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Resumo
O Cerro do Coronel situa-se no limite do Escudo Sul-Rio-Grandense com a Bacia do Paraná, a
sudeste da cidade de Pantano Grande, RS. É caracterizado por uma soleira de diabásio,
estratigraficamente vinculada a Formação Serra Geral. Este corpo intrude concordantemente as
rochas sedimentares das Formações Rio Bonito e Irati, as quais fazem contato por falhamento N70E.
Os dados geoquímicos indicam que as rochas apresentam composição intermediária e afinidade
toleítica, cuja evolução deu-se por mecanismos de cristalização fracionada. As características dos
elementos maiores, traços e ETR são compatíveis com as apresentadas para magmatismo
vinculados a grandes províncias toleíticas continentais. De acordo com dados geoquímicos e
estratigráficos, sugere-se que os diabásios do Cerro Coronel sejam correlacionáveis ao magma tipo
Esmeralda, vinculado ao magmatismo do tipo baixo-Ti da Formação Serra Geral.
Palavras-chave: Soleira, Formação Serra Geral, Rochas hipabissais básicas-intermediárias,
Magmas-tipo.
Abstract
The Cerro do Coronel is situated on the edge of the Sul-Rio-Grandense Shield with the Parana Basin,
southeast of the Pantano Grande City, RS. It is characterized by a diabase sill, stratigraphically linked
to the Serra Geral Formation (SGF). This body concordantly intrudes sedimentary rocks of the Rio
Bonito and Irati Formations, which make contact by N70E faulting. The geochemical data indicate that
the rocks have tholeiitic affinity and intermediate composition, whose evolution was by fractional
crystallization mechanisms. The characteristics of major, trace and REE elements are compatible with
those presented for magmatism linked to major continental tholeiitic provinces. According to
geochemical and stratigraphic data it is suggested that the diabase Cerro Coronel are correlated to
the Esmeralda magma type, linked to the Serra Geral Formation magmatic type low-Ti.
Keywords: Sill, Serra Geral Formation, Basic-intermediate hipabissais rocks, Magmas-Type.

1 – Contexto geológico
No Rio Grande do Sul a Formação Serra Geral é representada dominantemente por
sucessivos fluxos de lava, sendo as ocorrências de rochas intrusivas de composição
básica/intermediária menos frequentes. Destaca-se as ocorrências de litotipos básicos
intrusivos como os corpos hipabissais de composição picrítica a andesito basáltica do
Complexo Básico Lomba Grande (Viero e Roisenberg, 1992) e os sills de composição
andesito basáltica e localizados nas regiões de Manoel Viana e Agudo de acordo com
(Renner, Hartmann e Wildner, 2008).
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O Cerro do Coronel é caracterizado por uma soleira de diabásio, estratigraficamente
vinculada a Formação Serra Geral (FSG) localizada a sudeste da cidade de Pantano
Grande, no Vale do Rio Pardo, RS, no limite do Escudo Sul-Rio-Grandense com a Bacia do
Paraná (Fig. 1).
2 - Geologia e Petrografia
A soleira de diabásio do Cerro do Coronel é um corpo intrusivo de geometria tabular
que corta concordantemente as rochas sedimentares das Formações Rio Bonito e Irati, as
quais se encontram em contato por falhamento N70E. A disposição destas três unidades
caracteriza geomorfologicamente um morro testemunho denominado bismálito. Disjunções
colunares e poligonais alongadas são comuns, tanto na base quanto no topo da soleira e
são afetadas, frequentemente, por um intenso faturamento subvertical, provavelmente
provocados por atividade tectônica, como reativações da falha NE.
O corpo intrusivo apresenta pequena diversidade faciológica caracterizada pela
textura equigranular fina a muito fina, e pela presença muito localizada de bolsões
pegmatóides com cristais de piroxênio e plagioclásio aciculares. Esta pouca variação
faciológica e textural pode estar vinculada a pouca profundidade em que o magma
cristalizou e também pela pouca espessura do corpo magmático. De uma maneira geral, a
rocha caracteriza-se pela textura intergranular, evidenciada pela trama formada por
plagioclásio e piroxênio, constituintes mineralógicos principais.

Figura 1 - Mapa Geológico da área investigada mostrando em detalhe o diabásio em verde e mapa
de localização da área no detalhe.
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3 – Litoquímica: resultados e considerações finais
O estudo geoquímico foi baseado na análise de elementos maiores, traços e terras
raras de 12 amostras de rochas hipabissais. Os dados foram obtidos no Acme Laboratories
Ltda (Canadá) por Espectrometria de Emissão de Plasma (ICP-ES) para os elementos
maiores e Espectrometria de Emissão de Plasma com Espectrometria de Massa (ICP-MS)
para os elementos traços e terras raras.
Os dados geoquímicos evidenciam a natureza subalcalina do magmatismo
relacionado ao corpo intrusivo do Cerro do Coronel, cuja afinidade toleítica pode ser
constatada pelas relações entre álcalis, FeOt e MgO (Fig. 2 A e B) e pelos baixos conteúdos
de Al2O3. A presença de quartzo, hiperstênio e diopsídio normativos confirmam esta
caracterização e permite interpretar estas rochas como toleítos supersaturados.
Os diabásios apresentam baixos teores de MgO, Cr e Ni, o que sugere que estas
rochas foram formadas por um magma evoluído que sofreu processos de fracionamento
anteriores, envolvendo provavelmente olivina e piroxênio.
O comportamento dos elementos maiores em relação ao índice de diferenciação
sugere processos de diferenciação magmática, envolvendo mecanismos de cristalização
fracionada controlada, principalmente, pelo fracionamento de plagioclásio e piroxênio e a
incompatibilidade dos elementos traços é característico de magmas básicos/intermediários
toleíticos de ambientes continentais.
Os padrões observados nos diagramas multielementares e o comportamento dos
LILEs, aliado aos baixos teores de HFSE são muito semelhantes aos de basaltos toleíticos
continentais. Os padrões dos elementos terras raras mostram valores moderados, quando
normalizados pelo condrito e são caracterizados por um moderado enriquecimento dos ETRL
em relação aos ETRP e uma leve anomalia de Eu. O comportamento dos ETR apresentado
pelos diabásios do Cerro do Coronel são semelhantes aos apresentados para basaltos
toleíticos de grandes províncias continentais como os da Formação Serra Geral (Fig. 2 B e
C).
Em comparação com o magmatismo relacionado ao vulcanismo Serra Geral, as
rochas intrusivas do Cerro do Coronel podem ser associadas ao tipo Baixo titânio, pois
apresentam teores de

TiO2 inferiores a 2%.

As características apresentadas pelos

diabásios, como teores de Sr entre 185ppm e 237ppm, Ti/Zr variando de 61 a 66, Ti/Y entre
266 e 396 e a relação entre a SiO2 e o Sr permite posicionar o seu magmatismo como sendo
do tipo Esmeralda, conforme a classificação proposta por Peate et al. (1992) para os
magmas Baixo-Ti.
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A)

C)

B)
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Figura 2 – A) Diagrama Nb/Y versus Zr/TiO2 de Winchester e Floyd (1977); Diagrama do tipo A
(Na2O + K2O) - F (Fe2O3) – M (MgO); C e D) Padrões de abundância dos elementos terras raras,
normalizados em relação ao MORB (Pearce, 1983) e padrão condrítico (Nakamura, 1974).
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Resumo
Nos Ortognaisses Cerro Bori, Cinturão Dom Feliciano no Uruguai, foram identificados três grupos de
rochas, cristalizadas entre 800 e 767 Ma. Rochas do Tipo I são toleíticas com assinaturas típicas de
magmas de bacia de retro-arco, enquanto que as rochas do Tipo II são cálcio-alcalinos com
assinaturas de magmas de arco continental. O Tipo III por sua vez caracteriza-se por magmas
potássicos a ultrapotássicos pós-tectônicos. Essa configuração suporta a existência de um oceano
entre o cráton Rio de La Plata e adjacentes durante a quebra do supercontinente Rodínia.
Palavras-chave: Ortognaisses Cerro Bori, Cinturão Dom Feliciano, Supercontinente Rodínia
Abstract
In the Uruguayan part of the Dom Feliciano Belt occurs a sequence of orthogneisses called Cerro Bori
Orthogneisses. Three different groups were identified in this sequence, with ages between 800 and
767 Ma. Type I group of rocks are tholeitic with back arc geochemical signatures. Type II group of
rocks show calc-alkaline affinity and continental arc geochemical signatures. Type III are potassic to
ultrapotassic magmas with post tectonic characteristics. This configuration supports the existence of
an ocean in the time of break-up of Rodinia supercontinent between Rio de La Plata craton and
adjacent areas.
Keywords: Cerro Bori Orthogneisses, Dom Feliciano Belt, Rodinia Supercontinent

Introdução
No Cinturão Dom Feliciano do Uruguai (Figura 1) ocorre uma associação de rochas
de arco continental formada durante o Brasiliano Precoce. Essa unidade de rochas é
representada pelo Complexo Cerro Olivo, composto principalmente pelos Ortognaisses
Cerro Bori e pelos Paragnaisses Chafalote. Os Ortognaisses Cerro Bori possuem idades de
cristalização do protólito ígneo entre 800-767 Ma (Lenz et al., 2011). Essa unidade é
composta por uma seqüência de gnaisses máficos, de composição gabróica a gabrodiorítica intercalados tectonicamente com uma seqüência de gnaisses tonalíticos e
granodioriticos. Essas rochas intrudem a unidade Paragnaisses Chafalote (metapelitos,
quarzitos e mármores) e foram metamorfisados em condições de alta P-T entre 676-654 Ma
(Lenz et al., 2011; Gross, 2004).

649

Figura 1: (a) Mapa geológico do Cinturão Dom Feliciano e Cráton Rio de La Plata no sul do Brasil e
Uruguai. Modificado de Hallinan et al., (1993); Fernandes et al., (1995b); Masquelin, (2002);
Oyhantçabal et al., (2009). (b) Localização do Cinturão Dom Feliciano e Cinturões Africanos
adjacentes na configuração do Gondwana. Abreviações: TPA – Terreno Piedra Alta; TNP – Terreno
Nico Pérez; CCO – Cerro Olivo Complex; ZCSY – Zona de Cisalhamento Sarandy Del Yi; ZCSB –
Zona de Cisalhamento Sierra Ballena; ZCAC – Zona de Cisalhamento Alferes-Cordillera; ZCDG –
Zona de Cisalhamento Dorsal do Canguçu; DO – Domínio Oeste; DC – Domínio Central; DL –
Domínio Leste; EMC – Encantadas Microcontinenente; SMC – Santa Maria Chico; CMP – Complexo
Metamórfico Porongos; FPM – Falha Passo do Marinheiro.

Resultados
As assinaturas geoquímicas dos elementos maiores, traços, além de isótopos de Sm
e Pb possibilitaram a distinção de três grupos de rochas. Tipo I são gnaisses máficos com
afinidade toleítica e assinaturas geoquímicas de um ambiente de retro-arco. O Tipo II por
sua vez, é composto principalmente por gnaisses tonalíticos com afinidade cálcio-alcalina e
assinaturas típicas de uma ambiente de arco magmático continental. Tipo III é composto por
gnaisses máficos ricos em biotita com afinidade potássica a ultrapotássica. Esses três
grupos de rochas (Tipo I, II e III) mostram valores negativos de εNd (entre -2,12 e -6,67) e
idades TDM antigas (entre 1,2 e 2,0 Ga), indicando que assimilação de uma crosta mais
antiga e cristalização fracionada foram importantes processos durante a evolução desses
magmas. Os dados dos Tipos I e II foram plotados em um gráfico de Y/15 - La/10 - Nb/8
(Figura 2), sendo que as amostras do Tipo I caíram no campo dos toleítos continentais
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(CONT) enquanto que as amostras do Tipo II caíram no campo das rochas de arco
continental (CAB).

Figura 2: Diagrama de discriminação Y/15 - La/10 - Nb/8 (Cabanis and Lecolle, 1989) com as
amostras do Tipo I (círculos pretos) e do Tipo II (retângulos cinzas).

Discussões
Um ambiente de arco tipo Andino com uma curta distância entre o arco e o retro-arco
é sugerido para essas rochas (Tipo I, II e III) cristalizadas entre 800-767 Ma. As rochas dos
Tipos I e Tipos II cristalizaram concomitantemente em um ambiente de retro arco e arco
respectivamente, entre 800 e 771 Ma. As rochas do Tipo III (potássicas a ultrapotássicas)
são um pouco mais jovens, ocorrendo entre 767 e 765 Ma em um ambiente pós-tectônico,
após o fechamento da bacia de retro-arco. A natureza, características e idades dessas
rochas estudadas sugerem a existência de um oceano entre o cráton Rio de La Plata e
crátons adjacentes na época da quebra e dispersão do supercontinente Rodínia. Esse
oceano, de prováveis grandes dimensões existiu antes do Oceano Adamastor e pode ser
similar ao oceano Brasiliano, como o sugerido por Goddéris et al., (2003).
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Resumo

O Grupo Iricoumé é formado por rochas vulcânicas efusivas e piroclásticas, de composição riolíticas,
traquidacíticas e traquiandesíticas, as quais exibem texturas porfirítica e ignimbriticas, com
fenocristais de quartzo, plagioclásio e feldspato potássico, imersos em matriz fina. O conjunto de
rochas constitui uma série magmática expandida, com teores de SiO2 de 54,86 a 77,33%, assinatura
fracamente subalcalina, caráter metaluminoso a peraluminoso, alto-K e enriquecimento dos ETR
leves em relação aos pesados, com fracas a pronunciadas anomalias negativas de Eu. Os resultados
geoquímicos sugerem um contexto geotectônico de transição de ambiente de arco magmático para
continental intraplaca pós-orogênico. As características petrográficas e geoquímicas são similares
àquelas encontradas para o vulcanismo Uatumã de outras regiões do cráton Amazônico.
Palavras-chave: Uatumã, Grupo Iricoumé, rochas vulcânicas, geoquímica.

Abstract

The Iricoumé Group is composed by effusive and pyroclastic rhyolite, trachydacite and trachandesite
volcanic rocks which display porphyritic and ignimbritic textures and quartz, plagioclase and alkali
feldspar phenocrysts in a fine groundmass. This set of rocks constitutes a metaluminous to
peraluminous high-K magmatic series with SiO2 contents from 54.86 wt% to 77.33 wt%, subalkaline
signature and enrichment of LREE in relation to HREE, with weakly- to pronounced negative Eu
anomalies. The geochemical results suggest a transitional geotectonic setting from magmatic arcs to
post-orogenic within-plate context. The petrographic and geochemical characteristics are similar with
those of Uatumã volcanic, elsewhere in the Amazonian craton.
Keywords: Uatumã, Iricoumé Group, volcanic rocks, geochemistry.

1. Introdução
As rochas vulcânicas do Grupo Iricoumé, que ocorrem no Domínio ErepecuruTrombetas (Vasquez & Rosa-Costa, 2008), fazem parte do magmatismo Uatumã (≈1,88
Ga), o qual está inserido no contexto geológico da Província Amazônia Central (PAC), no
cráton Amazônico. A área estudada está situada na porção noroeste do Estado do Pará,
onde afloram rochas vulcânicas ácidas a intermediárias, além de extensos batólitos
graníticos. O Domínio Erepecuru-Trombetas é um dos setores da PAC com menor
densidade de informações geológicas, o que dificulta a comparação e correlação com as
demais regiões onde ocorre o magmatismo Uatumã. Com o objetivo de preencher parte
dessas lacunas, este trabalho apresenta dados petrográficos e geoquímicos para as rochas
vulcânicas dessa região e os compara aos existentes na literatura para o vulcanismo
Uatumã.
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2. As rochas vulcânicas do Grupo Iricoumé
O Grupo Iricoumé cobre uma vasta área do setor oeste do Domínio ErepecuruTrombetas, noroeste do Estado do Pará. Foi primeiramente estudado por Jorge João et al.
(1984), que descreveram a predominância de riolitos, dacitos, com subordinados andesitos,
latitos, traquitos, tufos e brechas vulcânicas, as quais exibem texturas porfiríticas, por vezes
amigdaloidais com matriz desde microcristalina, criptocristalina, vítrea, esferulíticas até
perlíticas. Estas rochas registram uma expressiva deformação rúptil, apresentando-se
localmente brechadas ou fortemente venuladas. Do ponto de vista do ambiente
geodinâmico, rochas vulcânicas do magmatismo Uatumã, em outras regiões do Cráton
Amazônico, são descritas como similares, geoquimicamente, às geradas em ambientes
intraplaca e/ou pós-colisionais, com ausência de assinatura de subducção e contaminação
mantélica (Lamarão et al., 2002; Fernandes et al., 2006; Valério et al., 2009; Ferron et al.,
2010).

3. Petrografia
As rochas aqui descritas são vulcânicas efusivas, félsicas e intermediárias, com
rochas piroclásticas intercaladas. Nas vulcânicas efusivas, os andesitos (traquiandesitos,
Fig. 1) exibem textura microporfirítica, com microfenocristais de clinopiroxênio, anfibólio e
plagioclásio e matriz pilotaxítica, ou microlítica. Estes andesitos estão intensamente
hidrotermalizados, com as fases magmáticas substituídas por epidoto, carbonato, opacos e
clorita. Os dacitos (traquidacitos, Fig. 1) exibem textura porfirítica, com fenocristais de
plagioclásio e matriz pilotaxítica e microcristalina, constituída por quartzo e plagioclásio. Os
cristais de piroxênio e anfibólio foram totalmente substituídos por clorita, epidoto e opacos.
Os riolitos mostram textura porfirítica, com fenocristais de quartzo, feldspato potássico e
plagioclásio,

em

matriz

esferulítica,

microcristalina

e

criptocristalina,

constituída

essencialmente por feldspato potássico, na forma de esferulitos, os quais são do tipo
“esférico” e “leque”. Os termos piroclásticos, de composição riolítica a traquidacítica (Fig. 1),
são representados por tufos vítreos, de cristais e cineríticos, bem como lápili-tufos,
ignimbritos e brechas tufáceas. Os fenocristais de quartzo, plagioclásio e feldspato potássico
são mal selecionados, angulosos e fragmentários, observando-se também fragmentos
líticos, derivados de outras rochas vulcânicas, chert e pumices achatados. A matriz é
microcristalina, criptocristalina, vitrofírica, de aspecto fluidal, composta por quartzo, por
vezes, dominada por fragmentos vítreos (glass shards). Clorita, muscovita, vermiculita,
carbonato, sericita, epidoto e opacos figuram como as fases hidrotermais.
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4. Geoquímica
O conjunto de amostras compõe uma série magmática expandida, com teores de
SiO2 variando entre 54,86 e 77,33% e razões K2O/Na2O entre 0,45 e 1,62. A maioria das
composições químicas exibe assinatura fracamente subalcalina (Fig. 1). As amostras
definem um trend de correlação com comportamento compatível para CaO, TiO2, Fe2O3 e
incompatível para K2O/Na2O e Rb/Sr nos diagramas do tipo Harker (Fig. 2). O índice de
saturação em alumina (ISA) indica que as rochas são dominantemente metaluminosas com
tendência peraluminosa nos termos mais evoluídos (Fig. 3A), com valores de A/CNK
variando de 0,77 a 1,15. No diagrama K2O versus SiO2, as rochas distribuem-se nos
campos alto-K e shoshonítico (Fig. 3B).
Os padrões de distribuição dos elementos terras raras (ETR), normalizados aos
condritos (Fig. 3C), mostram um trend de enriquecimento dos ETR leves [(La/Sm)N = 3,265,38] em relação aos ETR pesados [(Gd/Yb)N = 1,16-2,96], cujo padrão tende a ser
horizontalizado, indicando moderado a alto fracionamento dos ETR [(La/Yb)N = 8,20-24,78].
Anomalias negativas de Eu (Eu/Eu* = 0,29 a 0,93) são fracas a ausentes nas rochas menos
diferenciadas, tornando-se mais acentuadas nas rochas mais evoluídas. No diagrama Rb
versus Y+Nb (Fig. 4) as rochas menos evoluídas tendem a comportar-se de modo similar às
de arco vulcânico (VAG), enquanto as mais fracionadas dispõem-se em um trend em
direção aos das suítes intraplacas, o que poderia refletir transições de séries cálcio-alcalinas
para alcalinas em contexto tectônico orogênico a pós-orogênico.
5. Discussões e considerações finais
As rochas vulcânicas estudadas constituem uma série magmática expandida, de
assinatura fracamente subalcalina, caráter metaluminoso a peraluminoso, de alto-K, indo
desde lavas de composição mais ácidas até intermediárias. Os resultados geoquímicos
sugerem uma possível transição de ambiente geotectônico de arcos magmáticos para
ambiente continental intraplaca pós-orogênico, em regime distensivo. As rochas vulcânicas
estudadas apresentam similaridade petrográfica e geoquímica com rochas relacionadas ao
vulcanismo Uatumã que ocorrem em outras regiões do cráton Amazônico (Costi et al., 2000;
Lamarão et al., 2002; Fernandes et al., 2006; Valério et al., 2009; Ferron et al., 2010).
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Figura 1. Diagrama TAS (Le Maitre,
2002).

Figura 2. Diagramas de Harker (1909) para os elementos
maiores e traços. Símbolos como na Fig. 1.

Figura 3. A) Índice de saturação em alumina (Maniar & Piccolli, 1989); B) Diagrama K2O versus
SiO2 (Peccerillo & Taylor, 1976); C) Padrões de distribuição dos ETR normalizados segundo o
condrito de Boynton (1984). Símbolos como na Fig. 1.

Figura 4. Diagrama de discriminação tectônica Rb versus
(Y+Nb) de Pearce (1996). Símbolos como na Fig. 1.
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RESUMO
Neste trabalho se comparam os resultados de analises de química de rocha total do granito Capão
Bonito que indicam uma origem intraplaca, com os de orientação preferencial de forma da trama
mineral deste plúton que revelam um alojamento controlado por zonas de cisalhamento.
Palavras chave: Granito Capão Bonito, domínio Apiaí, Geoquímica, OPF de tramas minerais.

Introdução
Extensos corpos graníticos porfiríticos, intrusivos em rochas metassedimentares
dobradas e alojados entre zonas de cisalhamento de direção aproximada E-W, variam de
quartzodioritos até monzonitos e ocorrem acompanhados de pequenos plutons classificados
como sienograníticos. Estes representam um magmatismo Brasiliano diferenciado em dois
períodos com 10 a 15 Ma. de intervalo, cuja

geoquímica indica origem em ambientes

tectônicos sin-tardiorogênica e intraplaca que representariam distintas fases na evolução
geodinâmica da porção SW do segmento central da Faixa Ribeira (Campanha & Sadowski
1999, Gimenez filho et al. 2000, Janasi et al. 2001, Leite 2003, Prazeres Filho et al. 2005,
Heilbron et al. 2004, Leite et al. 2007).
Neste trabalho se apresentam os resultados de analises petrográficas de laminas de
rocha em luz transmitida e refletida, geoquímicas em rocha total, química mineral em
microsonda eletrônica, medidas de susceptibilidade magnética e caracterização da trama da
rocha mediante a orientação preferencial da forma dos silicatos (K-feldspato e máficos) a
partir de amostras de rocha orientadas. Na analise de Orientação preferencial de Forma
(OPF) são integradas obtidos em três fases ortogonais entre si. Cada fase é polida,
fotografada e separadas as subtramas dos feldspatos e dos minerais máficos mediante
tratamento de imagens em programas específicos. O método permite a obtenção de uma
elipse representativa da orientação de cada subtrama em cada fase. A Integração das
elipses leva à reconstituição do elipsóide de OPF que descreve a trama da amostra. A
metodologia para o calculo da OPF é descrita em Robin (2002) e Launeau & Robin (2005).
O propósito geral é analisar a estabilidade da organização da trama primaria mineral
e avaliar a compatibilidade da trama com o marco tectônico sugerido pelas interpretações
geoquímicas, tendo em conta a relação espacial do plúton com zonas de cisalhamento de
importância regional e sua possível colocação controlada pelas mesmas.
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GRANITO CAPÃO BONITO
Granitos de cor vermelha se associam com magmatismo anorogênico ou a
manifestações magmáticas tardias de um ciclo orogênico, derivados de processos de
extensão crustal e cristalização em condições oxidantes. O monzogranito Capão Bonito faz
parte da suíte granítica Três Córregos, está separado deste (Batólito Ribeirão Branco) a sul
por falhas de rumo destral do sistema de cisalhamento Quarenta oitava e a norte dos
gnaisses do Complexo Apiaí Mirim, por falhas associadas ao cisalhamento Itapirapuã com
movimento horário, este granito também intrude as rochas metassedimentares dobradas da
formação Água Clara. Apresenta coloração vermelha intensa, textura grossa variando de
porfirítica a equigranular não orientada. Está constituído por agregados hipidiomórficos a
idiomórficos de ortoclásio e microclina fraturados, os limites dos cristais são retos e
localmente serrilhados, neles são comuns inclusões de pequenos cristais xenomórficos de
plagioclásioAn3-11 (pertitas) em forma de chama, cristais de magnetita idiomórfica, e vezes
alterados. O plagioclásio é xenomórfico, mostra geminação polissintética, zoneamento e
alteração pontual para mica branca. O quartzo é intersticial entre os cristais de feldspato, é
xenomórfico e geralmente eliptico e amebóide; se caracteriza por ter extinção ondulante,
limites lobados e fissuras intracristalinas. Biotitas deformada de hábito fibroso, cor castanho
claro a verde claro, com bordas corroídas por alteração hidrotermal, contendo inclusões de
magnetita, zircão e apatita e biotita fina, xenomórfica, de origem hidrotermal, preenchendo
fraturas ou nas bordas das biotitas marrom. Cristais de hornblenda cor marrom escuro e
verde claro exibem intensa alteração hidrotermal para clorita. É comum a presença de
ilmenita secundária fina alinhada na clivagem e na borda de cristais de biotita. Magnetita
grossa idiomórfica em cristais individuais se associa com feldspatos, em agregados são
englobados por biotita; titanohematita e agregados de rutilo se observam localmente, zircão
e apatita complementam a mineralogia da rocha. A alteração hidrotermal que afeta a
mineralogia primária é pervasiva em todo o plúton, embora mais intensa na borda norte no
contato do plúton com uma zona de falha, gerando-se clorita, muscovita por alteração de
feldspatos, zoisita e minerais argilosos.
Analises de química em rocha total (14) revelam que se trata de um granito
fracamente peraluminoso com índice saturação total em alumina em torno de 1,3 que reflete
o predomínio de biotita e a ocorrência de hornblenda como principais minerais máficos,
estes valores de saturação em alumina mostram uma tendência alcalina a subalcalina de
alto potássio com características de granitos tipo A. O conteúdo de SiO2 varia entre 72,3 e
75,8%, os álcalis totais entre 7,7 e 8,6, e a razão K2O/Na2O ente 1,47 e 2,03. O espectro de
ETR’s normalizado para condrito (Boynton 1984) é levemente fracionado, com teores
elevados de elementos pesados e clara anomalia negativa de Eu, indicativa de alta

658

cristalização fracionada de plagioclásio durante a formação dessas rochas. O diagrama
multi-elementar (normalizado para manto primordial, Wood et al. 1979) apresenta anomalias
negativas de Ba, Sr, P (para P2O5>0,01) e Ti. Se usado o diagrama Rb VS Y+ Nb (ppm) de
Pearce et al. (1984) este granito foi gerado em um ambiente tectônico de intra-placa
ilustrando sua proveniência anorogênica. Se lançados os dados no diagrama triangular de
Eby (1992) as amostras se agrupam no campo A2 perto da transição com A1, sugerindo
uma origem por fusão crustal/mantélica com contaminação crustal.
A susceptibilidade magnética media (Km) no granito apresenta valores entre 0,07 e
19,7 mSI, com média de 2,46 mSI (d.p = 3,77), sendo que 22% dos dados apresentam Km <
0,5 mSI e 12% > 5mSI, indicando que em 78% do plúton predomina magnetita como o óxido
dominante e como marcador magnético. Sendo que nos granitos porfiríticos a
susceptibilidade média é superior a 20 mSI refletindo um marcador magnético (oxido de
ferro) em maior abundancia e/ou composição mais pura.
Realizaram-se treze analises de amostras obtidas no centro do plúton onde se
espera maior preservação da trama primaria da rocha e por tanto onde se conservam
melhor as condições de fixação da mesma durante a colocação do corpo. Os resultados
mostram que 75% das subtramas (K-feldspato, minerais máficos e óxidos) são subcoaxiais,
os elipsóides representativos das mesmas têm anisotropia entre 4 e 12%, e formas
principalmente lineares para a primeira subtrama, a anisotropia varia entre 13 e 36 % com
formas planares para a segunda subtrama, e nos óxidos a excentricidade do elipsóide varia
entre 12 e 35% com formas principalmente lineares. A disposição do eixo principal A (maior
comprimento) no K-feldspato, nos minerais máficos e de K1 (lineação magnética) dos óxidos,
se dispõe NE-SW com mergulho próximo de 20º, o eixo principal C dos silicatos e K3
(foliação magnética) dos óxidos (menor comprimento) se orienta para NW-SE com
caimentos principalmente moderados < 35º no K-feldspato, quanto que nos minerais máficos
e nos óxidos é > 35º.

