros de espalhamento
oceânico a sul da Zona de Fratura do Rio
Grande entre o Alto Torres, as unidades
Ocidental, Central e Oriental da ERG e da
CW.

• As diferentes formas das ERG Central e
Oriental e CW também podem ter sido o
resultado de saltos de dorsal

O papel dos saltos de dorsal na separação do Gondwana, na formação da 
ERG e do Oceano Atlântico Sul
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• A expansão oceânica ocorreu
inicialmente entre o Alto de Torres
e a ERG Ocidental antes de saltar
para o local 2 no Canal Vema.

• O salto da posição 1 para a posição
2 no Canal Vema teria separado a
ERG Ocidental do que estivesse a
leste dele. (margem da Namíbia?).

• No momento desse salto, as ERG
Central e Oriental e CW podem não
ter existido como as conhecemos
atualmente.

1 2
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• A aproximadamente 80 Ma, a ERG
Central se separou da CW (que
incluía a ERG Oriental). Isso exigiu
uma migração para o leste ou um
salto de dorsal para a posição 3.

1 2 3

O papel dos saltos de dorsal na separação do Gondwana, na formação da 
ERG e do Oceano Atlântico Sul

Graça et al. (2019)



1 2 3
4

• Em 70 Ma, ocorreu o início
separação da ERG Oriental da
CW e exigiu um salto adicional
a leste para a posição 4, da qual
evoluiu até os dias atuais.

O papel dos saltos de dorsal na separação do Gondwana, na formação da 
ERG e do Oceano Atlântico Sul

Graça et al. (2019)



• Saltos de dorsal como o principal
mecanismo que permitiu a
diferenciação da ERG em 3
unidades e também da CW.

• Provável meio que permitiu o
deslocamento de material de
crosta ou manto litosférico
continental para domínio oceânico
profundo.

1 2 3
4

O papel dos saltos de dorsal na separação do Gondwana, na formação da 
ERG e do Oceano Atlântico Sul
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O papel dos saltos de dorsal na separação do Gondwana, na formação da 
ERG e do Oceano Atlântico Sul

SUGESTÃO DE PERGUNTAS PARA TRABALHOS FUTUROS:

• Exatamente quando e onde esses saltos de dorsal ocorreram?

• Eixos de espalhamento múltiplos se encontravam ativos simultaneamente?

• Qual a relação genética entre saltos de dorsal, magmatismo e material continental em
domínio oceânico?

• Como seria um refinamento da reconstrução de placas da separação ERGxCW incluindo
micro blocos e suas rotações e suas implicações para a evolução dessas feições e do AS,
incluindo a margem continental brasileira? Inclusive incluindo pedaços de crosta
continental ou micro continente dentro dessa reconstrução?



Produções científicas e 
Repercussões



Publicações & Apresentações: EGU General Assembly 2018; Viena (Austria)



Publicações & Apresentações: EGU General Assembly 2019  - Viena (Austria)



Publicações: Marine and
Petroleum Geology –

ELSEVIER



Entrevista a revista FAPESP e BAND News, com divulgação em vários 
canais jornalísticos (UOL, Estadão, Correio do Povo, Terra, G1, Revista 
Planeta, Mar sem fim, O Popular...)

Repercussão da pesquisa



Estado atual da pesquisa: Projeto de Doutorado
ARQUITETURA DA MARGEM CONJUGADA SANTOS-NAMÍBIA E CAMPOS-KWANZA E A FORMAÇÃO DO ATLÂNTICO SUL: 

SIMILARIDADES, DIFERENÇAS E O PAPEL DA HERANÇA LITOSFÉRICA
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