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RESUMO: O presente estudo visou realizar a análise estratigráfica da Formação Rio Bonito, 
porção nordeste da região de São Gabriel – RS. Com o intuito de caracterizar as fácies, 
associações de fácies e identificar os sistemas deposicionais, bem como estabelecer um 
arcabouço cronoestratigráfico desta unidade, os dados usados foram obtidos a partir de 
testemunhos de sondagem, estocados pela CPRM. A metodologia consistiu em três etapas, 
pré-campo, campo e pós-campo. Na etapa pré-campo foi definida a área de estudo com cerca 
de 252 km², escolhidos os poços a serem descritos (SG-02, SG-03, SG-04, SG-05, SG-08 e 
SG-17) e escolha dos  poços adjacentes para a utilização dos perfis de raios gama (SG-01, 
SG-07, SG-13 e SG-14) para a correlação. Na etapa de campo foram descritos 418 m de 
testemunhos em escala 1:50, com a identificação de 24 fácies: Conglomerado clasto suportado 
maciço, conglomerado matriz suportado maciço, arenito grosso a conglomerado maciço 
imaturo, arenito grosso a conglomerado com estratificação cruzada imaturo, arenito maciço, 
arenito maciço com clastos dispersos, arenito com estratificação cruzada, arenito com 
estratificação cruzada com drapes de lama, arenito com ripples, arenito com ripples com 
drapes de lama, arenito com ripples bidirecionais, arenito com laminação horizontal, arenito 
com estratificação cruzada de baixo ângulo, arenito com estratificação cruzada swaley, arenito 
com wavy ripples, arenito com estratificação cruzada hummocky, heterolito com ripples, 
heterolito com ripples bidirecionais, heterolito com ripples de fluxo combinado, heterolito com 
wavy ripples, fino maciço, fino com clastos dispersos, fino laminado, carvão. Na etapa pós-
campo, as fácies foram organizadas em uma tabela com código, descrição, interpretação e 
fotos, e agrupadas em nove associações de fácies e três sistemas deposicionais: (i) sistema 
alúvio-fluvial, que é composto pelas associações de fácies aluvião, canal fluvial, planície fluvial; 
(ii) sistema de estuário dominado por maré que inclui as associações de fácies estuário central 
e barras de maré; (iii) sistema de plataforma dominada por onda, que agrupa as associações 
de fácies foreshore, shoreface superior/médio/inferior e offshore. O modelo deposicional possui 
sentido dip para NE, com depósitos alúvio-fluviais na porção proximal, estuarinos na porção 
central e plataformais na porção distal. Foram realizadas quatro seções de correlação 
utilizando a descrição dos testemunhos e os raios gama. Com isso, foram definidos oito 
padrões de empilhamento (progradação-1, retrogradação-1, pro-retrogradação-2, progradação-
3, retrogradação-3, pro-retrogradação-4, pro-retrogradação-5 e pro-retrogradação-6), nove 
superfícies limítrofes (DS, SRM-1, SIM-1, SIM-2, SRM-3, SIM-3, SIM-4, SIM-5 e SIM-6) e seis 
sequências genéticas (SG). A SG-1 representa o afogamento do sistema alúvio-fluvial pelo 
sistema de estuário dominado por maré. Na SG- 2 ocorre o domínio de corpos estuarinos 
dominados por maré. Enquanto que na base da SG- 3 ocorre grandes pacote de barras de 
maré amalgamadas, que, posteriormente, foram afogados por depósitos marinhos. Nas SG-4, 
SG-5 e SG-6 ocorre um sistema de plataforma dominada por onda que se instala por toda a 
área de estudo, e os subsistemas interagem entre si culminando em inundações marcadas 
pelas superfícies de máxima inundação. Desta forma, constatou-se a ocorrência de unidades 
cronocorrelatas de menor ordem, dentro de uma grande tendência retrogradacional com ápice 
representado pela SIM-6. 
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