DISCUSSÃO
A tendência de evolução monzogranítica e fracionamento de plagioclásio do
magmatismo que deu origem ao granito Capão Bonito sugerem que este foi gerado a partir
da mistura entre magmas provenientes da fusão de crosta continental e material mantélico
em um ambiente intraplaca a qual seria compatível com condições de aquiescência
tectônica. Evidencias de caráter geoquímica junto a dados geocronológicos que
demonstram uma idade para este granitos posterior à dos granitos porfiríticos dos grandes
batólitos tem sido usadas para interpretar os granitos vermelhos como marcadores da fase
anorogénica do cinturão Ribeira. No entanto o anterior o granito exibe evidencias de
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deformação rúptil superimposta e intensa alteração hidrotermal potássica da qual poderia
derivar-se a cor vermelha característica desta rocha que por sua vez seria decorrente da
percolação de fluidos e a consequente incorporação de óxidos de ferro nos feldspatos.
Esses fluidos assim como o fraturamento da rocha podem estar relacionados com
reativações das zonas de cisalhamento que limitam o corpo. O caráter primário assim como
a orientação para NE-SW da lineação que caracteriza a orientação preferencial de forma da
trama da rocha, sugerem que o plúton Capão Bonito se colocou de maneira controlada,
registrando deformação derivada de esforços cuja orientação seria compatível com a
cinemática transcorrente das zonas de cisalhamento que limitam o mesmo.
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Resumo
O depósito de Au−(Cu) do tipo pórfiro do Palito localiza-se na porção central do Cráton Amazônico,
na Província Aurífera do Tapajós. o Granito Palito foi introduzido no contato entre Granito Rio Novo e
o Granodiorito Fofoquinha e apresenta um forte metassomatismo potássico e zonas com alterações
propilítica e sericítica. A mineralização concentra-se dentro do Granito Palito se associa à alteração
sericítica. Os corpos de minério são principalmente veios de quartzo e de sulfetos deformados em
zonas de falhas pós-mineralização de direção predominante NW-SE. O ouro correlaciona-se
positivamente com o cobre. A geoquímica de amostras do depósito e de unidades associadas
indicam composição cálcio-alcalina de alto potássio e afinidade com granitóides de arco vulcânico de
margem continental ativa, pós-colisionais a tardios do final do Paleoproterozóico, com evolução para
ambiente de intra-placa, anorogênico. As características das alterações hidrotermais, dos minérios,
das inclusões fluidas e dos isótopos estáveis indicam ser o depósito de Au-(Cu) uma mineralização
do tipo pórfiro.
Palavras-chave: cráton Amazônico, pórfiros, ouro (cobre), cálcio-alcalino, arco vulcânico.
Abstract
The Palito porphyry type gold–copper deposit is located in the central region of the Amazonian craton,
in the Tapajós Gold Province (TGP). The Palito Granite was intruded in the contact between the Rio
Novo Granite and Fofoquinha Granodiorite, and shows intense potassic metasomatism and propylitic
and sericitic hydrothermal alteration zones. The mineralization is related to the sericitic alteration and
is concentrated in the Palito Granite. The ore bodies are mainly sulfide-bearing quartz veins deformed
by post-mineralization faults trending predominantly NW-SE. Gold contents positively correlated with
copper. Geochemical data of samples of this deposit and of associated units indicate high potassium
calc-alkaline composition, with arc volcanic granite affinity of active continental margin and late to
post-orogenic of the end of Paleoproterozoic. The later rocks show variations to anorogenic
environment. The hydrothermal alteration, ore features, stable-isotopes and fluid inclusion analyses
indicate that the gold–copper deposit represents a porphyry type mineralization.
Keywords: Amazonian craton, porphyries, Gold (copper), Calc-Alkaline, vulcanic arc.

1. INTRODUÇÃO.
A mina de Au-(Cu) do Palito localiza-se na Província Aurífera do Tapajós (PAT),
numa área dominada por rochas graníticas e vulcânicas intermediárias a félsicas do evento
Uatumã. A PAT é formada por arcos magmáticos (Fig. 1) de orogenias continente-oceano
paleoproterozóicas. As mineralizações de Au na província constituem lodes orogênicos
mesotermais em zonas de cisalhamento em granitóides, intrusion-related e veios epitermais
em intrusivas básicas e hospedadas em metasedimentos e metavulcânicas básicas (Dreher
et al., 1998; Santos et al., 2001). Também ocorrem mineralizações epitermais high- e lowsulfidation nas vulcânicas ácidas do Grupo Iriri (Juliani et al., 2005) e do tipo pórfiro (Juliani
et al., 2002; Echeverri-Misas, 2010).
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Figura 1: Principais províncias geocronológicas e tectônicas do Cráton Amazônico (Santos et al.,
2000). Figura 2: Mapa geológico simplificado da área da mina do Palito (Echeverri-Misas, 2010).

2. GEOLOGIA
O Granito Palito é inequigranular fino e compõe um pequeno corpo que define uma
estrutura circular, encaixado entre o Granodiorito Fofoquinha (porfirítico) e o Granito Rio
Novo (porfirítico), todos estes corpos são cortados por diques básicos/intermediários e de
pórfiros graníticos (Fig. 2). Duas fácies graníticas, uma associada ao Granito Palito,
denominada Fácies A, e outra ao Granito Rio Novo, nomeada como Fácies B, foram
adicionalmente identificadas. Também aflora na área os granodioritos porfiríticos da Suite
Parauari, diversos stocks de granitos da Suite Maloquinha, granitos porfiríticos com
magnetita e corpos menores de granito de cor marrom e de pórfiros. O depósito de Au-(Cu)
do Palito apresenta alterações hidrotermais potássica, propilítica e sericítica, além da
argílica restrita, semelhante às observadas em mineralizações do tipo pórfiro, como o de CuMo de Chuquicamata (Alvarez & Flores, 1985) ou os de Au-Cu do Chile (Sillitoe, 1991). A
alteração potássica afetou intensamente os granitos Palito e Rio Novo e menos
intensamente o Granodiorito Fofoquinha. A alteração propilítica é pervasiva e fissural, nesse
caso envelopando os corpos de minério. A alteração sericítica é associada espacial e
temporalmente à mineralização de ouro e cobre, que é representada por veios de quartzo
sulfetados e de sulfetos cataclasados e cisalhados, de direcão predominante NW-SE.

3. LITOQUÍMICA
Nestes estudos as amostras “inalteradas” foram distinguidas das “rochas
hidrotermalizadas”, que apresentam teores de ouro, com símbolos com asterisco. Foram
também estudadas amostras de magnetita granito, do granodiorito Parauari, do granito
marrom, dos pórfiros graníticos, de rochas básicas e de granitos do Garimpo São Chico. As
análises quimicas e mineralógicas do conjunto dos granitos indicam uma filiação ou tipologia
cálcio-alcalina de alto potássio. As ETR mostram anomalias negativas de Eu e indicam um
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aumento no fracionamento do Granodiorito Fofoquinha para o Granito Palito, o que reforça a
interpretação de que o conjunto compõe uma série magmática única (Fig. 3). Esta série
mostra um enriquecimento de elementos terras raras leves em relação às pesadas o que,
juntamente com os padrões das anomalias de Eu, as distinguem dos granitos anorogênicos
aluminosos do tipo A descritos por Dall’ Agnol et al. (1994). As características de tipo A nas
rochas dessa série é dada apenas pelos altos conteúdos de ferro, o que as classificaria
como granitos ferrosos segundo Frost et al. (2001). Os demais litotipos dos arredores do
depósito do Palito mostram anomalias fracas até ausentes nos pórfiros graníticos e nas
rochas básicas, mas anomalias mais marcantes de Eu ocorrem no Granodiorito Parauari,
Granito Marrom e São Chico (Fig. 3).

Figura 3: Padrões de ETR normalizados pelo condrito das rochas magmáticas da Mina Palito e
arredores. Figura 4: Diagramas de Pearce et al. (1984) (A), Harris et al. (1986) (B), e Schandl &
Gorton (2002) (C e D).

Os litotipos são geoquimicamente granitóides intra-placa sin-colisionais (Fig. 4),com
as rochas menos evoluídas aparentando geração em arcos vulcânicos (Pearce et al, 1984),
o que sería compatível com um ambiente de margem continental ativa evoluindo para
ambiente intra-placa. Os teores de Rb, Ta e Hf de Harris et al. (1986) e os diagramas de
Schandl & Gorton (2002) indicam que as rochas das diferentes unidades foram formadas no
final e após o evento colisional, com gradação para intra-placa, ou em arco vulcânico (Fig.
4). A geoquímica indica que as rochas são semelhantes àquelas de margens continentais do
tipo Andino.

4. CONCLUSÕES
O padrão estrutural da área, a associação Au-(Cu), e a sua relação espacial e
temporal com halos de alteração sugerem o depósito do Palito tratar-se de uma
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mineralização de filiação magmática-hidrotermal do tipo pórfiro, relacionada com a atividade
hidrotermal desenvolvida durante as fases tardias da formação do plúton Palito e dos diques
de pórfiro granítico nele intrusivos. O Granito Palito, junto com os seus corpos hospedeiros
nomeados Granito Rio Novo e Granodiorito Fofoquinha, fazem parte de uma série
magmática única, formada em ambiente de arco vulcano-plutônico de margem continental
ativa, com a subdução da placa oceânica proporcionando a geração do arco magmático no
final do Paleoproterozóico. As assinaturas geoquimicas mostram para estes corpos uma
filiação cálcio-alcalina de alto potássio, a qual é semelhante à observada em depósitos do
tipo pórfiro, como os atualmente observados na cadeia dos Andes.
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Caracterização Petrográfica e Geoquímica de Diques Félsicos e Máficos
Encaixados em Mármores no Sul do Espírito Santo
Cícera Neysi de ALMEIDA1, Edson Farias MELLO1,2 e Deonel Mandu IZAQUE3
1- Departamento de Geologia/IGEO/UFRJ – neysi@geologia.ufrj.br; 2- Secretaria de Geologia, Mineração e
Transformação mineral/MME - mello@geologia.ufrj.br; 3- Geólogo Autônomo - deonelmandu@hotmail.com

Resumo
Uma grande quantidade de diques de rochas félsicas e de rochas metamáficas intrudem os
mármores do Grupo Paraíba do Sul na região sul do Espírito Santo. As rochas félsicas
compreendem duas fácies: monzogranito e sienogranito. Os monzogranitos apresentam assinaturas
de granitos alcalinos gerados em ambientes distensivos pós-colisionais e os sienogranitos
apresentam características típicas da série calcioalcalina. As rochas metabásicas incluem basaltos e
basaltos andesitos calcioalcalinos. Em vista da identificação de basaltos toleíticos de fundo oceânico
e MORB tipo-E com idades prováveis de ca. de 800 Ma por outros autores, os dados, ora obtidos,
apontam para a ocorrência de diversos estágios magmáticos e félsicos relacionados ao Grupo
Paraíba do Sul. As rochas estudadas, provavelmente, relacionam-se aos estágios sin a póscolisionais Brasilianos.
Palavras-chave: Complexo Paraíba do Sul; magmatismo félsico e básico, geoquímica, mármores.
Abstract
Metamafic and felsic rocks occur as concordant lenses and dkes concordant or discordant,
respectively, in the south Espírito Santo State (Brazil). Felsic rocks comprise two facies: monzogranite
and syenogranite. The monzogranites have alkali signatures, such as granites related to extensional,
post-collision sites. The syenogranites present typical characteristics of the calc-alkaline serie. The
metamafic rocks included calc-alkaline basalts and basaltic andesites. Owing to other authors has
identified tholeiitic seafloor and MORB-E type basalts with probable ages of ca. 800 Ma, the data here
obtained, suggest the occurrence of several felsic and basic magmatic events related to the Group
and Paraiba do Sul The rocks studied, probably relate to the stages to post-collisional syn Brasilianos.
Keywords: Paraíba do Sul Group; basic and felsic magmatism; geochemistry; marbles.

1. Introdução
Diversas ocorrências de mármores no Sul do Espírito Santo distribuem-se numa área
de cerca de 180.000 ha, abrangendo os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Vargem
Alta e Castelo, sendo que nos municípios de Cachoeiro e Vargem Alta os mármores afloram
continuamente, constituindo um maciço de cerca de 20 x 8 Km, além de outros corpos de
menores dimensões. Esta região é reconhecida como um dos principais pólos produtores de
mármores ornamentais do País, contribuindo com uma produção bruta de 42.662 m3 em
2004, de um total de 52.537 m3 (DNPM, 2006). A atividade extrativa encontra-se aí instalada
há várias décadas, alimentando também as indústrias moageira e cimenteira. Em que pese
a sua importância no cenário nacional, ainda são escassos os trabalhos de geologia na
escala de semi-detalhe e detalhe. O objetivo deste trabalho consiste em estudar as rochas
carbonáticas, com destaque para as inúmeras intrusões de rochas félsicas e de rochas
metamáficas, com o foco na sua caracterização petrográfica e geoquímica.
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2. Contexto Geológico-Regional
A área estudada insere-se na Faixa/Orógeno Araçuaí (Almeida 1977; Pedrosa
Soares & Wiedemann-Leonardos, 2000), que compreende uma área dominada por rochas
graníticas e metamórficas de alto grau, bordejando a margem sudeste do Cráton do São
Francisco (CSF). O Domínio Externo, adjacente ao CSF, compreende uma faixa de
dobramentos e empurrões com vergência oeste, metamorfismo de fácies xisto verde a
anfibolito baixo nas rochas supracrustais e ausência de magmatismo orogênico (PedrosaSoares & Wiedemann-Leonardos, 2000; Pedrosa-Soares et al., 2001, 2008; Uhlein et al,
2004; Alkmim et al., 2006b). O Domínio Interno constitui o núcleo metamórfico-anatético e
caracteriza-se pela abundância de granitoides Neoproterozoicos a Cambrianos, incluindo a
zona de sutura e o arco magmático calcioalcalino (Pedrosa Soares & WiedemannLeonardos, 2000; Pedrosa et al., 2001; 2008, 2010). As sequências metassedimentares
Neoproterozoicas ocorrem em todos os domínios, sendo representadas pelas rochas dos
grupos Macaúbas, Dom Silvério, Rio Doce e Paraíba do Sul. O corpo carbonático do sul do
Espírito Santo faz parte do Grupo Paraíba do Sul (GPS), constituído por uma sucessão de
rochas metapsamíticas e metapelíticas intercaladas por rochas calciossilicáticas, gonditos,
quartzitos, anfibolitos e mármore, litotipo característico dessa unidade (Heilbron & Machado,
2003).

3. Aspectos de Campo
Na região estudada predominam rochas carbonáticas que compreendem dois tipos
litológicos principais, mármores calcíticos e mármores dolomíticos, ocorrendo como faixas
espessas, intercaladas entre si formando um conspícuo bandamento composicional.
Secundariamente,

observa-se

um

bandamento

metamórfico,

marcado

por

níveis

descontínuos de minerais silicáticos entre as bandas carbonáticas. Estes níveis silicáticos
são constituídos por aglomerados de diopsídio ou tremolita ou pela associação destes dois
minerais e + olivina. Observam-se também minerais asbestiformes cinza (tremolita fibrosa,
antofilita e grunerita) e asbestiforme azul (crocidolita). As rochas metabásicas ocorrem sob
a forma de diques com padrões de dobramentos semelhantes aos do mármore, constituindo
dobras recumbentes, apertadas e isoclinais. No contato com o mármore desenvolvem
auréolas de escarnitos, onde as calcitas apresentam-se coradas (amarelas, cinza, preta,
rosa e laranja). As rochas félsicas ocorrem sob a forma de diques, comumente boudnados e
desenvolvimento de auréolas escarníticas também é observado no contato das intrusões
graníticas. Neste caso, são ricas em diopsídio, olivina e asbestiformes (+wollastonita). Estes
diques encontram-se associados a fraturas e falhas, ora concordantes e ora, discordantes
em relação à foliação do mármore.
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4. Petrografia dos Diques de Rochas Félsicas e Metamáficas
As rochas félsicas incluem duas fácies: monzogranito e sienogranito. A fácies
monzogranito apresenta cor variando de branca a cinza, textura equigranular a porfirítica,
gradacional com a anterior. As rochas equigranulares são compostas por microclina,
plagioclásio, quartzo e biotita. Os acessórios são opacos, titanita, zircão, os secundários,
sericita e clorita. Nas porfiríticas, a matriz é fina e composta por plagioclásio, microclina,
biotita e quartzo. Os fenocristais são de microclina com dimensões médias de 2.5mm. A
fácies sienogranito é caracterizada pela coloração rosa, textura equigranular média a
grossa, sendo composta por quartzo, microclina, plagioclásio e biotita. Os acessórios são
titanita, zircão, e opacos e os secundários, clorita e sericita. As rochas metabásicas
apresentam granulometria fina a média, textura lepidoblástica, de foliação continua definida
pela orientação preferencial de cpx, opx, anfibólio, biotita e ou flogopita, tendo sido
submetidas a condições metamórficas de fácies granulito e anfibolito, com caráter
retrometamórfico a fácies xisto verde.

5. Geoquímica
Os granitos apresentam uma grande variação química com altos teores de SiO2
(71,5-74,7) e Na2O (3,1-5,1); baixos a altos de K2O (1,5-6,11) e moderados de FeOt (0,42,3). Foram distintas dois tipos de associações: 1) os sienogranitos que no diagrama TAS
projetam-se acima do campo da série subalcalina; no AFM descrevem, em sua maioria, o
trend das rochas alcalinas, e no diagrama SiO2xK2O caem além da linha que delimita os
campos alto-K e alcalino. Nos diagramas SiO2xFeO/FeO+MgO e SiO2xK2O+Na2O-CaO
(Frost et al., 2001) projetam-se no campo dos granitos ferrosos e alcalinos. Os
spiderdiagrams mostram enriquecimento nos elementos incompatíveis, elevadas razões
LILE/HFSE e depressões em Sr, Nb, P e Ti. Os padrões de ETR mostram o enriquecimento
nesses elementos e elevadas anomalias negativas de Eu. Nos diagramas discriminantes de
ambientes tectônicos projetam-se no campo dos granitoides intraplacas. Granitoides com
essas características apresentam a mesma assinatura dos granitos alcalinos gerados em
ambientes distensivos, intraplacas ou pós-colisionais. 2) os monzogranitos, nos diagramas
AFM e SiO2xK2O projetam-se no campo da série calcioalcalina/calcioalcalina de alto-K e nos
diagramas SiO2xFeO/FeO+MgO e SiO2xK2O+Na2O-CaO (Frost et al., 2001) projetam-se no
campo dos granitos magnesianos. Os spiderdiagrams mostram um menor enriquecimento
nos elementos incompatíveis em relação aos sienogranitos, com menores razões
LILE/HFSE. Os padrões de ETR mostram elevadas razões ETRL/ETRP e ausência de
anomalia de Eu, compatível com os padrões da série calcioalcalina. Nos diagramas
discriminantes de ambientes tectônicos projetam-se no campo dos granitoides de arco
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magmático. As metabásicas são classificadas como basaltos a andesitos basálticos; no
diagrama SiO2xK2O caem nos campos da série calcioalcalina e calcioalcalina de alto-K e no
diagrama AFM descrevem o trend das rochas calcioalcalinas. Os spiderdiagrms mostram
padrões fracionados com razões médias LILE/HFSE = 10, depressões Ta-Nb e picos La-Ce,
feições típicas de basaltos calcioalcalinos gerados em ambientes de colisão. O padrão de
ETR mostra enriquecimento nos ETR, moderadas razões ETL/ETRP e ausência de
anomalia de Eu, feições também características de associação calcioalcalina.

6. Discussões e Conclusões
Os dados de campo e de petrografia indicam, pelo menos, três eventos
metamórficos: metamorfismo de contato associado às intrusões básicas; metamorfismo
regional que atingiu mármores e básicas; metamorfismo de contato associado às intrusões
graníticas. A abertura e fechamento da Bacia do Paraíba do Sul foi limitada entre 1,7 Ga
(Ragatky et al. 2000) e 631-530 Ma (Noce et al. 2004; Machado et al., 1996). Idades de
ortoanfibolitos intrudidos no GPS, apontaram idade 87Rbr/86Sr em torno de 840 Ma, (Ragatky,
et al., 2003). Equivalentes metabásicos na Formação Ribeirão da Folha e o ortognaisse
alcalino Salto da Divisa forneceram valores semelhantes (816 Ma e 875 Ma,; Pedrosa
Soares, 1995; Silva et al., 2008), sendo este considerado um intervalo mais preciso para a
implantação da bacia. Santos Marins (2000) identificou dois grupos de anfibolitos no GPS: a)
basaltos toleíticos de fundo oceânico e b) basaltos tipo MORB-E. Estes grupos poderiam
estar relacionados à etapa de formação da BPS, cujas idades são também compatíveis com
o quebramento do Rodínia (Meert & Powel, 2001). A assinatura dos anfibolitos estudados,
como também diferentes assinaturas químicas nos granitos apontam para diversas fases de
magmatismo básico e félsico associados ao GPS. A assinatura das metabásicas e o seu
alojamento pré-deformação sugerem posicionamento em estágios pré a sin-Brasilianos,
enquanto que os granitos, com assinatura calcioalcalina/alcalina, alojados em fraturas,
incipientemente deformados e, cortando as demais litologias poderiam estar relacionados
aos estágios tardi a pós-colisionais.

Referências Bibliográficas
Almeida, F.F., 1977. Revista Brasileira de Geociências, 7(4), 349–364.
Heilbron, M., Machado, N., 2003. Precambrian Research, 125: 87–112.
Pedrosa Soares, A.C. & Wiedemann-Leonardos, C. 2000. Tectonic evolution of South America, 31st
IGC., p. 265-285.
Pedrosa-Soares, A.C. et al. 2010. Geological Society of London Special Publication (no prelo).
Ragatky, D. et al. 2003. SAGI, 4,Salvador. Short Papers...260-263.
Santos Marins, G. 2000. Dissertação de Mestrado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 136 p.
Agradecimentos
Os autores agradecem ao CNPq, cujo apoio permitiu o desenvolvimento deste trabalho.

668

CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E LITOGEOQUÍMICA
PRELIMINAR DOS ALBITITOS DA FOLHA BRUMADO – NW DO
ESTADO DA BAHIA – BRASIL
Cristina Maria BURGOS1, Ivana Conceição de Araújo PINHO1, Adriano Alberto
Marques MARTINS1, Léo Rodrigues TEIXEIRA1, Rita Cunha Leal Menezes de
OLIVEIRA1, Basílio Elesbão da CRUZ FILHO1, Ricardo WOSNIAK1
1– CPRM/Serviço Geológico do Brasil - Superintendência Regional de Salvador - cristina.burgos@cprm.gov.br;
ivana.pinho@cprm.gov.br; adriano.martins@cprm.gov.br; leo.teixeira@cprm.gov.br; rita.oliveira@cprm.gov.br;
basilio.filho@cprm.gov.br; ricardo.wosniak@cprm.gov.br

Resumo
Trabalhos de mapeamento geológico executados pela CPRM, no âmbito do Projeto BrumadoCondeúba, amostrou granitóides na Folha Brumado. A maioria das amostras destes granitóides foi
classificada como biotita gnaisse e duas delas reconhecidas como albititos. Dados litogeoquímicos
comprovaram que as rochas são alcalinas, metaluminosas, potássicas (exceto as duas classificadas
como albititos, que são sódicas), enriquecidas em elementos terras raras, com anomalias negativas
em európio e padrões típicos dos granitóides tipo A. Nos diagramas discriminantes de ambiência
geotectônica posicionaram-se no campo dos granitos intraplaca. Os albititos da Folha Brumado
assemelham-se aos albititos descritos na Província Uranífera Lagoa Real.
Palavras-chave: Província Uranífera Lagoa Real, ortognaisse de Caraguataí, rocha alcalina, albititos.
Abstract
The mapping geological works carried out by CPRM, in the scope of the Brumado-Condeúba Project,
had proceeded to the sampling from granitoids in the “Folha Brumado”. The majority of the samples
were classified as biotite gneiss and two of them recognized as albitites. Lithogeochemical data had
proved that the rocks are alkaline, metaluminous, potash-rich (except for the two classified as albitites
that are soda-rich), enriched in rare earth elements, with negative anomaly in europium and typical
standards of A-type granitoids. They had been located in the field of the within-plate granites in the
discrimination diagrams for the tectonic interpretation. The albitites of the “Folha Brumado” are similar
to the albitites that had been described in the Uranium Province of Lagoa Real.
Keywords: Uranium Province of Lagoa Real, Caraguataí orthogneiss, alkaline rock, albitites.

1. Introdução e Geologia Regional
O Projeto Brumado-Condeúba (Martins et al., em preparação) abrange uma área de
10.500km2 situada na região centro-sul do Estado da Bahia correspondente às folhas 30’ x
30’ Brumado, Tanhaçu, Condeúba e Rio de Contas (metade). A maior parte da área deste
Projeto está contida, geologicamente, no contexto do Bloco Gavião-Lençóis, onde afloram
restos de seqüências tipo greenstone belts encaixadas em ortognaisses TTGs arqueanos
associados à mineralizações diversas. A este conjunto associam-se mineralizações
diversas, dentre elas o importante depósito de magnesita e talco da Serra das Éguas, no
município de Brumado. Na folha homônima, onde o objeto do presente trabalho está
inserido, o embasamento é formado por terrenos gnáissico-migmatíticos arqueanos com
remanescentes de seqüências supracrustais vulcanossedimentares e por granitóides
paleoproterozóicos cálcio-alcalinos. Estudos petrográficos assinalaram a presença de
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metassomatitos sódicos, constituídos por albita e anfibólios e piroxênios alcalinos, muito
similares aos albititos da Província Uranífera de Lagoa Real. Segundo Stein et al. (1980), a
metalogênese

associada

caracteristicamente

a

metassomatitos

sódicos

constitui

importantes alvos para prospecção, principalmente no que se refere às associações de
terras raras e urânio. O presente trabalho apresenta os dados petrográficos e
litogeoquímicos preliminares das rochas alcalinas da Folha Brumado, com ênfase nos
albititos.
2. Petrografia
Estudos

petrográficos,

interpretações

de

mapas

aerogeofísicos

e

dados

litogeoquímicos permitiram individualizar um corpo alcalino na porção meridional da Folha
Brumado. As amostras ali coletadas (IA15 e IA16) foram classificadas como epidoto-biotita
gnaisses e hornblenda-biotita gnaisses de textura lepidogranoblástica, inequigranular e
granulação fina a média. São constituídas por plagioclásio (35 a 45%), quartzo (20 a 25%),
K-feldspato (10 a 20%), biotita (5 a 12%), hornblenda (1 a 7%), epidoto (2 a 5%) e titanita (1
a 2%). Minerais opacos, apatita, zircão, carbonato, allanita e granada ocorrem em
percentuais menores que 1%.
Augen gnaisses equivalentes aos descritos na região de Caraguataí foram
reconhecidos na Folha Brumado, na base da Serra das Éguas. A existência desta unidade,
constituída por rochas alcalinas, ficou evidente nos mapas gamaespectrométricos, com os
realces em branco devido às altas contagens de tório, urânio e potássio. Duas das amostras
coletadas (IA59 e IA131) nos ortognaisses Caraguataí, nas proximidades da borda oriental
da Serra das Éguas, são sódicas e muito semelhantes aos albititos da Província Uranífera
de Lagoa Real. Exibem coloração cinza rosada, granulação fina a média e são constituídas
por cerca de 75% de albita a albita-oligoclásio levemente alterados. Os demais minerais da
amostra IA059 são anfibólio verde azulado (13%), provavelmente hastingsita, quartzo (4%),
magnetita martitizada (2%), titanita (2%), epidoto (2%), apatita (1%), allanita (1%) e zircão
(menor que 1%). A amostra IA131 apresenta ainda piroxênio de coloração esverdeada
(10%), provavelmente aegirina-augita, magnetita martitizada (5%), quartzo (4%), titanita
(3%), anfibólio (2%), apatita (1%), allanita, epidoto e zircão (menores que 1%). Análises
calcográficas preliminares destas amostras não detectaram minerais de urânio.

3. Litogeoquímica
As amostras foram analisadas para elementos maiores, menores e terras raras,
cujos resultados estão na tabela 1. A análise dos elementos maiores mostra o caráter
anômalo das amostras IA59 e IA131 que corresponde aos albititos. A título de comparação
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são apresentados os dados das composições médias dos albititos mineralizados em urânio
(LR-M) e os não mineralizados (LR-NM) de Lagoa Real (Stein et al., 1980).
Tabela 1 – Análises químicas dos óxidos (%) e de alguns elementos menores (ppm) das rochas
alcalinas da Folha Brumado e das composições médias dos albititos mineralizados (LR-M) e não
mineralizados (LR-NM) de Lagoa Real.
Amostra

SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3T
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Rb
Ba
Pb
U
Zr
Y

IA15

IA16

IA70G

IA118

IA120

IA133

IA135

MM25

IA59

IA131

LR-M

LR-NM

73,5

73,6

71,51

68,34

75,59

72,62

75,27

69,64

63,11

60,93

60,52

0,54

0,55

0,69

0,86

0,40

0,39

0,28

0,83

0,86

1,07

0,30

0,41

11,4

11,4

12,76

11,99

11,25

12,68

11,64

11,84

15,76

14,58

16,58

15,34

5,00

4,55

4,55

6,79

4,08

3,82

3,15

6,66

5,49

8,69

7,13

5,46

0,07

0,07

0,04

0,08

0,05

0,05

0,07

0,05

0,10

0,06

0,11

0,11

0,48

0,41

1,15

0,94

0,23

0,35

0,29
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O conjunto dos dados obtidos foi plotado em diversos diagramas com o objetivo de
classificá-los geoquimicamente e de definir o ambiente geodinâmico. A maioria das rochas
foi definida como metaluminosa enquanto que os albititos apresentaram tendência
metaluminosa a levemente peraluminosa. No diagrama R1R2 de De La Roche et al. (1980) a
maioria das amostras posicionou-se no campo dos granitos e álcali-granitos evidenciando o
seu caráter diferenciado e enriquecido em álcalis. Apenas as duas amostras de albititos
posicionaram-se nos campos dos sienitos e nefelina sienitos devido aos baixos teores de
SiO2. Os spiderdiagramas normalizados pelo condrito (Figura 1) mostraram enriquecimento
em ETR leves, anomalias negativas em Eu e espectros de ETR pesados enriquecidos e
horizontalizados, típicos dos granitóides alcalinos do tipo A. No diagrama discriminante para
ambientes tectônicos (Figura 2), a maioria das rochas posicionou-se no campo dos granitos
intra-placa (WPG). O posicionamento dos albititos no campo dos granitos de cadeias mesooceânicas (ORG) deve-se à substituição da microclina pela albita, onde todo o K e,
consequentemente, o Rb foram lixiviados. Segundo o conceito de Ebby (1992), são
definidos como do tipo A2 cuja origem é atribuída a fusões crustais ou mantélicas com forte
contaminação crustal. As rochas estudadas posicionaram-se no campo dos granitos A2.

671

Figura 1 – Spiderdiagramas das rochas
alcalinas da Folha Brumado (Boynton,
1984).

Figura 2 – Diagrama de ambientes
tectônicos das rochas alcalinas da Folha
Brumado (Pearce et al., 1984).

4. Conclusões e sugestões
Os dados apresentados neste trabalho assinalam a existência de albititos associados
a granitóides potássicos no mesmo trend regional dos albititos de Lagoa Real e com
paragênese mineral semelhante. Apesar das análises calcográficas não terem detectado
minerais de urânio, sua existência é conhecida nas proximidades dessas ocorrências.
Sugere-se uma análise mais acurada no padrão das anomalias gamaespectométricas e
trabalhos de campo de detalhe com o objetivo de identificar as formas de ocorrência dessas
zonas metassomatizadas associadas ao ortognaisse de Caraguataí.
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ABSTRACT
The Cruzeiro do Sul Granodiorite (CSG) is located in the eastern portion of the Sul-rio-grandense
Shield. It forms one ENE-WSW elongate body of approximately 4 km² within a sinistral strike slip
shear zone. The CSG is thus a porphyritic horblende-biotite granodiorite in a mafic-rich (M' ~20),
medium-grained matrix. The magmatic foliation is marked by the shape alignment of feldspar
megacrystals and mafic minerals. A solid-state, mylonitic structure is well developed mainly near the
contacts. Leucocratic veins are found both concordant and discordant to the main foliation, and may
give rise to a composite banding within high-strain zones, together with elongate mafic microgranular
enclaves and synplutonic dykes. The structural and compositional features of GCS magmatism are
consistent with its post-collisional character and the shoshonitic affinity is given by its high Sr contents,
regular REE chondrite-normalized patterns and the abundance of LREE regarding HREE. Patterns of
trace elements with enrichment in Ba and Rb, and impoverishment of High Field Strength in relation to
Large Ion Lithophile Elements is also an important feature of shoshonitic rocks. The conditions of P
and T, calculated with the geobarometer Alt-Hb and Plg-Hb thermobarometer were estimated at about
4.3 to 5.3 kbars and crystallization temperatures on the order of 720 to 760 ° C. The feldspar
microstructures suggest deformation temperatures consistent with the amphibolite fácies.
Keywords: Dorsal de Canguçu Shear Zone, post-collisional, sintectonic magmatism, shoshonitic
series
RESUMO
O Granodiorito Cruzeiro do Sul localiza-se na porção leste do Escudo Sul-rio-grandense ocorre como
um corpo de aproximadamente 4 km², alongado na direção ENE-WSW, controlado por uma zona de
cisalhamento transcorrente sinistral. Este granitóide compreende horblenda-biotita granodioritos ricos
em máficos (M’ ~20), possui foliação magmática marcada pelo alinhamento dimensional de feldspatos
e minerais máficos, com importante componente milonítica, principalmente próximo aos contatos.
Veios leucograníticos concordantes e discordantes são comuns, e em zonas de mais alta deformação
geram um bandamento composto juntamente com enclaves microgranulares máficos alongados e
diques sinplutônicos paralelos à foliação. As características composicionais são consistentes com o
caráter pós-colisional do magmatismo e a afinidade shoshonítica é revelada pelos altos teores de Sr,
pelo comportamento linear e homogêneo dos elementos terras raras e abundância dos ETRL em
relação aos ETRP. Os padrões de elementos traço, com enriquecimento em Ba e Rb e
empobrecimento dos HFS em relação aos LILE, bem como seu caráter metaluminoso, também são
importantes características que marcam a sua afinidade shoshonítica.As condições de P e T,
calculadas a partir do geobarômetro Alt-Hb e do termobarômetro Plg-Hb são estimadas em cerca de
4,3 a 5,3 kbars com temperaturas de cristalização na ordem de 720 a 760 °C, e as microestruturas
desenvolvidas sobre os feldspatos indicam temperaturas de deformação compatíveis com as da
fácies anfibolito.
Palavras-chave: Ambiente pós-colisional, magmatismo sintectônico, série shoshonítica
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1. Introdução e contexto geológico
A área de estudo localiza-se no sul do Brasil, e está inserida no contexto geológico
do Cinturão Dom Feliciano (CDF), segmento sul da Província Mantiqueira. Os granitóides do
CDF têm sido interpretados como a raiz de arco magmático maduro ou como um batólito
pós-colisional. Este magmatismo granítico está intimamente associado a tectônica
transpressiva

do

ciclo

Brasiliano/Panafricano,

resultando

em

diversas

zonas

de

cisalhamento anastomosadas de direção NE a NNE, que formam o Cinturão de
Cisalhamento Sul Brasileiro (CCSb). Estas descontinuidades de escala litosférica estiveram
ativas entre 650 e 580 Ma (Bitencourt & Nardi 2000), promovendo abertura de espaço para
o contínuo posicionamento de magmas e contribuindo com sua geração por reativação de
fontes mantélicas e crustais. A Zona de Cisalhamento Transcorrnte Dorsal de Canguçu
(ZCTDC - Fernandes et al., 1995) pode ser citada como uma das principais estruturas
regionais do (CCSb), possui orientação NE-SW, sentido de movimento sinistral e está
relacionada com o magmatismo sintectônico do Granodiorito Cruzeiro do Sul (GCS).

2. Geologia do Granodiorito Cruzeiro do Sul
O GCS ocorre como um corpo de aproximadamente 4 km², alongado na direção
ENE-WSW, controlado por uma zona de cisalhamento transcorrente sinistral, que faz parte
do CCSb e possivelmente representa uma ramificação da ZCTDC. A área de estudo esta
representada por um complexo arcabouço estrutural definido por zonas de cisalhamento e
de cataclase de escala regional e diversos lineamentos. As rochas encaixantes são
ortognaisses, metatonalitos, metadioritos e metagranodioritos de idade Paleoproterozóica do
Complexo Arroio dos Ratos, e ainda ocorrem granitos mais jovens, com posicionamento
relacionado a reativações da mesma estrtura que controla o GCS. Este granitóide
compreende um horblenda-biotita granodiorito rico em máficos (M’ ~20), possui foliação
magmática marcada pelo alinhamento dimensional de feldspatos e minerais máficos, com
importante

componente

milonítica,

principalmente

próximo

aos

contatos.

Veios

leucograníticos concordantes e discordantes são comuns, e em zonas de mais alta
deformação geram um bandamento composto juntamente com enclaves microgranulares
máficos alongados e diques sinplutônicos de composição diorítica a tonalítica paralelos à
foliação. A foliação milonítica é paralela à foliação primária, com direção EW a ENE-WSW e
médio a alto ângulo de mergulho, contendo lineação de estiramento de baixo caimento para
W e WSW, indicando a cinemática transcorrente da zona de cisalhamento. As
características

composicionais

são

consistentes

com

o

caráter

pós-colisional

do

magmatismo e a afinidade shoshonítica é revelada pelos altos teores de Sr, pelo
comportamento linear e homogêneo dos Elementos Terras Raras e abundância dos LREE
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em relação aos HREE. Os padrões de elementos traço, com enriquecimento em Ba e Rb e
empobrecimento dos HFS em relação aos LILE, bem como seu caráter metaluminoso,
também são importantes características que marcam a sua afinidade shoshonitica.

3. Química mineral das fases máficas
Anfibólio e biotita foram analisados no Centre for Microscopy and Microanalysis da
University of Western Austrália utilizando o Scanning electron microscopy JEOL JSM-6400. As
fórmulas estruturais dos anfibólios foram calculadas na base de 23 átomos de oxigênio
utilizando-se o esquema de normalização 13 e CNK, e as fórmulas estruturais das biotitas
foram calculadas a 24 átomos de oxigênio, assumindo-se todo o ferro presente como Fe2+ e
o software MINPET, versão 2.02, foi utilizado para obtenção das fórmulas estruturais dos
referidos minerais.
Nos anfibólios estudados não se observa zonação ou texturas de desequilíbrio. São
variedades cálcicas na classificação de Leake et al., (1997), e sua composição é transicional
entre os campos da edenita, Fe-edenita, hastingsita e magnesiohastingsita com CaM4 ≥
1,50; (Na + K)A ≥ 0,50; Ti < 0,50, ocorrendo ainda dois grãos que plotam no campo das
magnésio-horblendas com CaM4 ≥ 1,50; (Na + K)A < 0,50; Ca A < 0,50. As razões catiônica
Mg/(Mg + Fe+2) e FM = Fe+2/(Fe+2 + Mg) encontram-se em torno de 0,5, acompanhada com
valores de SiIV ~6,5.
Tomando-se a composição das bordas dos cristais como indicativas das condições
de equilíbrio com o líquido no final da cristalização, o que é corroborado pelas observações
petrográficas, utilizou-se os valores entre 1,57 a 1,75 auf de Al como parâmetro para avaliar
a pressão total próximo às condições da solidus do granodioríto. Evidência adicional da
condição de equilíbrio atingida nas bordas dos cristais de anfibólio do GCS é a razão FM
próxima de 1:1 de anfibólio e biotita coexistentes. A aplicação do geobarômetro Al total-Hb
conforme Schmidt (1992), à composição das bordas de cristais de anfibólio do GCS resulta
em valores em torno de 4,3 a 5,3 Kbar, e aplicando esse valor na equação T(b) proposta por
Holland e Blundy (1994) que utiliza o par hornblenda-plagioclásio para determinar a
temperatura do sistema próximo da curva solidus, obtem-se temperaturas entre 719 e761°C.
O zircão é uma das fases mais precoces do magma, e a utilização do geotermômetro
Zr fornece as temperaturas mais próximas da líquidus. Sua concentração nas amostras do
GCS (240 ppm, em média) aproximam-se dos teores de saturação em temperaturas da
ordem de 785 °C conforme os dados de Watson e Harrison (1983) para sistemas com
alcalinidade similar. No caso estudado, esta temperatura pode representar valores menores
do que o normal, devido à contaminação crustal por rochas com teores mais baixos de Zr. A
biotita possui pleocroísmo que varia em tons de castanho a castanho avermelhado, ocorrem
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por vezes agregados muito finos de titanita xenomórfica na borda de alguns grãos,
sugerindo perda de titânio, provavelmente por reequilíbrio subsólidus das biotitas primárias.
Estas biotitas com perda de Ti foram identificadas no diagrama Ti x Al+6 onde nota-se
também o aumento do Al+6 em função da diminuição do Ti, enquanto a razão FeO2/MgO +
FeO2 comparada com os valores de Ti permanece constante na ordem de 0,53 a 0,56.
No diagrama de Nachit et al., (1985) a biotita do GCS têm comportamento geral
compatível com o de granitóides subalcalinos ferrosos, como a biotita de granitóides
shoshoníticos intraplaca da Associação Shoshonítica de Lavras do Sul Nardi, 1984 e Barros
e Nardi, 1994 ou do Complexo de Rio Espinharas Campos et al., 2000.

4. Conclusões
As condições de P e T, calculadas a partir do geobarômetro Alt-Hb e de
termobarômetria do par Plg-Hb são estimadas em cerca de 4,3 a 5,3 kbars e temperaturas
de cristalização na ordem de 719 a 761°C. Estes valores demonstraram-se coerentes
quando recalculados pelo cálculo de termobarômetria do par Plg-Hb de Anderson (1996)
obtendo valores em torno de 4 Kbar e 750 °C, porém optou-se por utilizar equações de
geotermobarometria já consagradas na literatura. Supondo-se um gradiente normal de
pressão, estas condições equivalem a cerca de 10 a 15 km de profundidade, compatível
com uma temperatura da ordem de 300 a 450°C nas encaixantes.
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RESUMO
Este trabalho apresenta os resultados da análise de cluster hierárquico aglomerativo, análise de
componentes principais e máquinas de vetores de suporte, aplicados aos dados geoquímicos
provenientes dos testemunhos sedimentares coletados pelo Ocean Drilling Program (ODP) da leg
199 (site 1215 a 1221) adquiridos da zona central do Oceano Pacífico Equatorial, objetivando a
definição de unidades quimioestratigráficas e estabelecimentos de correlações estratigráficas. A
primeira abordagem foi comparar a classificação resultante dos métodos quantitativos com a variação
litológica, descrita nos relatórios do ODP. A intenção é que os métodos de reconhecimentos de
padrões identifiquem as assinaturas geoquímicas principais. O principal resultado desta etapa foi
perceber que, em alguns casos, existem diferenças entre os limites das quimiounidades e o
arcabouço litológico, possibilitando a interpretação mais detalhada dos processos envolvidos durante
a sedimentação. A segunda abordagem foi a identificação de quimiounidades e correlação das
seções carbonáticas (site 1218 a 1221), constituído por vasa de nanofósseis. Os métodos de
reconhecimento de padrões se mostraram interessantes, junto aos diagramas 3D, pois destacaram a
existência de até três quimiounidades na seção carbonática e demonstraram coerência na correlação
através do SVM. Estes métodos são capazes de acelerar a interpretação dos dados geoquímicos e
elucidar dúvidas em seções com baixa resolução por outros métodos.
Palavras-chave: quimioestratigrafia, estatística multivariada, máquinas de vetores de suporte
ABSTRACT
This paper presents the results of hierarchical cluster analyses (HCA), principal component analysis
(PCA), and support vector machine (SVM) methods for the geochemical data of the ODP drilling cores
of sedimentary deposits of the leg 199 (site 1215 to 1221) acquired from the equatorial zone of the
Central Pacific Ocean, with the objective of chemostratigraphics unit definition and correlation. The
first step was compare the classification derived from the pattern-recognition methods for the
classification based on lithologic variation described in the ODP reports. The experiment consists in
the identification of geochemical fingerprints using the pattern-recognition tools. The main result is
chemostratigraphic unit definition, revealing sometimes different interpretation of marine process when
compared with lithologic framework. The second step was identifying chemostratigraphic units in
homogeneous carbonate section (sites 1218 – 1221), that is composed of nannofossil ooze. The
pattern-recognition method was interesting to define until three chemostratigraphic units and to
express in 3D graphs revealing coherence when applied for correlations. The above-mentioned
methods accelerate the interpretation of the data and were useful in section with low stratigraphic
resolution.
Keywords: chemostratigraphy, multivariate analysis, support vector machine (SVM)

1. INTRODUÇÃO
O principal objetivo deste trabalho é aplicar métodos de reconhecimento de padrões
como ferramenta de auxílio à definição de unidades quimioestratigráficas. Os métodos
utilizados foram a Análise de Componentes Principais (PCA), a Análise de Cluster
Hierárquico (HCA) e as Máquinas de Vetores de Suporte (SVMs, do Inglês Support Vector
Machines).
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O uso de ferramentas de reconhecimento de padrões no estudo quimioestratigráfico
foi utilizado por Malmgren & Nordlund (1996) e Kaminskas & Malmgren (2003) através de
Redes Neurais, Análise discriminante linear, vizinho mais próximo (k-NN) e programa de
modelagem independente de analogia de classes (SIMCA). Ehrenberg & Siring (1992)
utilizaram pioneiramente a análise estatística discriminante sobre dados geoquímicos para
correlação de arenitos.
Neste trabalho, utiliza-se o método de Pearce & Jarvis (1995) na utilização da
Análise de Componentes Principais para identificação de quimiounidades e o trabalho de
Hussain (2007) na utilização da análise de cluster hierárquico aglomerativo. As Máquinas de
Vetores de Suporte (SVMs) foram aqui utilizadas pioneiramente. Todos estes métodos
foram aplicados a uma base de dados geoquímicos fornecida pelo ODP cuja campanha foi
realizada na zona central do Oceânico Pacifico Equatorial, próximo ao Havaí. Foram
estudadas as variações no teor de elementos químicos (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO,
MnO, CaO, P2O5, Sr, Ba) com base no resultado das análises geoquímicas obtidas nos
testemunhos dos sites 1215 a 1221, culminando num total de 484 amostras analisadas. Os
testemunhos são compostos basicamente de vazas de nanofósseis, vasas de radiolários e
argila.
2. RESULTADOS
A primeira abordagem na definição de quimiounidades levou em conta todas as
amostras que compõe cada um dos sete testemunhos, objetivando identificar concordâncias
e discrepâncias entre as possíveis quimiounidades identificadas pelos métodos de
classificação e as unidades litológicas descritas nos relatórios do ODP. A classificação
gerada PCA teve 97% de concordância com as variações litológicas para o site 1215 e
100% de concordância no site 1217. A utilização de gráficos 3D (as duas componentes e a
profundidade) foi fundamental para auxiliar na visualização do posicionamento das amostras
e consequentemente na definição de quimiounidades. No estudo do site 1218 a PCA
mostrou que não existe uma diferença geoquímica significativa entre dois litotipos descritos
como sendo diferentes, vasa de nanofósseis e chalk; os demais 85% das amostras tiveram
convergência com a litologia descrita. No site 1219, através a PCA, foi possível perceber
que os litotipos classificados como radiolários (do topo e da base) apresentam significativa
diferença (devido aos diferentes teores de SiO2, TiO2, Al2O3) e devem ser considerados em
diferentes quimiounidades. Neste caso a convergência entre as variações litológicas e as
unidades quimioestratigráficas é de 70%. Os resultados do site 1220 e 1221 apresentaram
resultados similares onde a convergência com a descrição litológica foi de 80% em ambas.
A segunda abordagem foi submeter aos métodos de reconhecimento de padrões as
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seções carbonáticas existentes nos sites 1218 a 1221 com objetivo de testar a sensibilidade
dos métodos estatísticos para subdividir estas seções com base em dados de elementos. A
figura 1 mostra o resultado do refinamento proporcionado pela análise de cluster e PCA com
as correlações identificadas pela similaridade das assinaturas dos elementos.

Figura 1 - Seção de correlação quimioestratigráfica (adotando como datum o limite E/O). Os
problemas de correlação estratigráfica estão simbolizados pelas interrogações.

O método de aprendizagem supervisionada por máquinas de vetores de suporte
(SVM’s) foi utilizado para elucidar as duvidas remanescentes da correlação feita com os
resultados das análises de cluster e PCA, demonstrou excelente adequação as associações
esperadas, com graus de acerto da ordem de 85% na quantificação dos modelos de SVM
utilizados (figura 2).
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Figura 2 - Seção de correlação quimioestratigráfica final (adotando como datum o limite E/O).

3. CONCLUSÃO
Os métodos aqui adotados se mostraram boas ferramentas no auxílio à definição de
quimiounidades e correlação, tornando o processamento de dados geoquímicos uma
poderosa ferramenta, tanto para elucidar aspectos de difícil análise com os métodos
convencionais, quanto para tornar mais rápido o processo de análise estratigráfica.
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Scheelita transparente do pegmatito Barra da Canoa, Pedra
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Resumo
A ocorrência de scheelita em pegmatitos da Província Pegmatítica da Borborema (PPB), no Nordeste
do Brasil, é limitada a poucas localidades. O pegmatito Barra da Canoa é um pegmatito homogêneo
enriquecido em ortoclásio e com pouco quartzo e com ausência de mica, cujos minerais acessórios
incluem: scheelita, autunita e possivelmente torbernita. Scheelita transparente do pegmatito Barra da
Canoa, próximo de Pedra Lavrada, Estado da Paraíba, foi estudada com relação a propriedades
físicas (dureza, densidade, clivagem, fluorescência) e química mineral. Análises de micriossonda em
dois fragmentos mostraram WO3 =73,163 a 76,915%, em peso e CaO = 24,354 a 25,348%, em peso.
Relação Mo/(Mo+W) mostraram que o membro powellita ocorre em proporção inferior a 0.03 mol%.
Palavras-chave: scheelita, pegmatito Barra da Canoa, Província Pegmatítica da Borborema.
Abstract
Scheelite in pegmatites of the Borborema Pegmatite Province (BPP) is limited to a few localities. The
Barra da Canoa pegmatite consists of a homogeneous pegmatite enriched in ortoclase and with few
quartz and absence of muscovite. Acessory minerals include: scheelite, autunite and probably
torbernite. Transparent scheelite from the Barra da Canoa pegmatite, near Pedra Lavrada, State of
Paraíba, was studied with regard to physical properties (hardness, specific gravity, cleavage,
fluorescence) and mineral chemistry. Microprobe analyses of two fragments showed WO3 =73.163 to
76.915 wt% and CaO = 24.354 to 25.348 wt.%. The ratio Mo/(Mo + W) indicates a maximum content
of 0.03 mol % of the powellite member.
Keywords: scheelite, Barra da Canoa pegmatite, Borborema Pegmatite Province.

1. Introdução
A scheelita (CaWO4) forma uma série com a powellita (CaMoO4); é um mineral típico
de metamorfismo de contato (tactito), veios hidrotermais, greisens, sendo pouco comum em
pegmatitos graníticos (Hsu & Galli, 1973).
A scheelita na região do Seridó (estados do Rio Grande do Norte e Paraíba) ocorre
normalmente em tactitos, sendo Currais Novos a localidade de maior produção. Não se tem
notícia de extração de scheelita em pegmatitos da PPB.
2. Metodologia
Análises químicas em dois fragmentos de scheelita incolores, provenientes do
pegmatito Barra da Canoa, por microssonda eletrônica (MSE) foram realizadas no
Laboratório de Microssonda Eletrônica do Instituto de Geociências da USP, utilizando-se um
equipamento JEOL, modelo JXA-8600, dotado de 5 espectrômetros (4 WDS e 1 EDS), sob
condições de 25kv e 20nA, com diâmetro do feixe de 3μm e tempo de contagem de 30
segundos, comcristais analisadores TAP e PET, padrões adequados e programa ZAF.
3. Aspectos geológicos
A PPB, conforme Figura 1, insere-se em partes dos Estados do Rio Grande do Norte
e Paraíba, cobrindo uma área de 150 x 75 km, delimitada pelas coordenadas geográficas
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5o30’ e 7015’ de latitude S e 35045’ e 37015’ de longitude W, correspondendo à parte oriental
da Faixa de Dobramentos Seridó.
A Faixa de Dobramentos Seridó é constituída de um embasamento gnáissicogranítico-migmatítico

Paleoproterozóico

e

uma

seqüência

supracrustal

metavulcanossedimentar Neoproterozóica, conhecida por Grupo Seridó, que é constituída,
da base para o topo, de gnaisses e mármores e intercalaçoes de anfibolitos (Formação
Jucurutu), quartzitos, metaconglomerados e metarcósios (Formação Equador) e granadacordierita-sillimanita-biotita xistos (Formação Seridó).

Figura 1 – Localização do pegmatito Barra da Canoa em base geológica simplificada.

4. Pegmatito Barra da Canoa
O pegmatito Barra da Canoa situa-se a aproximadamente 11Km a sudeste da cidade
de Pedra Lavrada, com coordenadas 6°49’ 40,0”S e 36°23’ 55,8”W, estado da Paraíba,
PPB. É um pegmatito homogêneo, constituído predominantemente de ortoclásio, com algum
quartzo e scheelita (incolor e leitosa), autunita, além de um mineral pulverulento verde,
possivelmente torbernita. O corpo é tabular, encurvado, com direção geral de 80º NE e
mergulho subvertical, localizado em uma zona de falha, apresentando muitas cavidades (de
10 cm no máximo) preenchidas com quartzo e ortoclásio. Tem dimensão aflorável de
aproximadamente.100 metros e espessura máxima de 3 metros, encaixado em clorita-xisto.
5. Mineralogia
Os cristais de scheelita são subédricos e corroídos com dimensões de até 4 cm.
Apresentam dureza de aproximadamente 5 na escala de Mohs, densidade 6,0 g/cm3, boa
clivagem, traço branco e brilho vítreo a adamantino. Apresentam fluorescência azul intenso
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em luz ultravioleta de ondas curtas, confirmando as observações de Greenwood (1943) de
que scheelita com pouco ou nenhum molibdênio fluoresce na cor azul.
6. Química Mineral
A scheelita estudada é constituída quase exclusivamente de W e Ca. Os outros
elementos químicos (Mo, Fe, Mn, Mg e Cu) ocorrem em quantidades muito reduzidas
(Tabelas 1 e 2). O conteúdo de WO3 varia de 73,163 a 76,915%, em peso e o de CaO, de
24,354 a 25,348%, em peso. Trata-se, portanto de uma scheelita quase pura, cuja fórmula
pode ser expressa por Ca1,259Fe0,001Mn0,001W0,914O4, mostrando um excesso de Ca e
deficiência de W em relação à fórmula ideal, CaWO4. Relações Mo/(Mo + W) mostram que a
presença da molécula de powellita é praticamente nula, confirmado pelo baixo teor de Mo.
Tabela 1 – Composição química do fragmento 1 de scheelita do pegmatito Barra da Canoa, calculada
para 4 oxigênios
1

2

3

4

5

6

7

8

9

WO3

Óxidos (% peso)

75,547

73,626

73,571

73,163

74,794

74,783

76,112

74,922

73,163

CaO

25,080

24,552

24,870

24,831

25,124

24,660

24,614

24,996

25,191

MoO3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

0,030

0,000

FeO
MnO
MgO
CuO
Total

0,000
0,000
0,009
0,000
100,636

0,000
0,004
0,000
0,000
98,182

0,017
0,006
0,000
0,000
98,464

0,000
0,000
0,000
0,000
99,443

0,000
0,037
0,005
0,000
100,768

0,000
0,028
0,000
0,000
99,976

0,036
0,006
0,000
0,000
98,396

W
Ca
Mo
Fe
Mn
Mg
Cu

0,915
1,255
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000

0,913
1,259
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,909
1,271
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000

0,917
1,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,922
1,233
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000

0,913
1,259
0,001
0,000
0,001
0,000
0,000

0,904
1,287
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000

Mo/(Mo+W)x100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,080
0,000
0,095
0,083
0,000
0,001
0,000
0,022
98,169
100,025
apfu
0,907
0,910
1,272
1,264
0,000
0,000
0,003
0,000
0,004
0,003
0,000
0,000
0,000
0,001
Powellita (mol%)
0,00
0,00

Tabela 2 – Composição química do fragmento 2 de scheelita do pegmatito Barra da Canoa, calculada
para 4 oxigênios.
Óxidos (% peso)
WO3
CaO

1

2

3

4

5

75,599
25,084

76,915
24,354

75,259
25,348

74,065
25,286

74,398
24,908

MoO3

0,000

0,016

0,000

0,000

0,000

FeO
MnO
MgO

0,019
0,000
0,005

0,037
0,013
0,019

0,000
0,002
0,002

0,010
0,019
0,005

0,000
0,002
0,003

CuO

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total

100,707

101,354

100,611

99,385

99,311

0,906
1,279
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000

0,912
1,263
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,00

0,00

W
Ca
Mo
Fe
Mn
Mg
Cu
Mo/(Mo+W)x100

apfu
0,927
0,911
1,214
1,268
0,000
0,000
0,001
0,000
0,001
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
Powellita (mol%)
0,00
0,03
0,00

0,915
1,255
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
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A substituição de W por Mo na scheelita é comum e citada na literatura. A partir de
dados químicos do diagrama W versus Ca (Figura 2), mostram uma boa correlação negativa
indicando uma possível substituição entre W associado a outro elemento não analizado.

Figura 2 – Diagrama W versus Ca para dois fragmentos de scheelita do pegmatito Barra da Canoa.

7. Conclusões
A scheelita transparente do pegmatito Barra da Canoa apresenta-se quase pura,
sem a presença significativa de outros elementos bem como a presença da molécula de
powellita. Mostra certo excesso de Ca e deficiência em W, proveniente de substituições. A
fórmula química média para um total de 14 análises é dada por Ca1,259Fe0,001Mn0,001W0,914O4.
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ASPECTOS LITOGEOQUÍMICOS DO DIABÁSIO RIO PAJEÚ –
ENXAME DE DIQUES NO SUDESTE DO CRÁTON AMAZÔNICO
Edesio Maria Buenano MACAMBIRA, Paulo dos Santos Freire RICCI
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RESUMO
O Diabásio Rio Pajeú corresponde a um magmatismo predominantemente básico situado na porção
sudeste do Cráton Amazônico, em forma de enxame de diques, dispostos segundo NE-SW. Sob o
ponto de vista litogeoquimico são basaltos, andesito-basalto, lati-basalto, hawaiito e phono-tephrito.
Apresentam um conteúdo de SiO2 variando de 42,43 a 50,71 (% peso) e natureza toleiítica e alcalina.
Alguns elementos como o Ti, K, Ba e Sm, apresentam elevados teores, enquanto outros, tais como o
P, Cu, Ni, Y e Lu, exibem altos conteúdos em algumas amostras e baixos em outras. Observa-se um
enriquecimento dos ETR com os ETRL mais enriquecidos em relação aos ETRP, configurando um
moderado a acentuado fracionamento. Admite-se que o magma Pajeú seja proveniente da
astenosfera sub-litosférica e durante a sua ascensão foi contaminado pela interação com o manto
litosférico sub-continental. Não se descarta a possibilidade da existência de outro evento magmático.
Palavras-chave: diabásio, enxame de diques, Rio Pajeú, litogeoquímica.
ABSTRACT
The Rio Pajeú Diábase is mainly a basic magmatism in the eastern Amazon Craton. It is a dykes
swarm made up by several bodies arranged in NE-SW position. On the litogeochemical point of view
are basalt, andesite-basalt, lati-basalt, hawaiite and phono-tephrite. The SiO2 content ranges from
42,43 to 50,71 (% weight) and they show tholeiitic and alkaline nature. Some elements as Ti, K, Ba
and Sm show hight content, while other as P, Cu, Ni and Y, present in some sample a high content
and in other a low value. It is observed a REE enrichement, with LREE more enriched than HREE,
according to a moderate to accentuated fractioning. It is assented that Pajeu magma was derived from
the sub-lithospheric asthenosphere and contaminated during ascent by interaction with the
subcontinental lithospheric mantle, however don’t discart a possibility of another magmatic event.
Keywords: diabase, dykes swarm, Rio Pajeú, litogeochemistry.

1 - INTRODUÇÃO
No Projeto Aerogeofísico Anapú-Tuerê (CPRM, 2004) foi identificado um conjunto de
lineamentos aeromagnéticos, o qual, no mapeamento geológico da Folha Tucuruí
(Macambira & Ricci, no prelo) foi caracterizado como um enxame de diques denominado de
Diabásio Rio Pajéu. A região de trabalho (Figura 1) situa-se na porção centro-oriental do
Estado do Pará e sob o ponto de vista geotectônico localiza-se no Domínio Bacajá, na borda
sudeste do Cráton Amazônico.

2 - CONTEXTO GEOLÓGICO
O Diabásio Rio Pajeú secciona um cinturão metamórfico de alto grau, de idade
arqueoproterozóica, cuja assembléia do embasamento estratigráfico está constituída pelo
Complexo Aruanã (ortognaisses charnoenderbiticos a enderbiticos) e pelo Granulito Tuerê
(ortognaisses charnokiticos). Em ascendência estratigráfica está posicionada a Seqüência
Três Palmeiras (metavulcano sedimentar), o Complexo Bacajaí (enderbitos a charnokitos), a
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Suíte Intrusiva Arapari (charnockitos) e a Suíte Intrusiva João Jorge (sieno a monzogranito).
Os diques máficos apresentam-se em dezenas de corpos, lineares, subparalelos, com
extensão decaquilométrica, dispostos segundo N30-40E, posicionamento sub-vertical e de
idade Juro-Triássica (?). Tratam-se de augita-diabásios, olivina-diabásios e diabásios
granofíricos, constituídos por plagioclásio, augita, olivina (fayalita), quartzo, feldspato
alcalino e minerais opacos, com variações de gabro a microdiabásio, texturas subofíticas e
com intercrescimentos granofíricos. Este intercrescimento é sugestivo de um magma
basáltico, saturado em SiO2 típico de basalto toleiítico continental e/ou a presença de
contaminação crustal.

FIGURA 1 – Mapa geológico da região do Diabásio Rio Pajeú (Macambira & Ricci, no prelo)
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3 - ASPECTOS LITOGEOQUÍMICOS
Os teores de SiO2 (42,43 a 50,71-% peso) indicam tratar-se de rochas
predominantemente básicas e segundo La Roche et al. (1980) são constituída de basaltos,
com termos andesito-basalto, lati-basalto, hawaiite e phono-tephrite (Figura 2), abrangendo
os campos alcalinos e toleiíticos. No diagrama de Pearce & Cann, 1973 (Figura 3) é nítido o
posicionamento intraplaca.

FIGURA 2 – Diagrama R1-R2 (La Roche et.al.,
1980), modif. Teixeira et al., 2005 .

FIGURA 3 – Diagrama Ti/Zr/Y (Pearce &
Cann, 1973).

A relação dos elementos maiores com o Número de Magnésio: mg# = MgO/(MgO +
FeO;198,88 a 100,27 ppm) demonstra que o SiO2 e o FeOt apresentam um decréscimo com
uma pequena elevação do mg#, entretanto, o Na2O e o MgO exibem uma correlação
positiva. Os diabásios são ainda caracterizados por teores elevados de alguns elementos
como o TiO2 (>2,09 % peso), K2O (>0,52 % peso), Ba (>214ppm), Sm (>5,2ppm), etc.
Outros elementos tais como o P, Y, Lu, etc. apresentam altos valores em algumas amostras
e baixos em outras. Basaltos com elevado teor de TiO2, na vizinha Bacia do Maranhão, são
considerados como derivados da astenosfera sub-litosférica e contaminados durante a
ascensão pela interação com o manto litosférico sub-continental (Merle et al. 2011). As
curvas dos ETR (Figura 4) demonstram o enriquecimento destes elementos (∑ETR = 100,27
a 198,88ppm) em comparação aos condritos de Boynton (1984), com os ETRL mais
enriquecidos em relação aos ETRP. Destacam-se pequenas anomalias: negativas de Er e
Eu e positivas de Tm e Gd. As razões LaN/YbN variam de 21,20 a 57,48 sugerindo um
moderado a considerável fracionamento. Comparando as curvas dos ETR do Diabasio Rio
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Pajeú com o Basalto da Bacia do Paraná (Wilson, 1989 – Figura 3) verifica-se uma grande
semelhança entre as curvas, exceto um enriquecimento no ETRL neste último contexto.

FIGURA 4: Padrões de ETR. Valores normalizados ao condrito de Boynton (1984).

4 - CONCLUSÕES
O Diabásio Rio Pajeu corresponde a um enxame de diques e sob o ponto de vista
litogeoquimico são rochas toleiíticas e alcalinas, predominantemente basaltos, andesitobasalto, lati-basalto, hawaiite e phono-tephrite, e com um posicionamento intraplaca
continental. Apresentam elevados teores de vários elementos como Ti, K, Ba e Sm. Verificase um enriquecimento dos ETR, com os ETRL mais enriquecidos em relação aos ETRP e
com um moderado a elevado fracionamento.

Admite-se que o magma Pajeú seja

proveniente da astenosfera sub-litosférica e durante a sua ascensão foi contaminado pela
interação com o manto litosférico sub-continental, entretanto não se descarta a possibilidade
da existência de um outro evento magmático.
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GURUPI
Evandro L. KLEIN1, Rômulo S. ANGÉLICA2
1– CPRM/Serviço Geológico do Brasil, Belém-PA – evandro.klein@cprm.gov.br; 2– Universidade Federal do
Pará (UFPA) – angelica@ufpa.br

Resumo
A composição química de diabásios e microgabros mesozóicos que ocorrem como diques intrusivos
em rochas pré-cambrianas do Cráton São Luís e do Cinturão Gurupi indicam a existência de três
tipos químicos: (1) baixo-TiO2, (2) alto-TiO2 e (3) alto-TiO2 evoluído. A composição química indica
também que os três tipos não correspondem a fusões mantélicas primárias. Há um enriquecimento
progressivo em relação ao manto primitivo na ordem baixo-TiO2, alto-TiO2, alto-TiO2 evoluído. As
razões La/Nb e La/Ba são intermediárias entre as composições do manto empobrecido e da crosta
continental, o que pode refletir fonte mista astenosférica e litosférica continental. Não está claro, sob o
ponto de vista geoquímico, se a modificação sofrida pelos magmas se deve a uma subducção prévia
ou a contaminação durante a ascensão e colocação dos magmas.
Palavras-chave: CAMP, magmatismo básico mesozóico, Cráton São Luís, Cinturão Gurupi
Abstract
Mesozoic diabases and micro-gabbros intrude Pre-Cambrian rocks of the São Luís Craton and Gurupi
Belt. Whole rock geochemistry identified three chemical types: (1) low-TiO2, (2) high-TiO2 and (3)
evolved high-TiO2. The three types do not correspond to primitive mantle melts. There is a general
enrichment regarding the primitive mantle in the sequence: low-TiO2, high-TiO2, evolved high-TiO2.
The La/Nb and La/Ba ratios are intermediate between the depleted mantle and continental crust
compositions. This may reflect mixed astenospheric and lithospheric sources. On purely geochemical
grounds, it is not clear if the modification has been caused by previous subduction or by contamination
during magma ascent and emplacement.
Keywords: CAMP, Mesozoic basic magmatism, São Luís Craton, Gurupi Belt

1. Introdução
A existência de magmatismo básico da transição Jurássico-Cretáceo (~200 Ma) nas
bacias Parnaíba-Grajaú, no oeste do Maranhão, é relativamente bem estudada. As rochas
(Formação Mosquito) ocorrem como derrames, sills e diques e são tidas como parte da
Província Magmática do Atlântico Central (CAMP), relacionada à abertura do oceano
Atlântico equatorial (Fodor et al., 1990; Baksi & Archibald, 1997; Marzoli et al., 1999; Merle
et al., 2011).
A ocorrência de diques de diabásio no noroeste do Maranhão já havia sido relatada por
Costa et al. (1977) e quase duas dezenas de corpos foram recentemente cartografadas,
cortando rochas pré-cambrianas relacionadas ao Cráton São Luís (CSL) e ao Cinturão
Gurupi (CG), sendo incluídos na Suíte Laranjal (Klein et al., 2008; Klein & Lopes, 2011).
Numa discussão geoquímica preliminar sobre as rochas que cortam unidades do CSL, Klein
et al. (2008) relataram a presença de três tipos químicos: (1) baixo-TiO2 (LT), (2) alto-TiO2
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(HT) e (3) diabásios evoluídos de alto-TiO2 (HTE). Dados geocronológicos inéditos
(E.L.Klein) mostram idades em tono de 200 Ma. Estes mesmos tipos foram posteriormente
descritos para a região do CG (Klein & Lopes, 2011) e também no contexto da Bacia do
Parnaíba-Grajaú, 700 km ao sul (Merle et al., 2011). A caracterização geoquímica do
magmatismo básico que corta unidades do CSL e CG é aqui apresentada.

2. Geologia dos diabásios
Os diques de diabásio formam corpos de espessura métrica a decamétrica e cortam
rochas paleoproterozóicas. Os tipos de baixo-Ti têm orientação preferencial NNW-SSE a
NW-SE; os evoluídos tendem a se orientar para NNE-SSW a NE-SW, enquanto que os tipos
de alto-Ti possuem orientações variáveis. Todos os tipos são maciços e de granulação
média a fina. Petrograficamente, diabásios e gabros de baixo-Ti são rochas com olivina e
augita e, subordinadamente, com augita. Diabásios e subordinados gabros de alto-Ti portam
augita e a olivina está ausente. Esses dois tipos possuem teores subordinados de quartzo e
feldspato finos e intersticiais, em intercrescimento gráfico. Diabásios evoluídos podem
conter titano augita ou augita ou augita e olivina

3. Geoquímica
O teor de SiO2 e o valor de mg# decresce entre os tipos na ordem LT-HT-HTE. Os
valores de mg# entre 0,31 e 0,51 indicam que todos os tipos são, na verdade, evoluídos, e
não correspondem a fusões mantélicas primárias. Além de valores inferiores de SiO2, o tipo
evoluído possui valores claramente superiores de K2O, TiO2 e P2O5. A correlação negativa
entre TiO2 e mg# indica que o fracionamento de óxidos de Fe-Ti não foi processo importante
na gênese dos magmas.
O tipo HT mostra decréscimo nas concentrações de Zr, Y e Cu com o aumento de mg#, o
que não é observado no tipo LT. As concentrações de ETR são ligeiramente superiores no
tipo HT, em relação ao tipo LT e ambos mostram padrão pouco fracionado e sem anomalia
de európio, indicando que o fracionamento de plagioclásio foi limitado na gênese dessas
rochas. Quando normalizados ao manto primitivo os tipos LT e HT mostram padrão
enriquecido e relativamente horizontal para os elementos litófilos (LILE) e elementos terras
raras leves (ETRL), enquanto que os elementos de grande campo de força (HFSE) e os
elementos terras raras pesados (ETRP) mostram pequeno fracionamento entre Nb e Lu.
Diferenças entre os tipos LT e HT residem no maior enriquecimento mostrado pelo tipo HT,
que também mostram fracas anomalias negativas de Pb e Sr.
O tipo evoluído possui os teores mais elevados de ETR e LILE, mostra o maior
enriquecimento em relação ao MORB e também maior variação composicional entre os tipos
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estudados. O padrão de ETR é pouco fracionado, a anomalia de európio é fraca e observase anomalias negativas de Pb e Sr mais proeminentes que no tipo HT.
Todos os tipos possuem características intra-placa. HT e LT plotam no campo dos basaltos
tipo MORB e toleiitos de ilhas oceânicas, enquanto que o tipo HTE plota no campo dos
basaltos oceânicos alcalinos.

4. Conclusões preliminares
A ocorrência conjunta de magmatismo básico toleiitico de alto e baixo TiO2 tem sido
explicada em termos de (ver revisões em Deckart et al., 2005 e Merle et al., 2011): (1)
origem a partir de fontes mantélicas distintas, que podem ser o MORB normal ou
enriquecido (ambas fontes astenosféricas), componente OIB (pluma), ou metassomatismo
do

manto

litosférico

subcontinental

durante

subducção

(sem,

ou

com

limitada

contaminação); (2) processos magmáticos contrastantes; (3) contaminação crustal; (4)
combinação desses processos.
Do ponto de vista geoquímico, as relações La/Nb versus La/Ba do magmatismo básico
toleiitico em estudo mostram uma composição próxima ao manto primitivo, entre os valores
do manto empobrecido e crosta continental. O caráter relativamente evoluído e as razões
entre elementos indicam que os magmas primitivos sofreram alguma modificação. A razão
La/Nb (1,2-1,5) e a ausência de diminuição sistemática da razão La/Ta acompanhada pela
redução do valor de mg# são sugestivas de baixa contaminação crustal.
Estudos geocronológicos (40Ar-39Ar) e isotópicos (Sr-Nd-Pb-O), em andamento, auxiliarão
numa caracterização petrogenética e evolutiva adequada.
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Maciço Terra Nova, Província Ventuari-Tapajós – Sul do Cráton
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Resumo
O Maciço Terra Nova está localizado na Província Aurífera Alta Floresta, distando cerca de 670 km
de Cuiabá-MT. O maciço apresenta coloração róseo-avermelhado a vermelho-tijolo com granulação
média a grossa distribuindo-se em forma de morros com blocos e matacões rolados.
Petrograficamente está constituído de feldspato potássico, plagioclásio e Quartzo, sendo comum
intercrescimentos gráficos e pertíticos. Biotita ocorre como máfico em pequenas proporções. Os
dados geoquímicos para 06 amostras indicam natureza sub-alcalina, caráter metaluminoso a
levemente peraluminoso. O padrão de Elementos Terras raras mostra leve enriquecimento de leves
sobre pesados e anomalia negativa de Eu de moderada a forte. Diagramas de multielementos
mostram baixos teores de K2O, Rb e Ba e anomalia positiva de Th e Ce. O posicionamento nos
diagramas de ambiente tectônico permite sugerir neste trabalho que o Maciço Terra Nova, formou-se
em um ambiente anorogênico.
Palavras-chave: Cráton Amazônico, Maciço Terra Nova, granitos Tipo A
Abstract
Terra Nova massif is located in the Alta Floresta gold bearing province 670Km far from Cuiabá-MT.
The massif is reddish pink and is coarse-grained being distributed in the form of hills with blocks and
boulders rolled. The geochemical data for 06 sub-samples indicate the nature sub alkaline and,
metaluminous to slightly peraluminous character. In thin section was observed feldspar, plagioclase
and quartz, with graphics and pertíticos intergrowth. The pattern of rare earth elements show
enrichment of light over heavy elements and moderate to strong negative Eu anomaly. Elements
plotted in spider diagrams show low levels of K2O, Rb and Ba and positive anomaly of Ce and Th.
Diagrams used to discriminate tectonic enviroment indicate that the granite that compose the Terra
Nova massif was generated in an anorogenic tectonic environment.
Keywords: Amazonian Craton, Maciço Terra Nova, A-type granite, Paleoproterozoic.

1 - Introdução
Granitos com características petrográficas e geoquímicas do tipo A, pós-colisionais a
anorogênicos são comuns no Cráton Amazônico, e variam em idade desde 1,88 a 1,56 Ga
(Bittencourt et al. 1999). O presente trabalho apresenta dados preliminares dos granitos que
constituem o Maciço Granítico Terra Nova, situado na província Aurífera de Alta Floresta Cráton Amazônico, localizado em torno do município de Terra Nova do Norte, distando
cerca de 670 km de Cuiabá (Fig.1).
2 - Materiais e métodos de pesquisa
Foi realizado um mapeamento geológico em torno do município de Terra Nova do
Norte em uma área de 30 Km2, numa escala de (1:25.000). Seis amostras foram analisadas
petrograficamente e enviadas para análise química no laboratório ACMELABS (Canadá).
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Foram feitas as análises de elementos Maiores, Traços e Terras Raras. Embasado nesses
dados

(oriundos

da

literatura

e

nos

adquiridos)

chegou-se

assim,

às

discussões/considerações preliminares do presente resumo.
3 - Geologia e Petrografia
A área de estudo situa-se na Província Geocronológica Ventuari-Tapajós do Cráton
Amazônico (Tassinari e Macambira, 1999). O maciço corta a Suíte Intrusiva Matupá Fácies
2 e as vulcânicas Colider, estando recoberto por sedimentos Quaternários. É constituído por
um conjunto de corpos graníticos, inequigranulares de granulação média a grossa,
coloração rósea a vermelho-tijolo. Em seções delgadas são holocristalinos, xenomórficos a
hipidiomórficos, com granulação média, inequigranular apresentando intercrescimento
pertítico e gráfico. É formado essencialmente por feldspato potássico e quartzo com
proporções inferiores de plagioclásio e biotita seguida de minerais acessórios como a
apatita, zircão e minerais opacos, variando em composição modal de alkali-feldspato granito
a sienogranito.
4 – Geoquímica
Foram analisadas seis amostras frescas e representativas do maciço para elementos
maiores, traços e terras raras, no ACME-Lab – Vancouver. A composição química média
mostrou elevados teores de SiO2 variando de 74% a 77% e teores de K2O entre 4.89% a
5.54% sendo que teores de TiO2, MgO, Fe2O3, MnO, CaO e P2O3 diminuem com a evolução
dos líquidos. De acordo com o diagrama Al2O3/(CaO+Na2O+k2O) versus Al2O3/(Na2O+K2O)
de Maniar & Picolli (1999), os granitos apresentam caráter metaluminoso a peraluminoso.
No diagrama de discriminação de Pearce et al., 1996 plotam no campo do ambiente
anorogênico.
Eby (1992) propõe que os granitos tipo A originados em ambientes anorogênicos
apresentam valores de Y/Nb inferiores a 1,2 e são de origem mantélica e que os granitos
originados em outros ambientes tectônicos com fontes crustais podem ser definidos pelas
razões Y/Nb acima de 1,2. Utilizando os diagramas propostos por este autor (figura 2A e B)
as amostras do Maciço Terra Nova plotam no campo dos granitos tipo A2 transicionando
para o tipo A1.
O padrão de Elementos Terras Raras é caracterizado por enriquecimento de leves
sobre pesados com anomalia negativa em Eu (figura 3A). Os teores de elementos traços
plotados em diagrama multielementar (figura 3B) mostram anomalia positiva Ce e Th,
negativa de Ta e Nb e empobrecimento de Sm e Y. Essas anomalias definem tendências
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coerentes com processo de cristalização fracionada de minerais como o plagioclásio, apatita
e hornblenda durante a evolução do líquido magmático.
Dall’Agnol et al., (2007) propõe diagramas binários utilizando CaO + Al2O3 ou Al2O3
versus CaO /(FeOt+MgO=TiO2) específicos para granitos do tipo-A, usando razões entre os
elementos maiores para separar granitos oxidados dos reduzidos. Os granitos do maciço,
plotam em granitos com afinidade entre granitos do Tipo-A oxidados transicionando para
reduzidos.
5 – Conclusões
Os resultados preliminares dos estudos petrográficos e litogeoquímicos revelaram
que o Maciço Granítico Terra Nova apresenta características de granitos tipo A de ambiente
anorogênico similar aos granitos inseridos na Província Ígnea Teles Pires.
6 – Agradecimentos
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Figura 01- Mapa de localização da área de estudo, extraído a partir do SIG do Estado de Mato
Grosso do Programa Geologia do Brasil (SIG-CPRM 2004).

Figura 02- Diagrama (A) Nb/Y/Ce e (B) Nb/Y/3*Ga, mostrando a distribuição do Maciço Terra Nova.

Figura 03. A- Diagrama de Elementos Terras Raras e em B- Diagrama de elementos traços para as
rochas estudadas.
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Resumo
Depósitos vulcânicos e hipabissais de composição ácida ocorrem na região dos Cerros Tupanci,
Marçal e dos Picados, localizada cerca de 15 km ao norte do município de Vila Nova do Sul, na
porção centro-oeste do Rio Grande do Sul. Estratigraficamente, estas rochas são correlacionadas à
Formação Acampamento Velho (cerca de 550Ma) da Bacia do Camaquã, que compreende uma
sequência de rochas efusivas/hipabissais e piroclásticas, de composição dominantemente ácida e
afinidade alcalina sódica, cujos processos genéticos estão vinculados aos estágios pós-colisionais do
ciclo orogênico Brasiliano/Pan-Africano no Escudo Sul-Riograndense. Nesta região, os riolitos
efusivos/hipabissais e piroclásticos são antecedidos por vulcanitos da Formação Hilário, rochas
sedimentares do Grupo Maricá e granitóides do Complexo Cambaí, enquanto as rochas sedimentares
de cobertura são associadas unidades da Bacia do Paraná. Nos Cerros Marçal e dos Picados ocorre
a predominância de depósitos ignimbríticos, enquanto no Cerro Tupanci os riolitos definem uma
morfologia alongada (N-S), interpretada como uma intrusão sub-vulcânica. O comportamento dos
elementos maiores, traço e ETRs permitem classificar o magmatismo, como supersaturado em sílica,
semelhante aos sistemas de alta sílica, de afinidade alcalina, de tendência metaluminosa a levemente
peralcalina, com características semelhantes aos de granitos do tipo A. Os dados obtidos permitem
indicar, preliminarmente, uma vinculação genética com o magmatismo da Formação Acampamento
Velho. Investigações posteriores permitirão estabelecer relações mais detalhadas com o magmatismo
neoproterozóico pós-colisional do tipo “A” no Escudo Sul-Rio-Grandense.
Palavras-chave: Vulcanismo, Formação Acampamento Velho, Bacia do Camaquã
Abstract
Volcanic and hypabyssal acid composition rocks occur in the area of Cerros Tupanci, Marçal e dos
Picados, located about 15 km north of the city of Vila Nova do Sul, in the central-west part of Rio
Grande do Sul. Stratigraphically, these rocks are correlated to the Acampamento Velho Formation
(about 550Ma), at the Camaquã Basin, wich comprises a sequence of effusive/hypabyssal and
pyroclastic rocks, with dominantly acid composition and sodic-alkaline affinity, whose genetic
processes are linked to the post-collisional stages of the Brasiliano/Pan-Africano orogenic cycle in the
Sul-Riograndense shield. In this region the effusive/hypabyssal and pyroclastic rhyolites are preceded
by volcanic rocks from the Hilario Formation, sedimentary rocks from the Marica Group and granitoids
from the Cambaí Complex, while the coverage sedimentary rocks are associated with Paraná Basin
units. At the Cerros Marçal and dos Picados occur predominantly ignimbritic deposits, while at the
Cerro Tupanci rhyolites define an elongated morphology (N-S), interpreted as a sub-volcanic intrusion.
The behavior of major elements, traces and REEs allow to classify the magmatism as silica
oversaturated, similiar to the systems with high-silica, alkaline affinity and a metaluminous to slightly
peralkalline trend with similiar characteristiscs to the “A” type granites. The data obtaines indicate,
preliminarily, a genetic linkage with the Acampamento Velho Formation magmatism. Further
investigations will establish more detailed relations with the “A” type Neoproterozoic post-collisional
magmatism at the Sul-Riograndense shield.
Keywords: Volcanism, Acampamento Velho Formation, Camaquã Basin

1.

Introdução
Depósitos vulcânicos efusivos e piroclásticos de composição riolítica ocorrem na

região do Tupanci, cerca de 15 km ao norte do município de Vila Nova do Sul, no centrooeste do RS. Estas rochas são estratigraficamente correlacionadas à Formação
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Acampamento Velho (550-570 Ma) da Bacia do Camaquã, que compreende uma sequência
de rochas vulcânicas de composição dominantemente ácida e afinidade alcalina sódica,
cujos processos têm sido vinculados aos estágios pós-colisionais neoproterozóicos do ciclo
orogênico Brasiliano/Pan-Africano no Escudo Sul-Rio-Grandense (fig. 1).

Figura 1 - Mapa geológico simplificado do Escudo Sul-Riograndense, com a distribuição das
principais ocorrências do vulcanismo Neoproterozóico na Bacia do Camaquã (Lima et al., 2007).

2.

Caracterização geológica da área
A região do Tupanci é constituída por rochas vulcânicas e hipabissais ácidas

neoproterozóicas, representadas principalmente por depósitos efusivos e piroclásticos. Esta
sucessão

é

antecedida

por

uma

seqüência

vulcânica/hipabissal

de

composição

intermediária, caracterizada por andesitos e lamprófiros (Fm. Hilário). O embasamento desta
seqüência é constituído por rochas sedimentares (Fm. Maricá) e granitóides (Complexo
Cambaí), enquanto a cobertura sedimentar é associada à Formação Rio Bonito.
3.

Petrografia
O Cerro Tupanci é representado por um corpo alongado (N-S), interpretado a partir

de suas características de campo e petrográficas como uma intrusão sub-vulcânica. Estes
riolitos possuem textura porfirítica como feição dominante, com fenocristais euédricos à

698

subédricos de feldspato alcalino, quartzo e restos de minerais máficos alterados para clorita,
envoltos por uma matriz caracterizada por um mosaico de micrólitos e cristálitos de quartzo
e feldspato, além de prismas aciculares de anfibólio de cristalização tardia. Em algumas
amostras, observam-se texturas esferulítica e axiolíticas de desvitrificação na matriz, além
textura gráfica de intercrescimento entre o feldspato alcalino e o quartzo. Observa-se ainda,
uma incipiente foliação de fluxo, caracterizada por finos níveis de granularidade diferentes,
na maioria das vezes descontínuos e constituídos por quartzo, feldspatos e minerais opacos
em textura microcristalina. Os minerais máficos estão quase totalmente pseudomorfisados
para

anfibólio

+

clorita,

microfenocristais

de

minerais

opacos

também

ocorrem

disseminados.
Os Cerros Marçal e dos Picados são caracterizados pela predominância de
depósitos ignimbríticos, separados em duas fácies granulométricas: uma lapilítica, rica em
litoclastos riolíticos, púmices e cristaloclastos de feldspato alcalino e quartzo; e outra
tufácea, com abundância em púmices e cristaloclastos, além de uma destacável textura
eutaxítica, litoclastos são raros. Derrames riolíticos ocorrem subordinadamente, sendo
representados por riolitos porfiríticos, com fenocristais de feldspato alcalino e quartzo em
uma matriz afanítica com aspecto vítreo.

4.

Litogeoquímica
Dados preliminares de litoquímica indicam teores elevados de SiO2, álcalis e

FeOt/FeOt+MgO (> 0,9), aliados a baixos conteúdos de Al2O3, CaO e MgO, e índice
agpaítico próximo a unidade. No diagrama de classificação Nb/Y versus Zr/Ti, as amostras
ocupam o campo dos riolitos alcalinos, confirmado pelo diagrama de Winchester & Floyd
(1977), onde algumas amostras tendem ao campo dos riolitos peralcalinos (fig. 2a). Em
termos de elementos traços e ETR, constata-se altos valores para Zr, Nb, Y, Rb, ETR leves
e baixos para Ba e Sr, com uma forte anomalia em Eu (figs. 2b e 2d). Em diagramas
discriminantes de ambientes tectônicos, as amostras ocupam o campo dos granitos tipo A
(Whalen et al., 1987) e os ambientes intra-placas, tendendo ao campo dos granitóides póscolisionais de Pearce et al. (1984) (fig. 2c). O comportamento dos elementos maiores, traço
e ETRs permitem classificar o magmatismo, como supersaturado em sílica, semelhante aos
sistemas de alta sílica, de afinidade alcalina, de tendência metaluminosa a levemente
peralcalina, com características semelhantes aos de granitos do tipo A.
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Figura 2 – Diagramas de classificação, ambiente tectônico e multi-elementares: a) Winchester e
Floyd (1977); b) Pearce et al. (1984); c) Pearce et al. (1984) e Whalen et al. (1987); d) Nakamura
(1974).

5.

Considerações Finais
Através da análise dos dados obtidos pode-se indicar, preliminarmente, uma

vinculação genética com o vulcanismo da Formação Acampamento Velho, sendo estes
similares aos obtidos para os riolitos alcalinos da região do Platô do Taquarembó e Platô da
Ramada (Sommer et al. 2005). Investigações posteriores permitirão uma relação mais
detalhada com esta unidade e com o magmatismo neoproterozóico pós-colisional do tipo “A”
do Escudo Sul-Rio-Grandense.
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RESUMO
O Complexo Aimorés mostra características geoquímicas e estruturais de magmatismo pósorogênico. Constituí-se de monzodioritos no centro, com um anel intermediário de charnockitos,
circundado por granodioritos e leucogranitos com granada subordinados. São abundantes enclaves
básicos e intermediários. Os diagramas de Harker ressaltam três grupos de rochas com evoluções
distintas: um grupo (monzodioritos) enriquecido em Ti e Mg, e empobrecido em K; um grupo (os
leucogranitos) empobrecido em Ti, Mg e Zr, e enriquecido relativamente em K, e um grupo
(charnockitos) que possui comportamento intermediário nestes elementos. Os diagramas de
discriminação de ambientes tectônicos indicam magmatismo pós-colisional de ambiente intraplaca.
As idades U/Pb desses complexos situam-se entre 520 e 495 Ma, indicando que seu posicionamento
ocorreu cerca de 80 Ma após o pico do metamorfismo regional, em regime tectônico extensional,
sugerindo um magmatismo pós -orogênico.
Palavras-chave: Charnockito, Geoquímica, Pós-orogênico.
ABSTRACT
The Aimorés Complex exhibits structural and geochemical characteristics of post-orogenic
magmatism. It consists of a monzodiritic core with intermediated ring of charnockite, rounded by
granodiorite with subordinate garnet leucogranite. Abundant basic and intermediated enclaves occurs.
Harker diagrams highlight three groups of rocks with different evolutions: a group (monzodiorites)
enriched in Ca, Fe, Mg and Ti and depleted in K and Rb; a group (garnet leucogranite) depleted in Al,
Ca, Fe, Mg and Zr, and relatively enriched in K, and a group (charnockite and granodiorite) with
intermediate behavior. Tectonic settings discrimination diagrams points that this magmatism is withinplate and post-collisional. U/Pb ages of these complexes are around 520 and 495 Ma, and its
emplacement occurred about 80 Ma after regional peak metamorphism, in extensional regime,
suggesting post-orogenic magmatism.
Keywords: Charnockite, Geochemistry, Post-orogenic.

1. INTRODUÇÃO
Situado na divisa entre Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, no baixo vale do
Rio Doce, o Complexo Aimorés e correlatos (Padre Paraíso, Lagoa Preta, Várzea Alegre,
Santa Angélica e Castelo) inserem-se preferencialmente no Complexo Paraíba do Sul,
porção norte da Faixa/Cinturão Ribeira (Almeida et al.,1973; Hasui et al.,1975). Atribui-se a
este conjunto posicionamento tardi-orogênico (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos,
2000) tardi- a pós-tectônicos/tardi- a pós-orogênicos (Siga Jr.,1986) e pós-colisional
(Figueiredo & Campos Neto, 1993). As idades propostas para o magmatismo destes
complexos situam-se entre 535 a 480 Ma (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos, 2000),
520 a 480 Ma (Figueiredo & Campos-Neto, 1993) e 520 a 450 Ma (Wiedemann, 1993). São
disponíveis idades U/Pb (TIMS) para os corpos de Caladão/Padre Paraíso - 519 ± 2 Ma
(Noce et al., 2000) e Pb/Pb em zircão para os complexos Santa Angélica - 513 ± 8 Ma e
580-600 Ma, referida como o pico do metamorfismo regional (Söllner et al.,1987).
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2. GEOQUÍMICA DO COMPLEXO AIMORÉS
No mapa faciológico efetuado por Mello (2000) são separadas as principais unidades
do complexo, a saber: Hiperstênio Monzodioritos (UHM), que correspondem a jotunitos
associados com rochas básicas e rochas ricas em sílica (opdalitos e enderbitos);
Charnockitos (UC), que englobam charnockitos e mangeritos; Granodioritos Porfiríticos
(UGP), que formam as partes elevadas externas do complexo; Granada-Granitos
(leucogranitos) (UGG), que são de ocorrência restrita e mostram-se intrusivos nos UHM.
As três primeiras unidades (UHM, UC e UGP) são metaluminosas, enquanto a última
unidade (UGG) é peraluminosa. Predominam amostras da série subalcalina, com exceção
dos UHM que se situam no campo alcalino. Em diagramas do tipo Harker (Figura 1) fica
evidenciado uma forte correlação negativa para alguns elementos como Ca, Mg, Fe, P, Ti ,
sendo menos acentuada para o Sr e Na, com correlação positiva para K e Rb, apesar de
certa dispersão de algumas delas. Os diagramas com Zr, Nb e Y, embora mostrem
correlação negativa com a sílica, apresentam alinhamentos com gradientes diferentes para
cada uma das unidades estudadas, sugerindo tratar-se de séries distintas. Análises
químicas e detalhes de procedimentos aqui utilizados são encontrados em Mello (2000).
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Figura 1 - Diagramas de Harker das rochas do Complexo Aimorés. Óxidos em % em peso, outros
elementos em ppm. Legenda: Embasamento ( + ), Hiperstênio Monzodioritos ( ○ ), Charnockítos e
Granodioritos Porfiriticos ( l ), Granada-Granitos (  ), Enclaves ( V ).
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Os diagramas de elementos incompatíveis (Rb, Zr e Sr) versus compatíveis (V, Mg e
Ti) mostram correlações positivas em alguns diagramas e definem agrupamentos
independentes para cada conjunto (Figura 2).
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Figura 2 - Diagramas de variação de elementos incompatíveis versus elementos compatíveis.
Legenda como na Figura 1.

Segundo o diagrama de Batchelor & Bowden (1985), a UHM situa-se no campo de
granito de soerguimento pós-colisional, a UC, no campo tardi-orogênico, a UGG, no campo
sincolisional, as encaixantes do embasamento, no campo pré-colisional, enquanto os
enclaves situam-se desde o campo pré-colisional até tardi-orogênico (Figura 3).
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Figura 3 – Distribuição das amostras do MIA no diagrama R1 versus R2, de Batchelor & Bowden
(1985) e nos diagramas de Pearce et al. (1984) e Pearce (1996). Legenda como na Figura1.

Nos diagramas de Pearce et al. (1984), a UHM e UC situam-se no campo de granitos
intra-placa, a UGG, os enclaves e encaixantes, granitos de arco vulcânico e sincolisionais
mas, na elipse de Pearce (1996), UC e UGG ocupam o campo de granitos pós-colisionais.

3. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
A UC diferencia-se da UHM em conteúdos mais elevados em K e Rb, menores em Ti
e Mg, e da UGG por conteúdos maiores em Ti e Mg. Nos diagramas de Harker exibem
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comportamento semelhante para os elementos K e Rb, empobrecimento dos alcalinos
terrosos (Mg, Ca e Sr), dos elementos de transição (Fe, Ti, V, Sc) e dos HFS (elementos de
alto potencial iônico) (Zr, Nb e Y). No entanto, eles se alinham em três grupos com
tendências distintas (UHM, UC e UGG), sugerindo uma evolução geoquímica independente.
Os diagramas da Figura 2 mostram diferenças entre grupos de rochas e sugerem a mesma
tendência de evolução química para cada um deles, sugerindo séries magmáticas distintas,
porém com interações, particularmente entre os magmas dos enclaves e os UGG.
Os diagramas de discriminação indicam magmatismo pós-colisional, intraplaca. As
idades U/Pb desses complexos (520 a 495 Ma) indicam que a sua geração ocorreu ~80 Ma
após o pico do metamorfismo regional, em regime tectônico distensivo, sugerindo tratar-se
de um magmatismo pós-orogênico, como observado nas cadeias fanerozoicas, onde este
magmatismo possui intervalo de idade ainda menor (15 a 35 Ma) do magmatismo orogênico.
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RESUMO
Os Skarns de Oravita se desenvolvem a partir de calcáreos e margas cretácicas da formação Crivina,
dobrada num sistema de anticlinais e sinclinais de trend N-S, pertencentes ao anticlinal de Resita, na
nappe Getica. Na área de Oravita estas séries são intrudidas por um pequeno corpo alongado de
diorito, com algumas variações a quartzo-diorito e monzonito, que pertencem ao Cinturão Banatítico.
O Cinturão magmático-metalogenético banatítico, do Cretáceo Superior ao Paleoceno, extende-se
desde a região da Romênia Ocidental (Montanhas Apuseni e Banat) até o Mar Negro, através da área
de Timok, na Sérvia, e a zona de Srednogorie na Bulgária. Neste trabalho são apresentados os dados
preliminares de litogeoquímica destes skarns.
Palavravas-chave: Skarns; Litogeoquímica; Romênia
ABSTRACT
The skarns of Oravita are developed at the expense of Cretaceous limestones and marls of the
Crivina Formation, folded in a system of N–S-trending anticlines and synclines, belonging to the Resita
anticlinorium in the Getic nape. In the area of Oravita, this series is intruded by a small elongate body
of Miocene diorite, with some variations toward quartz diorite and monzonite, which belong to the
“banatitic” belt. The Late Cretaceous to Paleocene “banatitic” magmatic-metallogenetic belt extends
from western Romania (Apuseni Mountains and Banat) to the Black Sea through the Timok area in
Serbia and Srednogorie zone in Bulgaria. Preliminary lithogeochemical data of these skarns are
presented here.
Keywords: Skarns; Lithogeochemistry, Romania

1. Introduction
At Oravita, the skarn cap is preserved at many places over the intrusion. Most of the
skarns are barren, with a striking predominance of yellow vesuvianite on the inner (intrusion)
side and some coarse grained wollastonite on the outer (metamorphosed limestone) side.
Where the limestone is not magnesian, the vesuvianite postdated a stage characterized by
an extensive development of grossular associated with diopside. In contrast, coarse
clintonite, some monticellite and some Al-bearing clinopyroxene occur at the intrusive contact
with magnesian marble.
The occurrence from Valea Cri enilor, represent an exception to the general scheme
just described. Almost mono mineralic (gehlenite) skarn occur in a very restricted area along
the contact of the dioritic intrusion (Figure 1). The gehlenite skarns are known only in a 22 X
11m area, limited to the north and south by other types of skarns. To the west, they
disappear by erosion, and to the east, they are covered by overlying inner endoskarns or the
igneous rock.
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Figure 1: Geological sketch of Oravita area, Romania (after Constantinescu et al. 1988).

2- Geochemistry Aspects of Oravita Skarns
Samples from the present study have been collected from the endoskarn zone. Latestage metasomatic replacement of gehlenite by vesuvianite is common as a result of late
hydrothermal and weathering processes, although an altered surface has been identified,
another than vesuvianite.
We have three types of skarns: the endoskarns from the transformation of granitoids;
calcic skarn formed from limestone layers and skarn from hornfelse rocks are limited in
system cpx-garnet and calcite. Figures 2 and 3 illustrate the different types of skarns.

Figure 2: distribution of skarns and Banat’s granitoids in the Si-Ca-Mg system. The exoskarns are
limited in the Clinopyroxene, Calcite and Garnet system and the endoskarns remain in Quartz,
Clinopyroxene and plagioclase system. 1: Oravita granitoids, 2: Oravita endoskarns, 3: exoskarns
from hornfelse near to granitoids, 4: exoskarns from hornfels far away to granitoids, 5 skarns from
limestones and 6: minerals composition.
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Al2O3 and TiO2 discriminate different skarns, the exoskrans away from the granites
are more aluminous and low-Ti those close contacts. For endoskarns, Al2O3 and TiO2 are
comparable to those of Banat granites cut the hornfels or limestones.

Figure 3: Al2O3 vs TiO2 of the skarns and the Banat granitoids, 1: Oravita granitoids, 2: Oravita
endoskarns, 3: exoskarns from hornfels near to granitoids, 4: exoskarns from hornfels far away to
granitoids and 5: skarns from limestones.

Figure 4: Calculated fluid pressure vs temperature conditions of stability of gehlenite bearing
associations (KATONA et al. 2003). The mole fraction of CO2 was set to a value allowing for the
successive appearance of spurrite, then tilleyite in the local modifications. Either temperature
decrease or fluid pressure increase (arrow) drive the composition of gehlenite toward the Gh endmember. The smaller, earlier birefringent spots have compositions consistent with a lower fluid
pressure than the later-formed, larger granular patches. The probable temperature is inferred from the
appearance of vesuvianite together with gehlenite Gh85 in most granular patches. Final replacement
of gehlenite by vesuvianite occurs under further increase in fluid pressure (and associated
metasomatism). Calculation from Thermocalc. Symbols: Ak: akermanite, Gh: gehlenite, Grs: grossular,
Mtc: monticellite, Spu: spurrite; Til: tilleyite; Ves: vesuvianite. Sqr. Brackets- end-members in a solid
solution series.
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3. DISCUSSION AND CONCLUSION
The transformation of gehlenite to vesuvianite (Figure 4) and clintonite, in skarns and
endoskarns, needs the addition of silica and a fluid in high pressure, higher than local
changes, and can be interpreted by a more widespread infiltration of the same fluid, probably
responsible for the development of garnet-vesuvianite skarns elsewhere along the intrusive
contacts of the hornfels or limestones.
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Resumo
O estudo faciológico, estratigráfico e geoquímico realizado na zona de contato entre as formações
Motuca e Sambaíba, Permo-triássico da Bacia do Parnaíba, aflorante na região de Loreto, Estado do
Maranhão, permitiu interpretar esta sucessão siliciclástica como depósitos lacustre/deltaico e
desértico, bem como registrar anomalias geoquímicas. Análise dos elementos traços (Mn, Cr, Co, Cu
e Ni) com concentrações anômalas de até 722 ppm (Cr) no limite destas unidades sugerem
processos de lixiviação ou relacionados aos eventos catastróficos globais do final do Permiano.
Palavras-chave: Bacia do Parnaíba, Limite Permiano-Triássico, Quimioestratigrafia, Paleoambiente.
Abstract
Facies, stratigraphic and geochemical studies carried out in the boundary zone between the Motuca
and Sambaíba formations, Permian-Triassic of the Parnaíba Basin, exposed in the Loreto region,
State of Maranhao, Brazil, allowed to interpret these siliciclastic succession as lacustrine/deltaic and
desert deposits, as well as to record geochemical anomalies. Trace element analysis (Mn, Cr, Co, Ni
and Cu) with anomalous concentrations up to 722 ppm (Cr) suggest that such accumulations could be
associated to leaching process or related to the catastrophic global events in the Upper Permian.
Keywords: Parnaíba Basin, Permian-Triassic Boundary, Chemostratigraphic, Paleoenvironments.

1. Introdução
O final do Paleozóico e início do Mesozóico no norte do Brasil foi marcado pela
implantação de sistemas desérticos e de bacias evaporíticas, influenciados pelo
soerguimento generalizado da região, resultante da Orogenia Gonduanide (Caputo, 1984;
Vaz et al., 2007). Estas condições exclusivamente continentais perduraram do Permiano até
o Jurássico associado ao intenso magmatismo básico relacionado à tafrogênese de
separação do Gondwana. No Brasil, o registro destes eventos é encontrado principalmente
nas bacias intracratônicas, destacando-se a Bacia do Parnaíba, onde as excelentes
exposições permitem avaliar a história sedimentar do limite permo-triássico.
Neste contexto, a presente pesquisa buscou o entendimento da sucessão
sedimentar inserida na zona de contato entre as formações Motuca e Sambaíba,
pertencentes ao grupo Balsas, adotada aqui como o limite Permiano-Triássico da Bacia do
Parnaíba, de acordo com Góes & Feijó (1994). Estas unidades foram depositadas num
sistema desértico, e embora sua sedimentologia seja discutida em diversos trabalhos
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(Cunha, 1986; Góes & Feijó, 1994), ainda é necessário um maior detalhamento das fácies
sedimentares, bem como sua caracterização mineralógica e geoquímica. Os afloramentos
da zona de contato estudada ocorrem em cortes de estrada localizados as margens da
rodovia estadual MA-374, na região Loreto, estado do Maranhão. A análise de fácies e
estratigráfica, em combinação com a análise geoquímica, permitiu inferir além do
paleoambeinte deposicional, o registro de valores anômalos para alguns elementos traço na
zona de contato entre as formações Motuca e Sambaíba.

2. A sucessão Permiana-Triássica na região de Loreto (MA)
2.1. Fácies e Paleoambiente
A Formação Motuca consiste em pelitos laminados vermelhos com arenitos com
estratificação cruzada sigmoidal, interpretados como depósitos lacustre/deltaico. A
Formação Sambaíba consiste em arenitos de coloração creme com estratificação planoparalela e estratificação cruzada de médio porte relacionada a depósitos de campo de
dunas marginal. Em geral, o contato entre as unidades é marcado por um limite litológico
brusco, onde os pelitos vermelhos da Formação Motuca são abruptamente recobertos por
arenitos finos a médios com feições de deformação sin-sedimentar (falhas e laminações
convolutas) da Formação Sambaíba.

2.2 Análises geoquímicas e mineralógicas
As análises geoquímicas foram realizadas por fluorescência de raios-x para
determinar a composição química em óxidos dos elementos maiores e menores (Al2O3,
CaO, Fe2O3, K2O, SO3, MgO, Na2O, P2O5, SiO2 e TiO2) e traços (V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As,
Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, Pb e Mn) da rocha total. Os elementos maiores e menores refletem
diretamente a mineralogia principal e mudanças litológicas, enquanto que os elementos
traços (Figura 1) podem indicar a mineralogia acessória e alguns processos geológicos.
Para explicar as anomalias observadas no contato, podemos citar quatro hipóteses:
1) Intemperismo: Formação de paleossolo provocada pela exposição subaérea dos siltitos
do topo da Formação Motuca; 2) concentração diferencial de minerais pesados em lâmina
d’água: Entrada constante de sedimentos enriquecidos em minerais pesados nos lagos, por
diferenciação, originou-se uma superfície concentrada nos mesmos; 3) lixiviação:
relacionada ao fluxo lateral contínuo de água em subsuperfície podendo ter remobilizado
alguns elementos para o limite entre as formações Motuca e Sambaíba e 4) impacto de
meteorito: concentrações anômalas de elementos traços como Mn, Cr, Co, Cu e Ni,
podendo estar relacionadas a rochas máficas e ultramáficas, no caso, meteoritos.

710

O desenvolvimento de um paleossolo (hipótese 1) no topo da Formação Motuca é
improvável em função dos depósitos estarem relacionados a um ambiente subaquoso sem
evidência de exposição subaérea. A segunda hipótese cogita a deposição de sedimentos
com alta concentração de minerais pesados, o que é incompatível com a proporção
encontrada na sucessão estudada (1-2%). A hipótese da lixiviação pode ser considerada, já
que o próprio limite entre as unidades (pelito/arenito) representa uma barreira geoquímica
onde os elementos poderiam se concentrar. A última hipótese pode ser considerada,
entretanto ainda é necessário averiguar se estas anomalias geoquímicas ocorrem em outras
localidades da Bacia do Parnaíba, para ter uma relação mais regional, bem como
correlacioná-las aos eventos catastróficos do limite Permiano-Triássico, como o impacto de
meteoritos, fontes de elementos extraterrestres.

3. Conclusões
A interpretação faciológica para a zona de contato entre as formações Motuca e
Sambaíba permitiu idealizar um modelo deposicional que inclui lobos de suspensão em
lagos (Motuca), supridos por rios efêmeros (wadis) e, em parte pelo colapso de dunas
advindas do deserto Sambaíba, marcando a progressiva desertificação do Pangea. As
anomalias geoquímicas de elementos traços na zona de contato, embora preliminares,
parece

indicar

registros

relacionados

a

evento

catastrófico

do

Permo-Triássico

possivelmente ligado ao impacto de meteoritos.
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Figura 1. Distribuição dos elementos Cr, Co, Cu, Mn e Ni no Perfil litológico principal da região de
Loreto, Estado do Maranhão.
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Resumo
O Granito Gradaús é um batólito anorogênico intrusivo em metassedimentos do Grupo Rio Fresco. É
constituído por, pelo menos, quatro fácies petrográficas: Anfibólio-biotita sienogranito, Biotita
monzogranito, Biotita sienogranito e Biotita sienogranito porfirítico. O estudo composicional de zircões
do Granito Gradaús realizado através de MEV (microscopia eletrônica de varredura) - EDS (Energy
Dispersive Spectrometry) demonstra que este pluton não apresenta características típicas de granitos
mineralizados a Sn (± W), no entanto, mostra comportamento geoquímico intermediário entre corpos
graníticos mineralizados e estéreis.
Palavras-chave: Cráton Amazônico, Anorogênico, Granito Gradaús, Paleoproterozóico, Zircão.
Abstract
The Gradaús Granite is an anorogenic batholith intrusive into metasediments of the Rio Fresco Group.
It consists of, at least, four petrographic facies: Amphibole-biotite syenogranite, Biotite monzogranite,
Biotite syenogranite and Biotite porphyritic syenogranite. The compositional study of zircons from
Gradaús Granite, performed using SEM (scanning electron microscopy) – EDS (energy dispersive
spectrometry), shows that this pluton does not have typical geochemical characteristics of Sn (±W)mineralized granites. However, it shows intermediate geochemical behavior between mineralized and
barren granitic bodies.
Keywords: Amazonian Craton, Anorogenic, Gradaús Granite, Paleoproterozoic, Zircon.

1. Introdução
A oeste da localidade de Bannach, centro-sul do Estado do Pará, Província Carajás,
ocorre um corpo granítico intrusivo em metassedimentos do Grupo Rio Fresco. Trata-se do
maciço Granítico Gradaús (GG), ainda pouco estudado sob o ponto de vista petrográfico e
geoquímico. O GG possui forma subarredondada com dimensões batolíticas e dois corpos
satélites menores, um de forma circular e um alongado na direção NW-SE. É considerado,
embora com estudos limitados, um corpo anorogênico de idade Paleoproterozóica e o único
corpo pertencente, muito provavelmente, à Suíte Jamon (Dall´Agnol et al. 2005) intrusivo em
sedimentos e metassedimentos. Todos os demais corpos desta suíte cortam rochas
Arqueanas.
Este trabalho apresenta os estudos petrográficos preliminares das rochas da borda
sudeste do GG, além de química mineral de zircão presente nessas rochas através de MEVEDS. São feitas comparações com corpos graníticos de outras suítes do sul do Pará e uma
avaliação preliminar do seu potencial metalogenético.
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2. Contexto geológico regional
Nos domínios da Província Geocronológica Amazônia Central (Tassinari &
Macambira 1999) ou Carajás (Santos et al. 2000) afloram granitos anorogênicos
paleoproterozóicos pertencentes às Suítes Velho Guilherme, Serra dos Carajás e Jamon
(Dall’Agnol et al 2005). A área de ocorrência desses corpos pertence ao Terreno GranitoGreenstone

de

Rio

Maria

(TGGRM),

constituído

por

seqüências

supracrustais

(greenstones), granitóides da Série Tonalítica-Trondhjemítica-Granodiorítica (TTG) e por
rochas vulcânicas intermediárias a félsicas pertencentes ao Supergrupo Uatumã (Leite et al.
2004). O GG foi enquadrado, preliminarmente, na Suíte Jamon, porém estudos mais
detalhados são necessários para ratificar esta afirmação.

3. Resultados
3.1 Caracterização petrográfica
O GG é composto por, pelo menos, quatro diferentes fácies petrográficas: Anfibóliobiotita sienogranito (ABSG), Biotita monzogranito (BMG), Biotita sienogranito (BSG) e Biotita
sienogranito porfirítico (BSP). Além dessas, foi identificado Biotita-anfibólio monzogranito
porfirítico (BAMP), representado por um corpo de aproximadamente 5 Km de extensão que
ocorre de forma alongada na direção NW-SE, porção nordeste da área estudada. Enclaves
deste litotipo são encontrados no BSG.
A paragênese essencial das diferentes fácies é representada por quartzo, ortoclásio
e plagioclásio. A biotita é o principal mineral ferromagnesiano, porem na fácies ABSG o
anfibólio ocorre de maneira considerável. As rochas são dominantemente leucocráticas, com
os BSG e BSP variando até tipos hololeucocráticas. Os principais minerais acessórios
identificados em microscópio petrográfico convencional e microscopia eletrônica de
varredura (MEV) são zircão, allanita, fluorita, apatita, epídoto, Ilmenita, magnetita, monazita,
rutilo, titanomagnetita, thorita e titanita. A fluorita, mineral essencialmente tardio, ocorre com
concentrações significativas nos BSG.

3.2 Química mineral do zircão por MEV-EDS
Esta fase mineral acessória é a única que ocorre em todas as fácies do GG e no
dique BAMP. Quimicamente foram analisados O, Si, Ca, Y, Zr, Nb, Ba, Ce, Hf, Ta, Th e U,
sendo que os conteúdos de Hf, Y, Nb, Th, U e Zr, foram plotados nos diagramas
geoquímicos Hf-Y-Nb (Figura 1A), Zr/Hf (Figura 1B) e Zr/Hf versus Hf+Y+Th+U (Figura 2).
Os teores de Hf, Y e Nb no dique BAMP são semelhantes, enquanto que no Granito
Gradaús observa-se um empobrecimento em Nb e um nítido enriquecimento em Hf e Y. As
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razões Zr/Hf médias do dique BAMP são mais elevadas que no GG. Nos diagramas
mencionados, o BAMP plota no campo dos granitos não especializados, enquanto o GG
ocupa uma faixa de transição entre os granitos especializados e os não especializados,
porem com maior tendência para o campo desses últimos.

4. Conclusões
As suítes graníticas da Província Carajás apresentam diferenças significativas em
termos

petrográficos,

geoquímico,

de

suscetibilidade

magnética

e

mineralizações

associadas. Os dados petrográficos do GG comparados com as rochas graníticas das
Suítes Jamon, Velho Guilherme e Serra dos Carajás mostraram maiores semelhanças com
as rochas da primeira suíte. O estudo composicional de zircões do GG realizado através de
MEV-EDS demonstra que este pluton não apresenta composições típicas de granitos
mineralizados a Sn (± W). Eles possuem conteúdos de Hf e Y comparativamente mais
baixos e razões Zr/Hf mais elevadas que a de granitos especializados. Entretanto, conforme
demonstrado nos diagramas geoquímicos, os zircões do GG diferem de zircões de corpos
não mineralizados (granitos Jamon, Bannach e Santa Rosa) e mostram um comportamento
geoquímico intermediário entre corpos mineralizados a Sn (± W) e estéreis.
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Figura 1. A - Diagrama Hf-Y-Nb (% em peso) mostrando os campos de variações composicionais dos
zircões do GG e dique BAMP associado. Comparativamente são mostrados campos de zircões de
graníticos mineralizados a estanho da Suíte Velho Guilherme e não mineralizados da suíte Jamon
(Lamarão et al 2007). Número de análises realizadas entre parênteses. B - Diagrama mostrando os
valores mínimo, médio e máximo das razões Zr/Hf encontradas nos zircões do Granito Gradaús,
dique BAMP e corpos graníticos estudados por Lamarão et al (2007).

Figura 2. Diagrama Zr/Hf versus Hf+Y+Th+U mostrando os campos de variações composicionais dos
zircões analisados neste estudo em comparação com os de Lamarão et al. ( 2007).
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Una aproximación a las condiciones físico-químicas del manto
litosférico bajo el retroarco del centro-oeste de Argentina
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Resumen
Los xenolitos del centro oeste de Argentina tratados aquí, son peridotitas anhidras en facies
de espinela. Presentan evidencias de empobrecimiento por fusión entre un 1 y 13% y, en
algunos casos, enriquecimiento metasomático con características similares a fundidos
derivados de la zona de subducción. Las peridotitas indican temperaturas de equilibrio entre
960 y 1218ºC y presiones de 11 a 22 kb.
Palabras-clave: xenolitos del manto – Argentina – fusión – metasomatismo

Abstract
The xenoliths of central-West Argentina studied here are anhidrous spinel facies peridotites.
They show evidences of melt-related depletion between 1 to 13% and in some cases
metasomatic enrichment attributed to slab derived melts. The peridotites indicate equilibrium
temperatures between 960-1218ºC and pressures of 11 to 22 kb.
Keywords: mantle xenoliths – Argentina – melting – metasomatism

1. Introducción
Inclusiones provenientes del manto en basaltos de retroarco de Patagonia son
abundantes al sur de los 40ºS. Estas son mayormente peridotitas en facies de espinela (Bjerg
et al. 2005, Conceiçao et al. 2005, Rivalenti et al. 2004), excepto en las localidades de Pali
Aike (Santa Cruz) y Prahuaniyeu (Río Negro), donde se presentan asociaciones de peridotitas
portadoras de granate y espinela (Stern et al. 1989, Bjerg et al. 2009). Por su parte en los
campos de basaltos cenozoicos situados al norte de Patagonia, los centros eruptivos con
xenolitos del manto son tres: De la Laguna (36º13’S, 68º26’O, Bertotto 2002a), Huanul (37º
17’S, 68º32’O, Bertotto 2002b) y Agua Poca (37º01’S, 68º 07’O, Bertotto 2000, Jalowitzki et al.,
2010).

2. Materiales y métodos
Los análisis de roca total fueron realizados por fusión/ICP para los óxidos mayoritarios
e ICP-MS para los elementos traza, en ActLabs, Canadá. Los análisis de elementos mayores
en las fases minerales de Agua Poca fueron efectuados en la Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, Italia, con una microsonda electrónica (EMPA) ARL-SEMQ. En tanto que las
concentraciones de elementos mayores en los minerales de Huanul fueron determinados con
una microsonda electrónica CAMECA SX50, en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Los elementos traza en clinopiroxenos fueron obtenidos en el Istituto di Geoscienze e
Georisorse-CNR, de Pavía, Italia, mediante una microsonda de ablación láser (LAM ICP-MS).
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3. Resultados
2.1. Petrografía
Los xenolitos aquí estudiados son peridotitas en facies de espinela compuestas por
olivino (forsterita), ortopiroxeno (enstatita), clinopiroxeno (diópsido) y espinela, sin fases
hidratadas. En el cerro De la Laguna, el tipo de roca principal es lherzolita espinelífera
seguido por wehrlita y dunita (Fig.1) con texturas porfiroclástica y porfiroclástica a
equigranular. Los xenolitos de Huanul son mayormente lherzolitas espinelíferas seguidas
por harzburgitas espinelíferas (Fig.1). Las texturas identificadas son porfiroclástica y
equigranular, en orden de abundancia relativa. En Agua Poca la roca dominante es lherzolita
espinelífera seguido por harzburgita espinelífera (Fig.1) con texturas principalmente
porfiroclásticas y en menor medida protogranulares.

Figura 1. Clasificación modal de los xenolitos ultramáficos estudiados a partir de conteos de puntos al
microscopio. Referencias: triángulos De la Laguna, círculos Agua Poca, cuadrados Huanul. Campos:
1 dunitas; 2 harzburgitas; 3 lherzolitas; 4 wehrlitas.

2.2. Geoquímica
Roca total. Los análisis de elementos de tierras raras en roca total normalizados a manto
primitivo (Sun y McDonough, 1989) indican que todas las muestras están empobrecidas en
elementos de tierras raras livianas. Este empobrecimiento es variable en todas las muestras,
las relaciones LaN/YbN son de: 0,1 a 0,6. Si bien presentan leves desviaciones en los
contenidos de LREE, los patrones siguen trenes de empobrecimiento por extracción de
fundidos entre un 1 y 7%.
Minerales. A partir de los valores del número de cromo (#cr=100Cr/Cr+Al - Batanova et al.
1998) en las espinelas, se infiere que el grado de fusión que han sufrido estos minerales
varía entre 2,7 y 10 % para Huanul. Por su parte las espinelas de Agua Poca se dividen en
dos grupos; el primero (15 muestras) con valores de 2 a 5,6 % y el segundo (tres muestras)
presenta valores de 12,2 a 12,3 % de extracción de fundidos.
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Los análisis de los elementos de tierras raras (LAM ICP-MS) en núcleos de
clinopiroxenos de Agua Poca también permiten distinguir dos grupos de muestras. Grupo 1:
los clinopiroxenos se caracterizan por poseer empobrecimientos de LREE (LaN/YbN de 0,04
a 0,4) y patrones relativamente planos desde Sm a Lu, excepto por débiles anomalías
positivas de Eu y Ho en algunos casos. Estos clinopiroxenos tienen patrones que se
corresponden con un 1 a 5% de extracción de fundidos por fusión fraccionada no modal. El
grupo 2 está compuesto por clinopiroxenos de dos muestras (15E y 15B) con patrones de
REE relativamente planos (LaN/YbN = 0,7-1,1) correspondientes a aproximadamente un 13%
de empobrecimiento por fusión para MREE y los HREE. Sin embargo Eu, Sm y los LREE se
apartan de este tren de empobrecimiento, además el patrón muestra anomalías positivas de
U y Pb (15B) y anomalías negativas de Zr, Hf y Ti (Fig. 2a). Asimismo, si tenemos en cuenta
los patrones de 15B y 15E en relación al modelo de empobrecimiento por fusión podemos
mencionar que desde Eu a Th están enriquecidos (Fig. 2a). Dentro de éstos, los menos
enriquecidos son Nb y Ta, lo que sumado al bajo valor de Ti concuerda con lo postulado por
Klimm et al. (2008), quienes indicaron que la temperatura en la zona de subducción puede
ser lo suficientemente alta como para eliminar allanita o monazita aportando importantes
cantidades de LREE pero no lo suficiente como para fundir rutilo, de esta manera se pueden
mantener bajos valores de Ti, Nb y Ta en el fundido metasomatizante. Por otra parte, los
fundidos potenciales en equilibrio con los clinopiroxenos de las muestras metasomatizadas
tienen bajo Nb y Ta, alto La/Yb, anomalía positiva de Sr y no poseen anomalía negativa de
Eu (Fig. 2b), lo que concuerda con las características de fundidos derivados de la placa en
facies de eclogita (Zanetti et al. 1999).
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Figura 2. Clinopiroxenos de Agua Poca (15E y 15B) normalizados a manto primitivo (Sun y
McDonough 1989). A: El campo gris representa los trenes de empobrecimiento de clinopiroxenos de
un manto primitivo que han sufrido de 1 a 5% de fusión fraccionada no modal. La línea gris es el
patrón de un clinopiroxeno luego de un 13% de fusión. B: Fundidos potenciales en equilibrio con los
clinopiroxenos de las muestras metasomatizadas (15B y 15E) comparados con el basalto portador de
los xenolitos.

A partir de los análisis de elementos mayores (EMPA) en olivino, clinopiroxeno y
ortopiroxeno, se calcularon presiones y temperaturas de equilibrio. Las peridotitas de Agua
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Poca registran temperaturas variables entre 960 y 1.100 ºC, obtenidas teniendo en cuenta el
intercambio de hierro, calcio y sodio entre ortopiroxeno y clinopiroxeno (Brey y Köhler 1990),
las presiones se obtuvieron según el geobarómetro de Mercier (1980) y los valores van de
11 a 21 kb. En las peridotitas del volcán Huanul (Hu) las mismas ecuaciones de Brey y
Köhler (1990) proporcionaron temperaturas de 963 a 1.218 ºC y, según el geobarómetro de
Mercier (1980) las presiones varían entre 12 y 22kb.
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Resumen
Se presentan las descripciones petrográficas y clasificaciones modales de 24 xenolitos ultramáficos
contenidos en basaltos del Eoceno, próximos a la localidad de Chile Chico, Chile. Los xenolitos son
lherzolitas y harzburgitas, en facies de espinela, el 25% de las cuales contiene evidencia de
metasomatismo modal debido a la presencia de anfíbol. Proponemos en primera instancia que fluidos
de deshidratación de la placa subductante son los responsables de la hidratación (durante el Eoceno
o previamente) de la cuña del manto muestreada por los basaltos como xenolitos.
Palabras-clave: xenolitos del manto – Chile Chico – anfíbol – metasomatismo
Abstract
We present ultramafic xenoliths petrographic descriptions in basalts of Lower Pliocene age,
outcropping near Chile Chico, Chile. The xenoliths are spinel facies lherzolites and harzburgites and
25% of which contains evidence of modal metasomatism due to the presence of amphibole. We
propose in first instance that fluids for dehydration of the subducting plate are responsible for the
hydration (during Eocene or previously) of the mantle wedge sampled by the basalts like xenoliths.
Keywords: mantle xenoliths – Chile Chico – amphibole – metasomatism

1. Introducción
Xenolitos ultramáficos alojados en rocas volcánicas formadas en regiones cercanas a
zonas de subducción activa no son comunes, por lo que su estudio puede aportar información
de interés acerca de los procesos relacionados con la deshidratación de la placa oceánica
subductante, y el consecuente metasomatismo del manto subcontinental involucrado. El sur de
Sudamérica es un sector propicio para el estudio de inclusiones del manto debido a los
numerosos afloramientos al sur de los 36ºLS (Bjerg et al., 2005; Conceição et al., 2005;
Bertotto 2003; Rivalenti et al., 2004). Sin embargo afloramientos próximos a la zona de
subducción son muy escasos, destacándose Chile Chico (Niemeyer 1978, Espinoza y Morata,
2003) y la Meseta de las Vizcachas (Muñoz 1981). Los afloramientos de Chile Chico se
localizan aproximadamente a unos 280 km al este de la fosa de Chile. Los xenolitos aquí
estudiados se extrajeron del cerro Lápiz, ubicado en UTM 4836269-0281878, el cual
corresponde a un cuello volcánico compuesto por basalto masivo con disyunciones
columnares. Los xenolitos tienen aspecto fresco y se encuentran dentro y en los márgenes de
estas columnas. Los basaltos de cerro Lápiz pertenecen a la secuencia inferior de la Meseta
de Chile Chico y fueron datados en 40.7±1.4 Ma. por Espinoza et al. (2003). La primera
mención de xenolitos ultramáficos en la región corresponde a Niemeyer (1978), quien
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comunicó el hallazgo en la Meseta de Buenos Aires, de xenolitos ultramáficos (4 harzburgitas y
5 gabros piroxeníticos). Posteriormente, Espinoza y Morata (2003) publicaron análisis
petrográficos y químicos de una lherzolita de espinela de esta localidad.

2. Petrografía
Se realizó la descripción al microscopio óptico de 24 secciones delgadas. Para la
clasificación se efectuaron conteos de puntos con un contador automático. Con el fin de evitar
sobreestimaciones, en cada caso el conteo cubrió toda la muestra contándose entre 3100 y
7600 puntos. Para la clasificación se utilizó la nomenclatura de Le Maitre et al. (2002) y para
las texturas se siguió a Mercier y Nicolas (1975). Las muestras estudiadas corresponden
principalmente a peridotitas en facies de espinela, siendo clasificadas como lherzolitas (15)
harzburgitas (8) y ortopiroxenita olivínica (1), (Fig. 1).
Las texturas de las peridotitas, en orden de abundancia, son: porfiroclástica,
protogranular y equigranular con transiciones entre ellas. La asociación mineralógica
dominante es olivino, ortopiroxeno, clinopiroxeno y espinela. Cuatro lherzolitas y 2 harzburgitas
contienen anfíboles (Fig. 2), además la gran mayoría de las muestras contienes venillas de
vítreas o parcialmente cristalizadas. En gran número de muestras es posible observar una
conexión de las venillas con el basalto portador. El olivino tiene un contenido modal de entre
43,5 y 74,4 %. Se presenta mayormente en individuos anhedrales, los olivinos mayores
(generalmente porfiroclastos anhedrales) alcanzan tamaños de 4 a 5 mm, los subhedrales
(principalmente neoblastos) tienen tamaño variables entre 0,9 y 1,8 milímetros. La mayoría de
las muestras presentan porfiroclastos de olivino con estructuras de dislocación (kink bands). El
contenido modal de ortopiroxeno varía entre 16,4 y 43,3 % en las peridotitas. Los cristales son
en general anhedrales y tienen un diámetro máximo de 7 milímetros. Escasos desarrollan débil
extinción ondulatoria y exsoluciones de clinopiroxeno. Cuando el ortopiroxeno está en contacto
con el basalto alojante desarrolla un margen de reacción. La proporción modal de
clinopiroxeno varía entre 2,1 y 14,2 %. Los cristales son anhedrales y subhedrales y tienen 2,5
mm de tamaño máximo. La espinela se presenta en proporciones modales variables entre 0,2
y 4,2 %. Los cristales tienen tamaños de hasta 2 mm y formas anhedrales. Es frecuente en las
muestras con textura porfiroclástica, la presencia de espinelas elongadas. El anfíbol está entre
0,03 y 5% modal, se presenta en forma diseminada con cristales de hasta 1,5 mm, pero en
general no sobrepasan los 0,5 mm. Es común el desarrollo de una corona de reacción en torno
a los anfíboles.
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Figura 1. Clasificación modal de las muestras analizadas. Campos 1, harzburgitas; 2, lherzolitas; 3
ortopiroxenitas olivínicas. Círculos, peridotitas en facies de espinela; triángulos, peridotitas en facies
de espinela con anfíbol; cuadrado, ortopiroxenita olivínica.

Figura 2. Microfotografías de muestras con anfíbol. La barra representa 0,5mm.

3. Discusión y conclusiones
El análisis petrográfico de las muestras aquí presentadas indica que las peridotitas son
rocas del manto con variables efectos de metasomatismo evidenciado por la presencia de
anfíbol en la moda. Esta es la primera mención de metasomatismo modal para la zona de
Chile Chico. En el sur de Sudamérica ha sido mencionada la presencia de anfíbol en las
localidades de Gobernador Gregores (Bjerg et al. 2005, Gorring y Kay 2000, Rivalenti et al.
2004), Comallo-Cerro del Mojón (Bjerg et al. 2005, Rivalenti et al. 2004) y Pali Aike (Skewes y
Stern 1979). La formación de anfíboles a partir de fluidos provenientes de la placa que
subduce fue propuesta, entre otros, por Zanetti et al. (1999) y Ionov y Hofmann (1995),
quienes, además indicaron que el anfíbol y en menor medida la flogopita son los minerales
metasomáticos más comunes en rocas del manto. En nuestras muestras los anfíboles se
presentan diseminados en la roca lo que indicaría un origen a partir de percolación y
reacciones metasomáticas con los minerales originales de la peridotita (Ionov y Hofmann,
1995).
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PLUTON BRAVO: GRANITO TRANS-ALCALINO PÓS-COLISIONAL,
SIN A TARDI-TRANSCORRÊNCIA, PROVINCIA BORBOREMA.
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RESUMO
O Pluton Bravo composto por sieno/monzogranitos associados à dioritos ocorre como stock elipsoidal
sintectônico a zonas de cisalhamento transcorrente conjugadas. Tais litologias mostram feições de
mecanismos de hibridização, ortognaissificação e stopping magmático. Os monzo/sienogranitos
exibem assinaturas potássico-férrico trans-alcalina metaluminosa/peraluminosa (pós-colisional) e os
dioritos têm assinaturas similares a basaltos alcalinos. As análises Sm-Nd indicam idades-modelo TDM
= 2.18 a 2.35 Ga e εNd (570 Ma) = -18,44 a -17,16. A fusão de um manto subcontinental enriquecido
associado à fusão parcial de crosta félsica são evocados como fontes para os magmas.
Palavras-chave: Pluton Bravo; Província Borborema; magmatismo trans-alcalino
ABSTRACT
The Bravo Pluton is composed by syeno/monzogranites associated with diorites, it occurs as syntectonic elipsoidal stock affected by non-parallels strike-slip shear zones. Mechanisms of magma
mingling, mixing and magmatic stopping features are observed. A trans-alkaline potassic ferroan postcollisional signature is showed for the granites and the diorites have signature similar to alkaline
basalts. Model-age TDM = 2.18 to 2.35 Ga and εNd(570 Ma) = -18.44 to -17.16 were obtained. Upper
mantle anatexis with partial melting of felsic lower crust is evoqued to explain the origin of magma.
Keywords: Bravo Pluton; Borborema Province; Trans-alkaline magmatism

1. ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRÁFICOS
O Pluton Bravo situa-se no centro-leste da Paraíba, na localidade de Bravo,
município de Cabaceiras. Constitui um stock de forma elipsoidal colocado entre duas zonas
de cisalhamento conjugadas de orientação NE-SW e E-W sugestivo de intrusão
sintectônica. Essas estruturas foram responsáveis pelo desenvolvimento de foliações
miloníticas nas bordas do corpo e afetaram uma foliação magmática de borda anterior.
O corpo não apresenta zonação faciológica distinta, contudo mencionam-se zonas
de hibridização de magmas, onde predomina a mistura mecânica (mingling) sobre química
(mixing). Na borda sul do pluton ocorre feições de ortognaissificação associadas a
fragmentos de granitóides, dioritos e gnaisses. Essas estruturas são sugestivas de stopping
magmático, do tipo brecha plutônicas associadas com uma deformação dúctil-rúptil, tais
como cataclasitos e milonitos.
Corresponde a biotita monzo/sienogranitos de cor cinza, textura fanerítica
inequigranular grossa a porfirítica com megacristais de K-feldspato de 1,5 cm. Do centro
para borda, por vezes nota-se a foliação magmática paralelizada às zonas miloníticas
milimétricas indicando a influência dos cisalhamentos no fluxo magmático.
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Mineralogicamente

essas

rochas

apresentam

plagioclásio

de

composição

oligoclásica com zonação normal. Exibem macla de deformação e extinção ondulante,
comumente estão saussuritizados. O quartzo compõe agregados policristalinos e possui
contatos irregulares, extinção ondulante e formação de sub-grãos. O K-feldspato
predominante é microclina com textura pertítica. Texturas do tipo Mortar e incipientes
sombras de pressão atestam deformação nestes. A mineralogia acessória conta com:
biotita, anfibólios, titanita, apatita, allanita, zircão e minerais opacos.
Os dioritos ocorrem sob a forma de enxames de enclaves e pequenos corpos, com
inúmeras feições de hibridização. É comum observar foliação milonítica desenvolvida por
sobre estes enclaves. Foram classificados como biotita-anfibólio quarzto dioritos a quartzomonzonitos/monzodioritos mesocráticos. Exibem textura fanerítica fina inequigranular, cor
cinza escura a preta. A composição modal é similar às rochas hospedeiras diferindo na
granulação dos cristais e, sobretudo na quantidade das fases máficas.

2. RESULTADOS GEOQUÍMICOS, ISOTÓPICOS E CONCLUSÕES
As análises das amostras coletadas mostram teores de sílica variando de 68,4 a
73,5% para os monzo/sienogranitos e ~55% para os dioritos. Ambos possuem alto conteúdo
de álcalis, com razão K2O/Na2O >1 e elevado Fe# (FeOt/FeOt+MgO), de 0,85 a 0,93. O
índice

de

saturação

em

alumina

(figura

1)

caracteriza

os

sienogranitos

como

metaluminosos/peraluminosos e os dioritos como metaluminosos. O diagrama AFM (figura
2) evidencia trend paralelo ao campo AF para os sienogranitos, comum a granitos tipo-A. Os
dioritos são enriquecidos em Fe. As litologias plotam na série ferrosa de Frost et al. (2001)
(figuras 3) e como trans-alcalinos segundo classificação de Middlemost (1997) (figura 4).
Os sienogranitos possuem teores baixos a médios de Ba (649 a 1204 ppm), Sr (102
a 202 ppm) e médio de Rb (149 a 203 ppm). Os dioritos exibem altos teores de Ba (1900 a
2013 ppm), Zr (1134 a 1268 ppm), Nb (49 a 55 ppm), Y (86 a 91 ppm) e TiO2 ~ 1.68%.
Os ETR, normalizados pelo condrito de Boynton (1984), nos sienogranitos, as razões
(LaN/YbN)N estão entre 14 a 19.4 e (Eu/Eu*)N entre 0.31-0.37, indicam forte anomalia
negativa. Os dioritos possuem (LaN/YbN)N

< 10 e significante anomalia negativa de

(Eu/Eu*)N ~ 0.63. O espectro multielementar (figura 5) revela fracionameto dado pela razão
LILE/HFSE, picos em La, Zr e forte depressão em P, Ti e menor em Sr. Os sienogranitos
são mais enriquecidos em elementos incompatíveis como Th, K e Rb que os dioritos.
No diagrama discriminante de ambientes tectônicos de Pearce et al. (1984), as
amostras plotam no campo de granitos pós-tectônicos/intraplaca (figura 6).
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A análise Sm-Nd de amostra sienogranítica do sul do pluton exibe idade-modelo TDM
= 2.35 Ga e εNd (570 Ma) = -18,44 e para rocha quartzo-diorítica a noroeste do corpo forneceu
idade-modelo TDM = 2,18 Ga e parâmetro εNd (570 Ma) = -17,16.
Os litotipos estudados exibem assinaturas potássico-férricos, trans-alcalinos e póscolisionais. Podem ser classificados como granitos álcali-cálcicos metaluminosos a
peraluminosos, segundo a concepção de Frost et al. (2001). Os dioritos diferenciam-se por
apresentarem assinaturas geoquímicas similares a de basaltos alcalinos, consoante a outras
intrusões do gênero descritas na Província Borborema (Guimarães et al. 2005, 2011).
A compatibilidade geoquímica com granitos tipo-A e associação com tectônica
transcorrente brasiliana permite enquadrar o Pluton Bravo nos granitos pós-colisionais de
ca. 570 Ma, (Grupo 3) de Guimarães et al. (2004). A gênese proposta para esses corpos
abordada por diversos autores é a mistura entre magmas originados pela anatexia do manto
superior, enriquecido durante o paleoproterozóico, combinado a magmas provenientes da
fusão parcial de uma crosta inferior félsica.
Para Frost & Frost (2011) o decréscimo de pressão é fator controlador de
assimilação/fusão da crosta félsica. Nesse caso, o caráter levemente peraluminoso de
algumas amostras pode ser função da mistura incompleta dessas fontes com assimilação de
diferentes quantidades de crosta félsica conforme ocorra despressurização. No mesmo
sentido, Patiño Douce (1997) demonstrou experimentalmente ser possível a geração de
granitos com assinatura do tipo-A metaluminosos pela fusão de granitóides cálcio-alcalinos
(granodiorítico e tonalítico) a baixa pressão sem necessidade de presença de uma fonte
granulítica ou rica em flúor. Para o autor, as características diagnósticas dos granitos tipo-A
são adequadamente explicadas pelo baixo conteúdo de H2O da fonte e baixa pressão de
formação (P≤ 4 Kbar e parcialmente por P<8 Kbar).
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Figura 1 – Índices de Shand, expressos em
diagrama de Maniar & Piccoli (1989), caracteriza
o grau de saturação em alumina de amostras
para o Pluton Bravo (monzo/sienogranitos –
vermelho; dioritos – verde).

Figura 2 – Diagrama AFM evidenciando trend
paralelo ao lado AF com enriquecimento em Fe
dos dioritos. Mesma simbologia da figura anterior.

Figura 3 – Diagrama de distinção entre granitos
ferrosos e magnesianos para o Pluton Bravo

Figura 4 – Diagrama TAS com campos de
Middlemost (1997) com amostras do Pluton Bravo

Figura 5 – Diagrama multielementar para
amostras do Pluton Bravo (vermelho) e enclaves
(verde).

Figura 6 – Diagrama discriminante de ambiente
tectônico de Pearce et al. (1996) para as
amostras do Pluton Bravo.

728

U-PB SHRIMP DATA AND GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF
GRANITOIDS INTRUDED ALONG THE COXIXOLA SHEAR ZONE,
PROVINCIA BORBOREMA, NE BRAZIL
Ignez de Pinho GUIMARÃES1; Adejardo Francisco da SILVA FILHO1; Francis M. J.
V. da SILVA2; Richard ARMSTRONG3
1- Depto de Geologia –UFPE, ignez@ufpe.br; 2- Geologia - UFPE, Petrobrás; 3– Australian National University

Abstract
A large volume of granitic magmatism associated with large scale shear zone and metamorphism
under high-T amphibolite facies conditions characterize the Brasiliano Orogeny in the Borborema
Province, NE Brazil. Granitoids from two plutons and later dykes intruded along the Coxixola shear
zone show distinct crystallization ages and geochemical signature. The oldest granitoids (618 ± 5 Ma),
Serra de Inácio Pereira Pluton are coeval with the peak of regional metamorphism and they were
probably originated by melting of a paleoproterozoic source. The granitoids from the Serra do Marinho
Pluton show crystallization age of 563 ± 4 Ma and geochemical signature of post-collisional A-type
granites. The later dykes have crystallization age of 526 ± 7 Ma, geochemical signature of A-type
granitoids.
Keywords U-Pb dating; Granites; Brasiliano; Shear Zone
Resumo
A Orogênese Brasiliana na Provincia Borborema, NE do Brasil, é caracterizada por intense
magmatismo granítico, grandes zonas de cisalhamento e metamorfismo em condições de alta
temperatura da fácies anfibolito. Granitóides intrudidos ao longo da zona de cisalhamento Coxixola
mostram idades de cristalização e assinaturas geoquímicas distintas. Os granitóides do Pluton Serra
do Inácio Pereira (618 ± 5 Ma) foram gerados a partir de fusão de fonte paleoproterozóica durante o
pico do metamorfismo regional. Os granitóides do Pluton Serra do Marinho mostram idades de
cristalização de 563 ± 4 Ma e assinatura geoquímica de granitóides pós-colisionais tipo-A. Os diques
tardios tem idades de cristalização de 526 ± 7 Ma e assinaturas geoquímicas de granitóides tipo – A.
Palavras Chaves: Datação U-Pb; Granitos; Brasiliano; Zona de cisalhamento

1. Introduction
The Borborema Province, NE Brazil, was scenery of intense granitic magmatism,
development of large scale shear zone and metamorphism under high-T conditions during
the Brasiliano/PanAfrican. A large volume of granitic intrusions are recorded along the shear
zones. This work presents and discusses the geochemistry and geochronology for three
distinct granitic intrusions associated to a large scale shear zone from the Borborema
Province.

2. Geologic Aspects
The studied granitoids are intruded along the E-W dextral sense Coxixola Shear Zone,
within the Central Domain of the Borborema Province (Van Schmus et al., 1995). They
comprise the Serra do Inácio Pereira and Serra do Marinho plutons and later dykes of
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subvolcanic granitoids. The Serra do Inácio Pereira Pluton constitutes an E-W elongated
intrusion. It is composed of hornblende + clinopyroxene, biotite granodiorite to monzogranite.
The Serra do Marinho Pluton comprises coarse grained porphyritic to equigranular
sienogranite to monzogranite, including enclave of diorite. The granitoids are cut by dykes of
sub volcanic granitoids. Biotites of the granitoids from the Serra do Marinho Pluton are
annite-rich with Fe/(Fe+Mg) ratios ranging from 0.70 a 0.89.The amphiboles show
compositions ranging from hastingsite, Fe-pargasite to Fe-edenite (Leake, 1997). The
Fe/(Fe+Mg) ratios range from 0.80 to 0.89 suggesting crystallization under low fO2 conditions
(Anderson & Smith, 1995).

3. Geochemistry
The granitoids of the Serra Inácio Pereira Pluton are metaluminous with SiO2 values
ranging from 61.00 to 65.62%. They show high Ba (4440 to 6654ppm) and Sr (2358 to 2962
ppm) and medium to high Zr (321 a 378 ppm), low Y (19 a 25 ppm) and Nb (15 to 17 ppm)
contents. In contrast, the granitoids of the Serra do Marinho Pluton, except the most
leucocratic facies, and later dykes show low Sr (238 to 272 ppm), and high Zr (755 to 846
ppm) contents. The contents of Y (40 to 75 ppm) and Nb (9 to 51 ppm) are higher and the Ba
(1660 to 1680 ppm) contents lower compared to the values recorded in the Serra do Inácio
Pereira granitoids (Fig. 1).
The studied granitoids show two distinct chondrite normalized REE patterns (Fig. 2): 1)
the patterns recorded in the granitoids from the Serra Inácio Pereira Pluton are characterized
by small or no negative Eu anomalies (Eu/Eu*= 0.92 – 1.15) and (Ce/Yb)N ratios ranging
from 28.34 to 40.09. 2) The granitoids from the Serra do Marinho Pluton and later dykes are
characterized by patterns showing negative Eu anomalies (Eu/Eu*= 0.39 – 0.59) and
(Ce/Yb)N ratios ranging from 6.62 to 20.25. The spidergram patterns of the Serra do Marinho
granitoids are characterized by deep trough at Sr and trough at Nb smaller than those
recorded in the patterns of granitoids from the Serra do Inácio Pereira Pluton. The negative
Eu anomalies associated with troughs at Sr and,

lower Ti and HREE contents in the

leucogranitoids suggest fractionation of feldspar and amphiboles during the magmatic
evolution of the granitoids of the Serra do Marinho Pluton. On the other hand, the samples
analyzed from the Serra do Inácio Pereira Pluton show similar REE and spidergram patterns.
The granitoids from the Serra do Marinho and later dykes show extension related
geochemical signatures.
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Figure 1 REE patterns of the studied granitoids normalized to the chondrite values (Sun, 1980).

Figure 2. Spiderdiagrams patterns normalized to the chondrite values of Thompson (1982).

4 . Geochronology U-Pb
U-Pb SHRIMP data for the studied granitoids were obtained at the RSES – Australian
National University.
All the zircon grains analyzed of a sample from the Serra de Inácio Pereira Pluton
show cores with
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Pb/206Pb ranging from 2029 to 2067 Ma (% disc <10%), with magmatic

zoned overgrowths. The magmatic overgrowths define a concordia age of 618 ± 5 Ma. This
age suggest that the granitoids from the Serra de Inácio Pereira Pluton are coeval with the
peak of regional metamorphism related to the Brasiliano Orogeny which attained its climax at
630–600 Ma (Neves et al., 2009).
The zircon grains analyzed from a sample of the Serra do Marinho Pluton do not show
inheritance. They defined a concordia age of 563 ± 4Ma.
Zircon grains analyzed from a sample of the later dyke defined an age of 527 ± 6 Ma.
Granitoids with such age are contemporaneous with deposition of small sedimentary basins
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in the North and Central domains of the Borborema Province, reflecting post-tectonic
relaxation of the Brasiliano Orogeny.

5. Conclusions
The U-Pb ages presented here indicated that along the Coxixola Shear Zone granitoids
were intruded during an interval of ca. 80 Ma. The oldest granitoids, the Serra do Inácio
Pereira Pluton, were intruded during the Brasiliano Orogeny compression, by melting of a
Paleoproterozoic igneous source. The granitoids of the Serra do Marinho Pluton are A-type
pos-colisional intruded during the final stage of the Brasiliano—Pan-African orogeny. The
later dykes are A-type post-orogenic granitoids coeval with the deposition of small
sedimentary basin.
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Abstract
The studied granitoids occur as 07 small plutons intruded within a ~285 km2 area of the the
Itambé/Pedra de Fogo county (PE/PB). U/Pb zircon SHRIMP data gave a crystallization age of 592 ±
6 Ma. They are leucocratic granitoids showing calc-alkaline, post-collision geochemical signature.
Granitoids showing extension-related signature from the North Tectonic Domain, the Dona Inês
Pluton, have similar crystallization age. Lack of ductile deformation suggest that the studied granitoids
are post-tectonic related to the main movement of the Camutanga and Cruzeiro do Nordeste shear
zones.
Keywords: Geochemistry; Calc- alkaline, SHRIMP, Brasiliano.
Resumo
Os granitóides estudados formam 07 plutons intrudidos em uma area de ~ 285 km2 no município de
Itambé/Pedra de Fogo (PE/PB). Dados U-Pb em zircão por SHRIMP, forneceu uma idade de de
cristalização de 592 ± 6 Ma. São granitóides leucocráticos, com assinatura geoquímica de granitóides
calcio alcalinos pós – colisionais. Granitóides associados a extensão, com idade de cristalização
semelhante, ocorrem no Dominio Tectonico Norte (Pluton Dona Inês). A ausência de deformação
ductil sugere que os granitóides estudados são pós-tectônico em relação a movimentação principal
das zonas de cisalhamento Camutanga e Cruzeiro do Nordeste.
Palavras chaves: Geoquímica; Calcio alcalino, SHRIMP, Brasiliano.

1.

INTRODUÇÃO
Os granitóides estudados intrudem os metassedimentos do Complexo Sertânia,

Domínio Central da Província Borborema, entre os segmentos lestes das zonas de
cisalhamentos Itambé, Cruzeiro do Nordeste e Camutanga. O Complexo Sertânia
compreende muscovita, biotita gnaisses, biotita gnaisses com granada e/ou sillimanita
cortados por sheets de granitos peraluminosos ricos em muscovita.
Os granitóides estudados ocorrem como 07 pequenos plutons, alguns parcialmente
encobertos por areias inconsolidadas de idade neogênica.

1.1. PETROGRAFIA
As intrusões são petrograficamente monótonas, constituídas de sienogranitos
leucocráticos, equigranulares a fracamente porfiríticos, menos de 10% de minerais máficos
(biotita e anfibólio), incluindo pequenos enclaves dioríticos arredondados e enclaves
submicáceos (máximo de 20 cm de diâmetro). Os granitóides são cortadas por zonas de
cisalhamento de alta temperatura e inumeras fraturas. Esta tectônica é tardia e
possivelmente associada à fase inicial da abertura da Bacia Paraíba.
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Figura 1 – Mapa geológico da região estudada.

1.2.

GEOQUÍMICA
Os granitóides estudados são ricos em potássio com razões K2O/Na2O > 1, mostram

elevados teores de Ba (3230 a 4600 ppm), teores médios a elevados de Sr (878 - 1063
ppm) e baixos teores de Y e Nb exceto no enclave analisado que mostrou teores de Nb = 48
ppm e Y = 42. Os valores de Fe# variam (7,4 a 7,8) são semelhantes aos dos granitoides da
Série Magnesiana (Frost et al., 2001) e, no diagrama (Al203+CaO)/(FeOt+Na2O+K2O) versus
100(MgO+FeOt +TiO2)/SiO2 (Sylvester et al. 1989), os granitoides estudados caem no
campo dos granitóides calcio alcalinos (Fig. 2).
Os padrões ETR normalizados em relação aos valores do condrito (Sun, 1982) são
caracterizados por razões (Ce/Yb)N variando de 10,2 a 0,87 e, pequenas anomalias
negativas de Eu (Fig. 4). O padrão do enclave surmicáceo analisado mostra fracionamento
semelhante aos granitoides encaixantes, porem mais enriquecido em todos os ETR.
Os padrões spidergrams normalizados para os valores do condrito sugeridos por
Thompson (1982) dos granitóide e enclave diorítico são caracterizados por depressões em
Nb, Ti e P e, picos em K e Ba (Fig. 5). O enclave surmicáceo analisado mostra um padrão
spidergram distinto dos granitóides encaixantes, caracterizado por picos em Rb e K e,
ausência de depressões em Nb, P e Ti.
A ausência da anomalia negativa de Eu mostra que essas rochas possuem
características geoquímicas distintas daquelas descritas para granitos tipo-A. Segundo
Pearce (1996) os granitóides estudados são pós-orogênicos (Fig. 6).
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Os granitóides estudados mostram assinatura geoquímica semelhante a descrita para
os granitóides do Pluton Dona Inês intudido no Domínio Norte da Província Borborema
(Guimarães et al., 2008).

Figura 2 - Os granitoides estudados projetados
no diagrama de Sylvester et al., (1989)

Figura 4 - Padrões Spidergrams normalizados
em relação ao condrito (Thompson, 1982)

Figura 3 - Padrões de ETR normalizados
em relação aos valores do condrito Sun
(1982). Simbolos como na figura 4.

Figura 5 - Granitoides estudados projetados
no diagrama de Pearce (1996). Simbolos
como na figura 4.

1.3 Geocronologia
Dados U-Pb em zircão pela metodologia SHRIMP forneceu idade discordia de 592 ± 6
Ma (Fig. 6). Grãos de zircão com núcleos paleoproterozóicos foram observados sugerindo
contribuição do embasamento paleoproterozóico na origem destes granitóides. A idade
obtida é semelhante a de granitóides calcio alcalinos de alto – K intrudidos durante evento
gerador de foliação de baixo ângulo no Dominio Central (Guimarães et al., 2004) e, de
granitóides extensionais (Pluton Dona Inês) com composição química semelhante a dos
granitóides estudados, no Dominio Norte (Guimarães et al., 2009).
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2.

CONCLUSÕES
Os granitóides estudados mostram assinatura de granióides cálcio-alcalinos pós-

colisionais sendo semelhantes aos granitoides do Pluton Dona Inês, com idade de
cristalização semelhante, intrudido no Domínio Norte da Província Borborema.
A ausência de deformação dúctil sugere que a intrusão do pluton Itambé é tardi a póstectônica em relação à movimentação principal da zona de cisalhamento Cruzeiro do
Nordeste. Por outro lado, a presença de intenso fraturamento de direção aproximada E-W, e
falhas sugere que a intrusão foi afetada por tectônica dúctil/rúptil associada à abertura da
Bacia Paraíba.
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Resumo
As rochas da Província Granitóide Neoproterozóica constituem o magmatismo ácido do Arco
Magmático Paraguai e estão relacionadas à evolução da Faixa de Dobramento Paraguai no SE do
Cráton Amazônico. Podem ser subdivididas em dois eventos magmáticos independentes, o evento
sul é composto pelos granitóides Taboco, Rio Negro, Coxim e Sonora do tipo I, cálcio-alcalinos de
alto potássio, peraluminosos a metaluminosos e gerados em ambiente sin-colisional de arco
continental, a partir de fragmentos crustais dominantemente paleoproterozóicos. O evento do norte,
mais jovem, é constituído pelos granitóides São Vicente, Lajinha e Araguaiana do tipo I, cálcioalcalinos de alto potássio a shoshoníticos, peraluminosos a metaluminosos, gerados em ambiente
tardi a pós-colisional de intraplaca, associado ao final do evento colisional, a partir do
retrabalhamento de fragmentos crustais dominantemente mesoproterozóicos.
Palavras-Chave: Litogeoquímica, Arco Magmático Paraguai, Faixa de Dobramento Paraguai,
Abstract
The rocks of Neoproterozoic Granitoid Province constitute the acid magmatic of the Paraguai
Magmatic Arcs and are related to the evolution of the Paraguay Folded Belt in the southeastern
Amazonian Craton. They can be divided into two independent magmatic events, the south event
composed by the Taboco, Rio Negro, Coxim and Sonora type-I calc-alkaline of high-K mostly
peraluminous granitoids, generated into a sin-collisional continental arc environment derived from
mostly paleoproterozoic crustal fragments. The younger north event is constituted by the São Vicente,
Lajinha and Araguaiana type-I granitoids, ranging from calc-alkaline of high-K to shoshonite,
peraluminous to metaluminous in composition, generated in an environment of intraplate continental
collision and tardi- to post- collisional, associated to the end of the collision event, derived from the
reworking of mostly mesoproterozoic crustal fragments.
Keywords: lithogeochemistry, Paraguay Magmatic Arc, Paraguai Folded Belt

1. Introdução
Os granitóides neoproterozóicos ocorrem no sudeste do Cráton Amazônico e
encontram-se associados à evolução da Faixa de Dobramento Paraguai. São constituídos
por sete corpos magmáticos e que podem ser distintos em dois eventos magmáticos (Godoy
et al., 2007, 2010; Manzano et al., 2008; Manzano, 2009) (Fig. 1A).
O evento magmático sul ocorre no estado do Mato Grosso do Sul e é constituído
pelos maciços Taboco, Rio Negro, Coxim e Sonora que afloram nos contrafortes da Serra
de Maracaju, na forma de intrusões fissurais alongadas e alinhadas na direção da Zona de
Cisalhamento Sul Matogrossense (NNE-SSW). O evento magmático norte aflora no estado
de Mato Grosso e é constituído pelas intrusões batolíticas rapakivis São Vicente, Lajinha e
Araguaiana, dispostas na direção imposta pelo Lineamento Rondonópolis (ENE-WSW).
Os granitóides são intrusivos em rochas epimetamórficas do Grupo Cuiabá que é
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constituída por filitos, metarritmitos e secundariamente metarenitos, metarcóseos e
metaconglomerados em fácies xisto-verde, zona da biotita, sendo que lateralmente aos
corpos magmáticos superpõem-se paragêneses de metamorfismo de contato, além de
feições miloníticas retrometamórficas.
As idades modelo TDm e idades de cristalizações U-Pb obtidas por Manzano (2009) e
Godoy et al. (2010) para: Taboco 1,97 Ga-(540±4.7 Ma), Rio Negro 1,59 Ga-(547±4.9 Ma),
Coxim 1,74 Ga-(540±3.6 Ma) e Sonora (548±5.9 Ma), com valores de εNd(0) negativos (–13,4
a - 10,3), e São Vicente 1,165 Ga-(504±8.9 Ma), Lajinha 1,508 Ga-(505,4±4.1 Ma) e
Araguaiana 1,375 Ga-(509,4±2.2 Ma), com valores de εNd(0) negativos (-11,7 a - 9,03).
No arranjo geotectônico do magmatismo da Faixa Paraguai, no limite sudeste do Cráton
Amazônico, sugere-se a construção da faixa, inicialmente, a partir de uma massa continental
paleo a mesoproterozóica contínua que formaria o substrato e área fonte desta margem
passiva continental. A separação inicial do paleo-continente, a evolução de uma bacia
marginal do tipo rift e a instalação do evento colisional associado à granitogênese (Fig. 1B).

Figura 1. A- Mapa geológico simplificado (mod. Lacerda Filho et al., 2004, 2006) e B- Evolução da
Faixa de Dobramento Paraguai e dos granitóides Neoproterozóicos.

2. Geoquímica
As análises químicas das rochas destes maciços foram realizadas no LABOGEOIGCE/UNESP- Rio Claro. As rochas granitóides de maneira geral apresentam valores
elevados de sílica no intervalo de 68% a 78% identificando um conjunto de rochas
enriquecidas e, portanto, mais diferenciadas.
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Os diagramas das Figuras 2A e 2B definem os grupos predominantemente de
composição sieno a monzogranitos, além de granodioritos e monzonitos para o Maciço Rio
Negro. As relações entre os álcalis (Fig. 2C) definem os maciços como pertencentes à série
cálcio-alcalina de alto potássio, com transição de litotipos para a série shoshonítica. Quanto
às relações em alumínio (Figs. 2D, E) as rochas são classificadas em leucogranitos a duas
micas, com biotita (peraluminoso), com exceção as fácies do Rio Negro e Araguaiana que
são definidas como granitos com hornblenda (metaluminoso). A assinatura tectônica dos
maciços define-os como do Tipo I sin-colisional de ambientes de arco continental e para o
evento sul e tardi- a pós-colisional em possível ambiente intraplaca (Figs. 2F, G, H).
Em relação aos elementos traços, para o evento sul, observa-se para a maioria dos
litotipos um empobrecimento em Rb, Nb, Sr e Ti e enriquecimento em Ba, em relação as
rochas do evento norte, que mostram acentuado empobrecimento em Ba, Sr e Ti, e razões
baixas de Ba/Rb, evidenciando um conjunto de rochas mais diferenciadas.
O comportamento geral dos elementos terras raras em relação à normalização pelo
condrito (Fig. 2I) das rochas granitóides do evento sul, observa-se no geral uma disposição
subparalela regular os diversos conjuntos, fraca assimetria gerada por um enriquecimento
em LREE em relação ao empobrecimento em HREE, fraca anomalias de Eu, mas com
incremento dos valores a medida que se tornam mais diferenciados. Para os granitóides do
evento norte observa-se no geral apresentam suave assimetria, anomalias negativas de Eu,
altos valores de LREE e elevados de HREE, com exceção do São Vicente que apresenta
forte assimetria, definida pelo empobrecimento de HREE e o Araguaiana que apresentam
valores anômalos aos demais corpos. Quimicamente os granitóides da província
apresentam-se distintos e não cogenéticos, sugerindo que esta granitogênese foi gerada por
magmas diversificados e em níveis de fracionamento distintos para cada maciço.
Os maciços do evento sul (± 540 Ma) são mais antigos, menos diferenciados e
gerados em ambientes sin-colisional de arco continental a partir da fusão de uma crosta
paleoproterozóica. Durante o intervalo de ± 35 Ma entre o alojamento dos corpos graníticos
do sul e do norte, intensificou-se o espessamento crustal conduzindo ao evento final deste
estágio orogênico, caracterizado pela geração e colocação destas grandes massas
batolíticas rapakivis da suíte norte (± 505 Ma) geradas em ambientes tardi a pós-colisional
ou de descompressão, a partir do retrabalhamento de fragmentos crustais Meso- a
Neoproterozóicos, caracterizando o último evento orogenético da construção do Arco
Magmático Paraguai e da Faixa de Dobramento Paraguai.
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Figura 2. Diagramas geoquímicos. (
( ), Lajinha (+) e Araguaiana (x).

) Taboco, ( ) Rio Negro, ( ) Coxim, ( ) Sonora, São Vicente
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Resumo
O Batólito Glória Sul aflora na parte nordeste da Faixa de Dobramentos Sergipana. O litotipo aqui
estudado é um muscovita granito e localmente com granada, interpretado como resultado da fusão
parcial das rochas metassedimentares encaixantes pela intrusão do principal corpo, o Batólito Glória.
Este muscovita granito com ou sem granada tem uma afinidade cálcio-alcalina para potássica, são
peraluminosos, contudo apresentam diferenças importantes nos conteúdos dos ETR e nas razões
entre elementos traços encontrados no corpo granítico. O Batólito Glória tem uma assinatura
geoquímica sin-colisional enquanto que os granitos interpretados como resultado da fusão parcial dos
metassedimentos mostram assinatura geoquímica de arco vulcânico.
Palavras-chave: Geoquímica, Granito Glória Sul, Faixa de Dobramentos Sergipana.
Abstract
The South Gloria Batholith outcrops in the northeastern part of the Sergipano Fold Belt. The lithotype
here studied is a muscovite granite with localized garnet, interpreted as the result of partial melting of
the country metassedimentary rocks due the intrusion of the main Glória Batholith body. This
muscovite granite with or without garnet has a calc alkaline to potassic affinity, is peraluminous,
although a significant difference in ETR and trace elements rations were found in the granitic body.
The Gloria Batholith has a sin-collisional geochemical signature whereas the granites interpreted as a
result of partial melting of the metassediments shown a volcanic arc geochemical signature.
Keywords: Geochemistry, Glória Sul Granite, Sergipe Fold Belt.

1. Introdução
A Faixa de Dobramentos Sergipana (FDS) localizada no limite nordeste do Cráton do
São Francisco, é uma entidade geotectônica resultante de mosaico de placas soldadas a
esse cráton durante o Ciclo Brasiliano, durante o Proterozóico Superior (Santos et al. 1997).
Uma das feições mais destacadas da FDS é a presença de uma intensa granitogênese
cujos corpos têm predominantemente caráter tardio a pós-tectônico em relação às
estruturas atribuídas a Orogênese Brasiliana. Nesse trabalho aborda-se uma intrusão
granítica localizada no Domínio Macururé e nomeada de Maciço Glória Sul (MGS) situa-se
na região nordeste do Estado de Sergipe, entre as cidades de Nossa Senhora da Glória e
Monte Alegre, sendo intrusivo nos metassedimentos do Domínio Macururé. Esse corpo com
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aproximadamente 80 km2 é objeto deste estudo e nesse trabalho são apresentados e
discutidos novos os dados geoquímicos de suas rochas.

2. Geologia e Petrografia
No contexto tectônico regional, o MGS é classificado do tipo como tardio a póstectônico (Santos et al. 1997). Todavia, a sua forma arredondada, a acomodação da foliação
regional a esse corpo sugere que a terminologia pós-tectônica seja a mais adequada para
situá-lo no contexto da evolução geológica da região. Os seus contatos com os
metassedimentos encaixantes são bruscos, e os efeitos térmicos provocam o aparecimento
de hornfels com granada e muscovita, localmente gerando granito leucocrático com
muscovita e granada, indicando que localmente os metassedimentos foram submetidos à
fusão parcial. Internamente no corpo identifica-se em muitos afloramentos feições de fluxo
magmático, materializadas pelo alinhamento dos prismas de feldspatos, de minerais máficos
e enclaves. As fácies identificadas são muscovita granito com biotita e biotita granitos com e
sem hornblenda. Os minerais presentes são oligoclásio, feldspato alcalino, ocasionalmente
pertítico, quartzo, biotita e muscovita, tendo como acessórios pistacita, allanita, apatita,
zircão e mais raramente minerais opacos.
Os granitos resultantes da fusão parcial ocorrem na periferia do corpo, quando os
metassedimentos apresentam forte mobilidade e encontram-se como restito no interior de
diques de granito com espessura variáveis. Eles são constituídos por muscovita, oligoclásio
ou albita, microclina, granada e mais raramente minerais opacos, tendo apatita, zircão
apatita e monazita como acessórios.

3. Materiais e Métodos
Os estudos de campo que permitiram a elaboração do mapa faciológico do BGS.
Selecionou-se amostras representativas para obtenção de dados geoquímicos, elementos
maiores e traços, cujas análises foram realizadas nos laboratórios da Acme Labs, por ICP
MS.

4. Geoquímica e Conclusões
Os dados geoquímicos desse maciço revelam que esses granitos apresentam
conteúdos de %SiO2 entre 68 e 72, são metaluminosos a peraluminosos e mostram
afinidade com suíte cálcio-alcalina potássica. Os espectros dos ETR destas rochas são
fracionados em ETRLeves, exibindo paralelismo entre si, sem contudo apresentaram
importante anomalia em Eu. Em diagramas discriminantes para fontes granitos de Pearce et
al. (1984) as amostras analisadas posicionam-se no campo dos granitos sin-colisionais. Ao
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se comparar os dados destes granitos com aqueles dos granitos leucocráticos gerados pelo
metamorfismo de contato (muscovita granito com granada), constata-se que esses são mais
peraluminosos, exibem espectro de ETR mais enriquecidos nesses elementos e não
apresentam anomalia em Eu, além de posicionarem-se no campo dos granitos de arco
vulcânico no diagrama Rb-Y+Nb de Pearce et al. (1984). Esses resultados apontam a
necessidade de se admitir duas fontes distintas para gerar os muscovita granitos do Maciço
Glória Sul.

5. Referências
Pearce, J. A., Harris, N. B. W., and Tindle, A. G. (1984) Trace element discrimination diagrams for the
tectonic interpretation of granitic rocks: Journal of Petrology, v. 25, p. 956-983.
Santos, R. A., Martins, A. A. M., Neves, J. P., Leal, R. A. (1997) Programa Levantamentos Geológicos
Básicos do Brasil – PLGB. Geologia e recursos minerais do Estado de Sergipe. Escala 1:250.000.
Texto explicativo do Mapa geológico do Estado de Sergipe. – Brasília: CPRM/DIEDIG/DEPAT;
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Resumo
Os dados geoquímicos mostram que as rochas máficas do Complexo Granulítico Santa Maria Chico
possuem características toleiíticas a cálcico-alcalinas, com depleção de Ti Hf, Zr e Nb, e
enriquecimento de Pb e Sr, característicos de ambiente de arco.
Palavras-Chave: Complexo Santa Maria Chico; Arco de Ilha, Litoquímica
Abstract
Os dados geoquímicos mostram que as rochas máficas do Complexo Granulítico Santa Maria Chico
possuem características toleiíticas a cálcico-alcalinas, com depleção de Ti Hf, Zr e Nb, e
enriquecimento de Pb e Sr, característicos de ambiente de arco.
Keywords: Santa Maria Chico Complex; Island arc, Lithochemistry

1. Introdução
Neste trabalho são apresentados os dados geoquímicos do Complexo Metamórfico
Santa Maria Chico, dando ênfase as rochas máficas, coletados para a Folha Lagoa da Meia
Lua (1:100.000) da CPRM.
2. Contexto Geológico
O Escudo Sul-rio-grandense (ESRG), parte da Província Mantiqueira (Almeida et al.
1977), é compartimentado em quatro unidades geotectônicas: Terrenos Taquarembó (TT)
São Gabriel (TSG) e Tijucas e o Batólito de Pelotas (Fig. 1A). A área de estudo se localiza
no Terreno Taquarembó (sudoeste do ESRG), composto predominantemente por rochas
paleoproterozóicas do Complexo Granulítico Santa Maria Chico (CGSMC; Nardi &
Hartmann, 1979) que foram retrabalhadas durante o Ciclo Brasiliano por intrusões de
graníticas e recobertas por rochas vulcano-sedimentares da Bacia do Camaquã e
sedimentos da Bacia do Paraná.
3. Geologia Local
O Complexo Granulítico Santa Maria Chico foi originalmente proposto por, e
representa uma faixa aproximadamente norte-sul, composta por gnaisses quartzofeldspáticos (tonalitos e trondjemitos), gnaisses máficos e por rochas supracrustais
metamorfisadas em condições de fácies granulito, com retrometamorfismo nas fácies
anfibolito e xisto verde, estruturados segundo a direção NW (Nardi e Harmann 1979). Na
área da Folha o Complexo foi dividido em três unidades: Unidade Ortoderivada Máfica
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(básicas e ultrabásicas), Unidade Ortoderivada Granítica e Unidade Paraderivada (Figura 1).
As rochas apresentam características isotópicas juvenis (Hartmann 1987; Mantovani et al.
1987) com idades de cristalização ao redor de 2,3 e 2,4 Ga, de metamorfismo ao redor de
2,0 Ga e heranças arqueanas (Harmann et al. 1999, 2008; Laux et al. 2010).

Figura 1. A) Mapa esquemático do Escudo Sul-rio-grandense com a localização da Folha Lagoa da
Meia Lua; B) Distribuição do Complexo Granulítico Santa Maria Chico com a separação das unidades
principais: 1) Unidade Ortoderivada Máfica, 2) Unidade Ortoderivada Granítica e 3) Unidade
Paraderivada.

4. Geoquímica
Nos diagramas do tipo Harker (Figura 2), usando SiO2 como elemento de
diferenciação, a correlação dos elementos maiores é muito boa, e negativa, com ferro total
(calculado como Fe2O3), MnO, TiO2, MgO e CaO; boa e positiva com Na2O e K2O; e
constante na maioria das amostras para Al2O3.
Em geral a Unidade Ortoderivada Máfica possui SiO2 ao redor de 50%, o teor de
ferro total (calculado como Fe2O3) é, na maioria das vezes, acima de 10%, K2O baixo,
menos de 1% e MnO ao redor de 0,2%. Os elementos traços apresentam um
comportamento bimodal, um grupo com valores baixos de Zr (até 50 ppm), Sr (abaixo de
250 ppm), Rb (abaixo de 5 ppm) e outro com Zr acima de 100 ppm, Sr acima de 300 ppm,
Rb acima de 10 ppm. Este mesmo comportamento pode ser visto com o Th, U e Ba.
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Figura 2. Diagramas de correlação do tipo Harker (quadrado – Paraderivadas, hexágono –
Ortoderivadas Máficas, círculos – Ortoderivadas Graníticas).

Em diagramas multielementares, as rochas desta unidade mostram um padrão
achatado, quando normalizadas com rochas basálticas do tipo OIB de Sun e McDonough
(1989) (Figura 3A), com anomalia negativa de Ti Hf, Zr e Nb, e positiva de Pb e Sr. Típico
padrão de elementos traços para rochas de arcos de ilhas oceânicas, mostrando um
enriquecimento em elementos LILE (Large Ion Lithophile Element) tais como Ba, Rb, Cs, Pb,
K e U) e depleção em HFSE (High Field Strength Element) como em Ti, Zr, Hf, Nb e Ta
(Green e Ringwood, 1968; Pearce e Cann, 1973). No diagrama de elementos terras raras
(ETR) (Figura 3B) o achatamento é bem marcado, com dois grupos. O mais homogêneo
apresenta anomalia negativa de Eu pouco significativa, com valores de Eu/Eu* ao redor de
0,6. Uma amostra apresenta anomalia mais pronunciada (Eu/Eu* = 0,42). O fracionamento
entre as terras raras leves e pesadas, dado pela razão (La/Lu)n, mostra um grupo acima e
outro abaixo de 0,35.

Figura 3. A) Diagrama multielementar da Unidade Ortoderivada Máfica, normalizados pelos valores
do OIB de Sun e McDonough (1989), B) Padrão de Elementos Terras Raras (ETR) da Unidade
Ortoderivada Máfica, normalizados pelos valores do E-MORB de Sun e McDonough (1989).

No diagrama triangular AFM de Irvine e Baragar (1977) as rochas desta unidade
distribuem-se nos campos de rochas cálcico-alcalina e toleiítica (Figura 4A), mostrando a
existência de dois grupos distintos de rochas. No diagrama de ambientes tectônicos, usando
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Ti e Zr, de Pearce e Cann (1973), as rochas da Unidade Ortoderivada Máfica se distribuem
nos campos dos basaltos de tipo MORB, de Arco de Ilha e Intra-placa.

Figura 4. A) Diagramas AFM das séries basálticas (Irvine e Baragar, 1977) para as rochas da
Unidade Ortoderivada Máfica; B) Diagramas de ambientes tectônicos para rochas basálticas das
rochas da Unidade Ortoderivada Máfica (Pearce e Cann, 1973).

5. Discussões e Conclusões
Os dados apresentados, associados às características juvenis, corroboram a
interpretação de um ambiente de arco de ilhas, caracterizado por um magmatismo toleiítico
a cálcico-alcanino para a região do Complexo Granulítico Santa Maria Chico.
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Resumo
A soleira de Medicilândia representante do evento magmático Penatecaua, está intrudida em rochas
sedimentares da borda sul da Bacia do Amazonas, no estado do Pará. Na soleira ocorrem diabásios
e gabros compostos por augita, andesina/labradorita, minerais opacos, quartzo e apatita. O estudo
geoquímico de óxidos maiores, elementos traço e terras raras mostram que as rochas possuem
assinatura toleítica e são divididas em 4 grupos. Estes grupos indicam um zonamento geoquímico na
soleira onde as rochas mais primitivas localizam-se nas bordas e as mais evoluídas situam-se no
centro da soleira.
Palavras-chave: Bacia do Amazonas, magmatismo Penatecaua, diabásio, gabro.
Abstract
The Medicilândia sill is intruded in sedimentary rocks of the southern border of the Amazonas Basin,
in the Pará State and represents the Penatecaua magmatic event. In the sill diabase and gabbro can
be observed, composed by augite, andesine/labradorite, opaque minerals, quartz and apatite.
The geochemical study of major oxides, trace elements and REE shows that the rocks have tholeiitic
signature and are divided in four groups. The groups indicate a geochemical zoning in
the sill where the most primitive rocks are located on the borders and the most evolved are located in
the center of the sill.
Keywords: Amazonas Basin, Penatecaua magmatism, diabase, gabbro.

1- Introdução
O magmatismo Penatecaua, datado do triássico-jurássico, está registrado na Bacia
do Amazonas na forma de soleiras, e diques subordinados. A soleira de Medicilândia possui
cerca de 300 km2 de área aflorante e localiza-se em município homônimo, situado no centro
do estado do Pará. A intrusão está encaixada em rochas sedimentares do Grupo Curuá e
das formações Ererê e Maecuru na borda sul da Bacia do Amazonas.

2- Materiais e Métodos
Foi realizado trabalho de campo na área de estudo onde foram descritos 63
afloramentos e coletadas 74 amostras de rocha. As lâminas para o estudo petrográfico
foram confeccionadas no Laboratório de Laminação (LAMIN) e analisadas em microscópio
petrográfico binocular do Laboratório de Mineralogia e Petrologia (LAPEMIN), ambos da
UFPR. Análises por Fluorescência de Raios X foram realizadas no Laboratório de Minerais e
Rochas (LAMIR) da UFPR, e análises por PLASMA ICP-MS foram realizadas em laboratório
comercial.
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3- Petrografia
Ao microscópio as rochas foram texturalmente classificadas como gabros
(granulação grossa) diabásios (granulação fina a média). Os diabásios possuem textura
equigranular fina, equigranular média e inequigranular glomeroporfirítica fina à média,
enquanto nos gabros a textura é inequigranular e inequigranular porfirítica.
A assembleia mineral primária é composta por augita, andesina/labradorita, minerais
opacos, apatita, quartzo e feldspato alcalino. Há uma paragênese de alteração hidrotermal
marcante, definida por minerais opacos, sericita, clorita, uralita, hornblenda, biotita, quartzo
e epidoto.
A augita é prismática, euédrica a subédrica de granulação média à grossa, ou
anédrica granular fina, e perfaz entre 40–55% da composição modal das rochas. Está
frequentemente alterada para clorita, uralita, hornblenda e minerais opacos e, por vezes,
apresenta zonamento composicional.
A andesina/labradorita perfaz entre 40–55% da composição modal das rochas e
ocorre como cristais euédricos a subédricos ripiformes, de granulação fina, média ou grossa.
Com frequência apresentam-se alterados para sericita e epidoto e, por vezes, observa-se
cristais com zonamento composicional contínuo ou descontínuo.
Os minerais opacos primários não ultrapassam 5% da composição modal das
rochas, onde ocorrem como

cristais euédricos finos inclusos na augita e na

andesina/labradorita. Na forma de mineral secundário são comuns aos diabásios e gabros,
onde ocorrem em porcentagem de até 10%. São anédricos granulares finos, sobrecrescidos
na augita, ou esqueletais de granulação média.
A apatita é um mineral acessório comum aos litotipos onde ocorre em porcentagem
subordinada. São cristais euédricos a subédricos, submilimétricos, geralmente inclusos no
plagioclásio e na augita.
O quartzo primário é subordinado e ocorre na forma de cristais anédricos finos
intersticiais à rocha, ou compondo intercrescimento gráfico juntamente com o feldspato
alcalino. O quartzo hidrotermal está presente como cristais anédricos de granulação fina à
média.

4- Geoquímica
Quimicamente todas as rochas analisadas são toleítos supersaturados em SiO2 e
são divididas em 4 grupos geoquímicos, demonstrados no diagrama FeO x mg (Fig. 1) . O
grupo 1, composto por rochas mais primitivas, é formado por rochas cujos valores de mg*
(MgO/(MgO+FeO)) estão entre 0,5 e 0,6. Os grupos 2 e 3 possuem valores de mg*
intermediários, entre 0,4 – 0,5 e 0,3 – 0,4, respectivamente. O grupo 4 é representado pelas
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rochas mais evoluídas, onde o mg* está entre 0,1 e 0,3. As rochas deste último grupo
possuem TiO2 > 2%, enquanto nos demais grupos o TiO2 é menor do que 2%.
A análise de diagramas de variação, considerando a MgO como índice de
diferenciação, mostra uma tendência evolutiva para as rochas estudadas, que possuem
correlações negativas claras para o CaO, Ni e Cr e positivas para TiO2, FeO, Fe2O3, Na2O,
K2O, P2O5, Cu, V, Y, Zr, Zn, Ga, Hf e U.No diagrama classificatório R1R2 de De La Roche et
al. (1980) (Fig. 2) as rochas variam desde toleítos (grupos 1 e 2), andesi-basaltos (grupo 3 e
parte do grupo 4), lati-andesitos e dacitos (grupo 4).
Em diagrama multielementar, normalizado para o manto primitivo de Sun &
McDonough (1989) (Fig. 3), o padrão das assinaturas é retilíneo e observa-se anomalia
positiva de Cs, K e Pb e negativa de Nb e P para todas as rochas, e anomalia negativa de
Sr para os grupos 3 e 4. No diagrama de Terras Raras (Fig. 4), normalizado para os
condritos de Sun & McDonough (1989), observa-se importante fracionamento entre os
grupos de rochas, onde a razão La/LuN é de 2,02 a 3,63. O padrão da assinatura
geoquímica é retilíneo e indica fracionamento pouco significativo de ETR leves em relação
aos pesados.

5- Conclusões
Com base em diagramas de variação caracteriza-se que a evolução da intrusão se
deu por cristalização fracionada, com assimilação, dominada pela formação de piroxênio.
A ausência de anomalias negativas de Eu em diagrama de Terras Raras indica que o
fracionamento de plagioclásio por cristalização fracionada não foi significativo.
A concentração de ETR pesados de mais de 10 vezes o condrito indica a
inexistência de granada na fonte.
A partir da assinatura geoquímica, analisada em diagramas multielementar e de
Terras Raras, interpreta-se, como hipótese mais provável, que a origem das rochas da
soleira de Medicilândia deu-se por diferentes taxas de fusão parcial de uma mesma fonte.
Considerando os dados geoquímicos observa-se que há um zoneamento na soleira
onde as fácies mais primitivas localizam-se nas bordas, enquanto as mais evoluídas
concentram-se no centro da intrusão.
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Figura 1: Diagrama mg x FeO define a
individualização de 4 grupos de rochas para a
soleira de Medicilândia.

Figura 2: Diagrama R1R2, R1=4Si-11(Na+K)2(Fe+Ti) x R2=6Ca+2Mg+Al (De La Roche et
al. 1980) para as rochas da soleira de
Medicilândia.

Figura 3: Diagrama multielementar para
elementos traço e terras raras normalizado pelo
manto primitivo de Sun & McDonough (1989) para
as rochas da soleira de Medicilândia.

Figura 4: Diagrama multielementar para
elementos terras raras normalizado pelos
condritos de Sun & McDonough (1989) para
as rochas da soleira de Medicilândia.
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Resumo
As Vulcânicas de Mimoso estão representadas por três elevações na Planície Pantaneira, inseridas
no Domínio Tectônico Interno da Faixa de Dobramentos Paraguai. São rochas cinza-esverdeado a
cinza-escuro, maciças, indeformadas, geralmente porfiríticas e com enclaves, dominantemente
dacíticas a riolíticas, com termos basálticos subordinados. Os dados geoquímicos obtidos para os
termos ácidos indicam tendências de variação coerentes, com correlações lineares negativas para
Al2O3, (FeO)t, MgO, CaO, TiO2, MnO, Sr, Ba e V e positivas para Na2O e P2O5. Quimicamente
classificam-se como dacitos, traquidacitos e riolitos ou como riodacitos/dacitos e comenditos. Esse
magmatismo é de natureza subalcalina, de caráter álcali-cálcico, com afinidade metaluminosa a
peralcalina, sendo que os dados indicam que essas rochas foram geradas em ambiente anorogênico
do tipo intraplaca.
Palavras Chave: Vulcânicas de Mimoso, petrografia, geoquímica
Abstract
he Mimoso Volcanics are represented by three topographic elevations in the Pantanal lowlands,
inserted in the Internal Tectonic Domain of the Neoproterozoic Paraguay Belt. The rocks are graygreen to dark gray, massive, undeformed, and generally porphyritic. They commonly have enclaves,
and consist dominantly dacites to rhyolites, with subordinate basalts. The geochemical data obtained
for the acid terms indicate variation trends consistent with negative linear correlations for Al2O3,
(FeO)t, MgO, CaO, TiO2, MnO, Sr, Ba and V and with positive linear correlations for Na2O and P2O5.
They are chemically classified as dacite, rhyolite and trachydacites or as rhyodacite / dacite and
comendite. This magmatism is of subalkaline nature, alkali-calcic, with metaluminous to peralkaline
affinity, and the data indicate that these rocks were generated in an intraplate anorogenic setting.
Keywords: Vulcânicas de Mimoso, petrography, geochemistry.

1. Introdução
A unidade Vulcânicas de Mimoso ocupa uma área total de 15 km² localizada no
Distrito de Mimoso (MT), entre as coordenadas geográficas 16°15'08'' e 16°18'22'' de
latitude Sul e 55°40'22'' e 55°44'51'' de longitude Oeste, distando aproximadamente 60 km
da capital Cuiabá. Do ponto de vista geológico encontra-se inserida na Faixa de
Dobramentos Paraguai, em seu domínio tectônico interno. São rochas indeformadas com
textura e mineralogia bem preservadas, estando localmente encobertas pelos sedimentos
inconsolidados da Formação Pantanal. Del'Arco et al. (1982) obtiveram uma idade de
aproximadamente 480 Ma (Rb/Sr).
O objetivo deste trabalho é fazer uma caracterização petrográfica e geoquímica
preliminar dessas rochas, com os dados até então obtidos.
2. Contexto Geológico Regional
As Vulcânicas de Mimoso inserem-se em um contexto geológico regional com
representantes do Pré-Cambriano Superior (Grupo Cuiabá), do Paleozóico Superior
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(Formação Furnas), do Mesozóico (Complexo Alcalino Ponta do Morro) e do Cenozóico
(Coberturas Quaternárias).
3. Petrografia
Os litotipos da unidade em foco são dominantemente dacíticos a riolíticos, com
termos basálticos subordinados. Não se observam limites definidos entre essas rochas que
gradam de um tipo a outro em um mesmo afloramento, dificultanto mapeamento faciológico.
O vulcanismo ácido configura elevações e aflora em blocos e matacões representado por
rochas maciças sem deformação, geralmente porfiríticas onde se destacam fenocristais
branco a rosa de plagioclásio, feldspato alcalino e quartzo em uma matriz afanítica muito
fina a fina de cor cinza-esverdeado a cinza-escuro; enclaves são muito comuns.
Opticamente, caracterizam-se por textura porfirítica a glomeroporfirítica ou cumulofírica, com
fenocristais

de

plagioclásios

(ortoclásio/anortoclásio),

(albita

piroxênios

a

andesina),

quartzo,

(augita/egirina),

feldspatos

anfibólios

alcalinos

(hornblenda/

riebeckita/actinolita-tremolita) e opacos, imersos em uma matriz predominantemente gráfica,
inequigranular fina a muito fina formada, além das fases descritas como fenocristais, por
biotita, apatita, opacos e zircão; tendo como minerais de alteração biotita, clorita, argilominerais, sericita, epidoto, calcita, rutilo, titanita e opacos. Os fenocristais ocorrem isolados
ou comumente em agregados de uma única fase (glômeros) ou poliminerálicos (clots)
constituídos por quartzo, feldspatos, piroxênio, anfibólio, apatita e opacos. São euédricos a
anédricos, evidenciando sempre feição típica de corrosão magmática, tais como
embaiamento e golfos preenchidos pela matriz. São identificados também alguns litotipos
com textura pórfiro-traquítica ou mesóstase felsítica, micro a criptocristalina, por vezes
parcialmente vítrea, onde se observam produtos de devitrificação, tais como esferulitos,
cristalites e fraturas perlíticas preenchidas por máfico, mostrando ainda evidências de
resfriamento rápido como textura quench. As rochas básicas ocorrem em lentes associadas
às vulcânicas ácidas e diques alojados em um conjunto de filitos, metarenitos e
metagrauvacas do Grupo Cuiabá, estando localmente encobertos pelos sedimentos
inconsolidados da Formação Pantanal. Consistem de termos isotrópicos, cinza-escuro,
dominantemente porfiríticos com matriz inequigranular fina até vítrea onde se destacam
cristais de plagioclásio e máficos, bem como, amígdalas preenchidas por material granular
de brilho vítreo de cor esverdeada. Microscopicamente, apresentam textura variando de
ofítica a subofítica, intergranular e porfirítica hiatal na qual os fenocristais dispõem-se
aleatoriamente. Constituem-se, essencialmente, por ripas de plagioclásio (labradorita a
andesina), grãos de clinopiroxênio (titano-augita a augita) e olivina magnesiana, anfibólio
anédrico e/ou fibroso a fibrorradiado (hornblenda/ actinolita-tremolita) e palhetas de biotita,
bem como, espinélio e opacos. A paragênese de alteração está representada por
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serpentina, iddingsita, bowlingita, clorita, talco, opacos, sericita, argilo-minerais e calcita.
Destaca-se também litotipo com matriz muito fina a vítrea e textura do tipo quenching
refletindo condições de cristalização rápida. Intercrescimento micrográfico pode ser
observado em algumas amostras, perfazendo menos de 1% de sua composição modal.
3. Geoquímica
Os dados ora apresentados - elementos maiores, menores e traços para 20
amostras dos termos ácidos (Tabela 1) - foram obtidos no Laboratório de Fluorescência de
Rayos-X da Universidade Nacional de Salta – Argentina, utilizando-se o equipamento
Rigaku 2000. Com teores de SiO2 entre 67,08 e 74,30 %, essas rochas mostram nos
diagramas binários de Harker

tendências de variação coerentes, indicando correlações

lineares negativas para Al2O3, (Fe2O3)(t), MgO, CaO, TiO2, MnO, Sr, Ba e V (Fig.A-F e I-K)
devidas ao incremento dos teores modais de quartzo, fracionamento de plagioclásio com
empobrecimento da molécula de anortita e de minerais máficos primários (augita,
hornblenda, biotita e titanita) durante a diferenciação. Observam-se correlações positivas
entre o índice utilizado e Na2O e P2O5 (Fig. G e H) que refletem o aumento de anortoclásio,
piroxênio e anfibólio sódicos e apatita modal principalmente no termo mais evoluído classificado como comendito nas figuras M e N. Essas rochas caracterizam-se como
dacitos, traquidacitos e riolitos no diagrama TAS (Le Bas 1986; Fig.

L) e como

riodacitos/dacitos e comenditos nos gráficos Zr/TiO2 versus Nb/Y (Fig. M) e SiO2 versus
Zr/TiO2 (Fig. N) propostos Winchester & Floyd (1977). O diagrama Na2O+K2O versus SiO2
de Irvine & Baragar (1971) incorporado à figura L sugere que o magmatismo das Vulcânicas
de Mimoso é de natureza subalcalina e de caráter álcali-cálcico conforme figura O
(Na2O+K2O) e CaO versus SiO2; Peacock 1931). No entanto, observa-se que quanto à
saturação em alumina e álcalis o diagrama A/CNK versus A/NK proposto por Maniar &
Piccoli (1989; Fig. P) baseado nos índices de Shand evidencia uma afinidade metaluminosa
a peralcalina, esta última corroborada pela presença de egirina e riebeckita modais nas
rochas mais evoluídas. Em relação à tectônica, quando se consideram elementos pouco
móveis (Nb versus Y e Rb versus Y+Nb; Pearce et al. 1984; figuras Q e R), os diagramas
indicam que estas rochas foram geradas em ambiente anorogênico do tipo intraplaca em
concordância com a alcalinidade evidenciada no estudo petrográfico.

4. Considerações Finais
O prosseguimento das investigações petrogenéticas e geocronológicas (U-Pb, SmNd e Ar-Ar) contribuirão para o entendimento do papel das Vulcânicas de Mimoso na
evolução magmática da Faixa de Dobramentos Paraguai.
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TABELA 1 – Vulcânicas de Mimoso: Geoquímica de elementos maiores/menores/traços
VME
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P3O5
TiO2
PPC
Total
Ba
Rb
Sr
Zr
Y
Nb
U
Th
Co
Ni
Cr
V

41
67,08
13,14
5,96
0,12
0,71
2,52
2,95
4,54
0,23
0,62
1,25
99,12
889
135
209
480
61
25
1
13
84
1
2
54

51
67,58
13,10
6,56
0,11
0,61
2,28
2,53
4,89
0,25
0,62
0,66
99,18
1029
149
211
534
54
25
1
10
68
N/D
N/D
43

42
67,93
13,41
5,69
0,11
0,94
2,37
2,68
4,87
0,20
0,56
0,43
99,19
1229
144
211
525
59
25
N/d
14
76
N/d
1
46

40
67,95
13,24
5,72
0,14
0,65
2,09
2,60
4,93
0,22
0,53
0,96
99,02
875
146
203
493
55
25
2
15
60
N/D
1
55

56
68,00
12,91
5,80
0,09
0,63
1,93
3,07
5,14
0,20
0,52
0,82
99,10
997
175
185
464
55
24
2
14
74
N/d
N/d
24

55
68,17
13,13
5,64
0,12
0,63
2,01
2,85
5,05
0,21
0,53
1,10
99,43
1028
160
205
473
57
24
2
16
65
N/D
5
37

54
68,18
13,15
5,59
0,10
0,71
2,17
2,69
5,01
0,20
0,53
0,82
99,15
984
145
205
485
58
25
N/d
13
143
2
5
34

43
68,25
13,09
5,52
0,11
0,64
2,19
2,86
4,97
0,21
0,54
0,89
99,27
900
140
209
467
57
24
1
14
71
N/D
N/D
38

50A
68,25
13,00
5,83
0,13
0,63
2,04
2,88
4,91
0,20
0,52
0,70
99,08
976
146
196
482
56
25
1
13
82
1
N/d
30

14
68,27
13,22
5,89
0,12
0,64
2,35
2,79
4,93
0,19
0,52
0,11
99,03
959
142
214
500
58
25
2
16
76
1
2
32

12
68,31
12,96
5,76
0,11
0,66
2,03
2,78
5,11
0,20
0,52
0,66
99,10
972
136
210
452
53
23
0
16
82
N/D
N/D
33

11
68,41
13,16
5,83
0,11
0,61
2,18
2,61
4,97
0,22
0,56
0,42
99,08
1095
138
222
511
66
25
2
14
73
N/D
N/D
33

56A
68,41
13,21
5,65
0,12
0,61
1,89
2,71
5,10
0,22
0,54
0,98
99,44
1102
187
181
475
60
24
0
12
76
N/D
N/D
42

16
68,52
13,36
5,38
0,11
0,65
2,10
2,67
4,93
0,21
0,51
0,68
99,11
955
138
209
468
61
24
0
13
88
N/D
N/D
32

53
68,57
12,93
5,55
0,13
0,60
2,04
2,70
5,04
0,24
0,54
1,02
99,38
1027
157
204
473
60
25
4
14
62
N/D
N/D
38

47
68,71
12,97
5,48
0,10
0,68
2,19
2,79
4,99
0,21
0,52
0,64
99,27
999
148
211
489
61
24
1
15
91
N/d
1
41

57
68,73
13,24
5,50
0,10
0,57
1,78
2,81
5,23
0,20
0,51
0,79
99,45
1017
174
213
482
66
24
1
11
55
N/D
N/D
33

10B
69,22
13,33
5,49
0,11
0,65
2,07
2,84
5,10
0,20
0,52
0,42
99,96
1024
143
216
478
54
24
1
15
65
N/D
N/D
27

10
69,30
13,50
5,30
0,11
0,62
2,07
2,73
5,04
0,24
0,53
0,56
99,98
980
138
210
469
60
25
2
13
67
N/D
N/D
36

38A
74,30
10,77
4,33
0,07
0,15
0,28
4,36
4,29
0,33
0,20
0,18
99,25
117
306
0
1465
165
156
4
30
86
1
11
12

Figuras A-R – Vulcânicas de Mimoso: diagramas geoquímicos, conforme texto.
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Resumo
Os elementos terras raras em sistemas graníticos apresentam comportamento muito semelhante,
exceto pelo fracionamento das ETR pesadas em relação às leves e pelas anomalias de Eu, ambas
feições causadas pela variação de raio iônico e pelo caráter divalente do Eu. Uma terceira feição
causada por pequenas variações da configuração eletrônica faz com que algumas ETR (Nd, Gd, HoEr, Lu) formem complexos com F, entre outros elementos, com maior dificuldade. Em magmas
graníticos enriquecidos em F ou outros ligantes, capazes de formar complexos solúveis com os ETR,
a incompatibilidade dos ETR que demandam menos energia para formar complexos (Ce, Pr, Sm, Eu,
Tb, Dy, Tm, Yb) é aumentada em relação aos seus vizinhos. Exemplos de efeitos tétrades causados
por este processo em sistemas graníticos são descritos na fácies altamente diferenciada, com albita,
do Granito Madeira, bem como em seus zircões magmáticos. O enriquecimento relativo de ETR que
formam complexos com maior facilidade em magmas altamente diferenciados gera os padrões
normalizados pelos valores chondritos, chamados tipo M, compostos por quatro segmentos com
concavidade voltada para baixo. Este processo pode causar o fracionamento de pares de elementos
como Sm-Nd e Y-Ho. Complexos dos ETR com Al, Na e F, frequentemente descritos em sistemas
graníticos podem causar o aumento da peralcalinidade nos líquidos mais diferenciados. Os padrões
complementares, ditos tipo W, são desconhecidos em rochas ou minerais magmáticos, mas foram
reconhecidos em criolita hidrotermal da Mina Pitinga do Granito Madeira.
Palavras-chave: Elementos terras raras, efeito tétrade, Mina Pitinga, Granito Madeira
Abstract
The group of rare earth elements in granitic systems have all a very similar behavior, but the decrease
of ionic radii with increasing atomic number and the divalent character of Eu, can cause variations
such as the fractionation of HREE in relation to LREE, and the Eu-anomalies. Small differences in the
electronic configuration can make it more difficult for some REE – Nd, Gd, Ho-Er, Lu - to form
complexes with F and other elements. In granitic magmas enriched in F or other ligands, capable to
form soluble REE complexes, the incompatibility of REE that demand less energy for complex
formation - Ce, Pr, Sm, Eu, Tb, Dy, Tm, Yb - is increased in relation to their neighbors. Examples of
tetrads effects in granitic systems caused by such process are referred in the highly differentiated
albite-bearing facies of Madeira Granite, as well as in its magmatic zircons. The relative enrichment of
complex easy-forming REE in the highly differentiated magmas leads to the so-called M-type
chondrite-normalized patterns, composed by four concave-down segments. This process can cause
fractionation of element pairs, such as Sm-Nd or Y-Ho. Complexes of REE with Al, Na and F,
frequently described in granitic magmas can cause the increase of peralcalinity with differentiation.
The complementary patterns, described as W-type, are unknown in magmatic rocks or minerals, but
has been described in lower temperature hydrothermal cryolite (Na3AlF6) of the Pitinga Mine in the
Madeira Granite.
Keywords: Rare earth elements, tetrad efect, Pitinga Mine, Madeira Granite

1. Introdução
Os elementos terras raras ou lantanídeos, grupo de elementos com número atômico
variando de 57 a 71, tem seu comportamento controlado pelo raio iônico, carga, volatilidade
e estabilidade de seus complexos (McLennan, 1994), acrescentando-se um quinto fator
denominado tetrad or double-double por Masuda & Ikeuchi (1979). Segundo McLennan
(1994), observa-se um significativo aumento da estabilidade das coroas eletrônicas dos
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lantanídeos que tem o nível 4f, 50% preenchido – Gd – e totalmente preenchido – Lu. Em
menor grau constata-se o mesmo quando ocorre o preenchimento de 25% - Nd, Pm, e 75%
- Ho, Er. Conforma-se assim, uma periodicidade nos padrões de elementos terras raras
decorrente destas descontinuidades para os elementos citados. Este fenômeno é
denominado feito tétrade. Sastri et al (2003) relacionam o efeito tétrade com a facilidade de
formar complexos que os elementos terras raras mostram. Assim, em relação aos seus
vizinhos na tabela periódica, o Nd, o Gd, o par Ho-Er e o Lu, possuem menor capacidade de
formar complexos. Assim, se uma solução hidrotermal capaz de complexar os ETR, lixiviar
uma determinada rocha, a solução ficará empobrecida nos elementos citados. Os padrões
de ETR da solução, normalizados pelos valores condríticos, serão então idealmente
constituídos, por quatro segmentos de curva convexos, constituindo o denominado padrão
do tipo M. Já a rocha que foi intensamente lixiviada, idealmente, desenvolverá o padrão
complementar, denominado do tipo W, constituído por quatro segmentos côncavos. Irber
(1999) sugere um método de quantificação do efeito tétrade com base no utilizado para
medir anomalias de Eu.
O efeito tétrade pode ocasionar comportamento anômalo de razões entre ETR e Y,
como Sm/Nd e Y/Ho, ambas de grande utilização na geoquímica isotópica. Assim, uma vez
que o Sm forma complexos com maior facilidade que o Nd, pode ser fracionado do mesmo
em sistemas onde os complexos são abundantes como por exemplo, sistemas magmáticoshidrotermais. Fluídos hidrotermais com formação de complexos de ETR poderão ter maiores
razões Sm/Nd que os magmas que os originaram.

2. Efeito Tétrade em Sistemas Geológicos
Em sistemas geológicos este efeito tem sido constatado em águas naturais ou outros
fluídos aquosos e em rochas que interagiram com soluções aquosas (McLennan, 1994).
Assim, a água do mar e materiais precipitados diretamente dela, possuem, frequentemente,
padrões tipo W. Águas do oceano Pacífico e Atlântico apresentam leves anomalias positivas
para Gd, Er e Lu, o que tem sido atribuído ao efeito tétrade, isto é, enriquecimento relativo
das ETR com energia de ionização anomalamente elevadas, conformando padrões do tipo
W. Bau (1999) constatou que a interação de águas naturais com Fe-oxyhidroxides pode
produzir anomalias positivas de Y, La, Gd, e Lu e também, típicos padrões tipo W, nas
amostras das soluções, enquanto os precipitados Fe-oxyhidroxides podem mostrar padrões
com anomalias negativas desses elementos, conformando padrões do tipo M. Padrões do
tipo W foram descritos em criolita (Na3AlF6) hidrotermal da Mina Pitinga, no Granito Madeira
(Minuzzi et al. 2008).
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É, no entanto, nos sistemas magmático-hidrotermais de composição granítica que os
efeitos tétrades, particularmente os padrões do tipo M, mostram-se mais evidentes. Schmitt
et al. (2000) descrevem padrões de ETR normalizados pelos valores condríticos do tipo-M
em granitos peralcalinos do Complexo de Brandberg, Namibia, relacionados ao magmatismo
da província Etendeka-Paraná. Os granitos possuem fluorita intersticial, pirocloro e
bastnaesita (La, Ce, OH-, CO3=, F-) e os autores atribuem o efeito tétrade à mudança das
condições

dominantemente

magmáticas

para

o

que

denominam

condições

predominantemente fluídas. Pode-se depreender daí que os autores se referem à
supersaturação em voláteis associada ao segundo ponto de ebulição. Nakamura et al.
(2007) reportam padrões do tipo M em plagiogranito oceânico, atribuindo a geração destes à
interação dos magmas com a água do mar. Monecke et al. (2002) estudando depósitos de
fluorita e suas encaixantes ígneas concluem que o efeito tétrade observado nos padrões de
ETR é uma feição do sistema magma-fluído anterior a cristalização ou que é adquirido de
algum fluído externo, antes ou depois do posicionamento do magma. Veksler et al (2005)
com base em dados experimentais observaram que padrões tipo M são gerados em fusões
graníticas enriquecidas em F e altamente evoluídas, sendo causadas principalmente pela
formação de complexos com Al e fluoreto. Estes autores ressaltam a ausência de padrões
do tipo W em sistemas ígneos.
Rochas graníticas altamente diferenciadas do Granito Madeira, hospedeiro da mina
de Pitinga, apresentam padrões do tipo M (Costi, 2000), que podem ser explicados como
produtos da estabilização preferencial de Ce, Pr, Sm, Eu, Tb, Dy, Tm e Yb em relação aos
seus vizinhos imediatos de maior número atômico - Nd, Gd, Ho-Er e Lu - na forma de
complexos com Na-Al-F (Mysen et al. 2004) durante a diferenciação magmática (Nardi et al.
2009). Esta estabilização preferencial é explicada pelo efeito tétrades, como discutido
anteriormente. Sugere-se que os complexos que aumentam a mobilidade magmática de
alguns ETR (Ce, Pr, Sm, Eu, Tb, Dy, Tm e Yb) formam-se na fusão silicatada, precedendo,
portanto, a separação de uma fase fluída. O aumento da mobilidade também ocorre para o
Na em relação ao Al o que ocasiona um aumento da peralcalinidade dos líquidos muito
diferenciados que geraram as fácies albita granito do núcleo do Granito Madeira. O
enriquecimento relativo em ETR com dificuldade relativa maior de formar complexos (Nd,
Gd, Ho-Er e Lu) não é observado, pois a menor mobilidade magmática ou compatibilidade
destes elementos com as fases cristalizadas, provoca sua dispersão entre minerais
essenciais e acessórios, diluindo o efeito tétrade e impedindo a geração de padrões do tipo
W. Por esta razão, padrões tipo W não são observados em sistemas ígneos, conforme
constatado por Veksler et al (2005). A formação de complexos de ETR em fusões graníticas
exige uma elevada concentração de F e outros elementos voláteis nos magmas e, por este
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motivo, o efeito tétrade ocorre em sistemas graníticos enriquecidos em voláteis, em geral,
com supersaturação destes e hidrotermalismo subsolidus.
Padrões do tipo-M em sistemas graníticos têm sido atribuídos à: (i) cristalização
fracionada durante a diferenciação de magmas graníticos (McLennan 1994), (ii) interação de
fusões graníticas com fluídos hidrotermais (Irber 1999; Monecke et al 2002), (iii)
imiscibilidade entre fusões graníticas e fusões ricas em flúor (Veksler et al 2005). Neste
último trabalho, com base em dados experimentais, é proposto que padrões tipo M são
gerados em fusões graníticas enriquecidas em F e altamente evoluídas, sendo causadas
principalmente pela formação de complexos com Al e fluoreto. Propomos que em casos
como o do Granito Madeira, os padrões do tipo M, constatados nos líquidos mais
diferenciados, são devidos ao aumento da incompatibilidade dos ETR que complexam com
maior facilidade, durante a cristalização magmática. Por isso, podem ser observados tanto
nas rochas altamente diferenciadas como nos minerais ígneos constituintes das mesmas.
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RESUMO
O presente artigo trata da análise de química mineral de dois litotipos, uma amostra de leucognaisse
e outra de tremolita-actinolita-xisto, pertencentes as Unidades Pedra Branca e Troia,
respectivamente, que compõem rochas do Complexo Cruzeta, no Domínio Ceará Central, a fim de
estabelecer condições de metamorfismo para a área estudada. Os dados de química mineral
mostraram que as rochas da região foram afetadas por metamorfismo regional, em condições de
pressão moderada, atingindo pico metamórfico na fácies anfibolito, com retrometamorfismo em fácies
xisto verde.
Palavras-chave: Química mineral, Complexo Cruzeta, Metamorfismo.
ABSTRACT
This article deals with the analysis of mineral chemistry of two rocks, one sample and another
leucognaisse tremolite-actinolite schist belonging Units Pedra Branca and Troia, respectively, which
comprise complex rocks Cruzeta, in Ceará Central Domain, in order to establish conditions of
metamorphism in the study area. The mineral chemistry data showed that the rocks of the region were
affected by regional metamorphism under conditions of moderate pressure, reaching peak
metamorphism in amphibolite facies, with retrogression in the greenschist facies.
Keywords: Mineral chemistry, Complex Cruzeta, Metamorphism.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda aspectos da química mineral na perspectiva de um
melhor entendimento sobre o metamorfismo registrado nas rochas do Complexo Cruzeta,
Domínio Ceará Central (DCC), mais precisamente nas proximidades do Município de Pedra
Branca, Ceará.

2 CONTEXTO GEOLÓGICO
A área está inserida no Domínio Ceará Central, porção setentrional da Província
Borborema (Almeida et al., 1977). É caracterizada por uma tectônica tangencial de baixo
ângulo, resultando em estruturas denominadas “nappes” em sua parte norte, envolvendo um
embasamento gnáissico policíclico e uma cobertura alóctone (Caby & Arthaud, 1986).
Fetter (1999) e Fetter et al., (2000) dividem o Domínio Ceará Central em quatro
unidades geotectônicas: 1 – Embasamento Arqueano, representado por ortognaisses,
gnaisses, granodioritos e tonalitos em geral limitados por zonas de cisalhamentos (Caby &
Arthaud, 1989); 2 – Terrenos Acrescionários do Paleoproterozóico, em grande parte
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constituídos por rochas metassedimentares; 3 – Terrenos Santa Quitéria, constituídos por
rochas graníticas migmatizadas, de composição tonalítica a granodiorítica; e 4 – Coberturas
Neoproterozóicas, que incluem um pacote de rochas psamítico-pelítico-carbonáticas
organizadas em diferentes arranjos litoestratigráficos.
Com base nos dados de levantamentos bibliográficos, e principalmente das
observações lito-estruturais realizadas em campo, foi possível identificar duas unidades litoestratigráficas dentro da área estudada: Unidade Pedra Branca e Unidade Tróia,
pertencentes ao Complexo Cruzeta de Cavalcante et. al., (2003). A Unidade Pedra Branca
ocorre com maior freqüência na área pesquisada, representada por rochas gnáissicas,
parcialmente

migmatizadas

e/ou

milonitizadas,

nas

proximidades

de

zonas

de

cisalhamentos, intercalando com as rochas da Unidade Tróia. A Unidade Tróia é
representada por anfibolitos, quartzitos ferríferos e tremolita-actinolita-xisto que afloram na
forma de lentes e/ou blocos entre as rochas gnáissicas da Unidade Pedra Branca. Suas
relações de contato com a Unidade Pedra Branca são marcadas por zonas de cisalhamento
e por limites de contatos aproximados entre os distintos litotipos.

3 MATERAIS E MÉTODOS
Nesta pesquisa foram realizadas análises de química mineral em dois litotipos
distintos: Leucognaisse e Tremolita-actinolita-xisto, onde 02 seções delgadas/polidas foram
analisadas por microssonda eletrônica JEOL modelo Superprobe (JXA – 8600), do
Laboratório de Microssonda e Microscopia Eletrônica do Departamento de Mineralogia e
Petrologia (DMP) do Instituto de Geociências (IG) da Universidade de São Paulo (USP).
No tratamento dos dados químicos foi utilizado o “software” denominado MINPET
versão 2.02 (Richard, 1995), com os seguintes minerais analisados: plagioclásio, feldspato
potássico, actinolita e clorita. A fórmula estrutural dos minerais foi obtida seguindo os
seguintes parâmetros: plagioclásio – 32 oxigênios (Deer et al., 1966); feldspato potássico –
32 oxigênios (Deer et al., 1966); clorita – 36 oxigênios; actinolita – 15 cátions e 23 oxigênios
(Robinson et al., 1981).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os minerais analisados na amostra de leucognaisse foram: plagioclásios e
feldspatos potássicos. Os plagioclásios encontram-se muito alterados e sericitizados, não
apresentando variação composicional significante, classificando-o como oligoclásio An(15,617,1).

Os feldspatos alcalinos, representados por microclina não exibem variação expressiva

na composição, com Or(93,2-94,8).
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Para a amostra de tremolita-actinolita-xisto foram analisados: actinolita-tremolita e
clorita. Através da relação ANa+AK < 0.5; Ti < 0.5, a actinolita-tremolita foi classificada,
como tremolita (tremolita-hornblenda). De acordo com a distribuição estrutural dos seus
elementos, a clorita analisada situou-se no campo do clinocloro.
Com base na química mineral das associações minerais nos litotipos estudados foi
possível estimar as condições de metamorfismo a que foram submetidas estas rochas.
A associação mineral presente nos leucognaisses foi: quartzo+plagioclásio+feldspato
potássico+muscovita+biotita±hornblenda.

A

aparição

da

microclina

é

dada

por:

plagioclásio+quartzo+biotita→K-feldspato+plagioclásio+hornblenda. A presença do par
hornblenda e plagioclásio sugere que o metamorfismo ocorreu em fácies anfibolito (Yardley,
1994).
A associação mineral da amostra de tremolita-actinolita-xisto corresponde a:
actinolita-tremolita+clorita±talco±hornblenda±epidoto.

Uma

importante

reação

no

metamorfismo de baixo grau é dada a seguir, onde a associação clorita+calcita se torna
escassa com o aumento do grau metamórfico (Yardley, 1994): clorita+calcita→epidoto+
actinolita+fluido CO2→H2O. A formação da tremolita pode ocorrer através da reação:
talco+calcita+quartzo→tremolita+CO2+H2O.
Tais reações sugerem metamorfismo retrógrado, ocorrido em fácies xisto verde, que
pode ocorrer ao longo de fraturas ou zonas de cisalhamentos, com percolação de H2O e gás
rico em CO2. Nesses casos as reações são invertidas, resultando em associações estáveis
à temperatura mais baixa e, em geral, mais rica em H2O e CO2 (Winkler, 1978).
As rochas que afloram na área estudada foram afetadas por metamorfismo regional,
em condições de pressão moderada, atingindo pico metamórfico na fácies anfibolito, com
retrometamorfismo na fácies xisto verde. O limite entre as fácies xisto verde (grau mais
baixo) e anfibolito (grau mais elevado) pode ser estabelecido de acordo com a composição
do plagioclásio. Nos graus mais baixos, somente a albita é encontrada; em graus mais
elevados, ocorre o oligoclásio e, em alguns tipos intermediários, tanto a albita quanto o
oligoclásio estão presentes (Cooper, 1972).

5 CONCLUSÕES
A área pesquisada é composta por duas unidades lito-estratigráficas pertencentes ao
Complexo Cruzeta: Unidade Pedra Branca e Unidade Tróia. A Unidade Pedra Branca é a
mais representativa, composta por rochas gnáissicas em parte migmatizadas e/ou
milonitizadas, principalmente nas áreas próximas de zonas de cisalhamento; e Unidade
Tróia composta de corpos lenticulares representados por anfibolitos e tremolita-actinolita
xisto.

762

As paragêneses minerais encontradas para os leucognaisses correspondem a
quartzo+plagioclásio+feldspato potássico+muscovita+biotita±hornblenda e para a actinolitatremolita-xisto é actinolita-tremolita+clorita±talco±hornblenda±epidoto. Tais associações
sugerem condições de pico metamórfico na fácies anfibolito e retrometamorfismo ocorrido
na fácies xisto verde, com a associação que envolve a actinolita-tremolita + clorita ± talco.
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RESUMO
A Suíte Tanquinho se localiza na parte sudeste da Província Borborema, Domínio PernambucoAlagoas, estando intrudida no Batólito Águas Belas-Canindé, se limitando a norte com a zona de
cisalhamento de baixo ângulo Maravilha. A Suíte Tanquinho é composta por 3 plutões, denominados:
Serra dos Bois, Serra Negra e Cacimbinhas, constituídos por quartzo - dioritos, monzogranitos,
dioritos, e granodioritos, porfiríticos a equigranulares, com granulação variando de grossa a muito
grossa. A geoquímica de rocha total mostra que se trata de uma suíte cálcio-alcalina de alto-K de
afinidade shoshonítica, que evoluiu por cristalização fracionada, possivelmente envolvendo
fracionamento de titanita, biotita, anfibólio, apatita, plagioclásio e microclina. Os dados de elementos
traços, juntamente com os dados de campo e de geocronologia indicam que os granitóides da Suíte
Tanquinho foram intrudidos durante a fase colisional da orogênese Brasiliana, numa margem
continental ativa.
Palavras-Chave: Neoproterozóico, Granitos, Brasiliano, Província Borborema
ABSTRACT
The Tanquinho suite is located in the southeastern part of the Borborema Province, PernambucoAlagoas domain, being intruded on Águas Belas-Canindé Batholith, limited on North with the
Maravilha low angle shear zone. The Tanquinho suite is comprised of three plutons: Serra dos Bois,
Serra Negra and Cacimbinhas, consisting by quartz-diorite, monzogranites, diorites and granodiorites,
porphyritic to equigranular, ranging from coarse-grained to very coarse-grained. The whole rock
geochemistry shows that this is a high-K calc-alkaline suite of shoshonitic affinity, that evolved by
fractional crystallization, possibly involving fractionation of sphene, biotite, amphibole, apatite,
plagioclase and microcline. The trace elements data, together with field data and geochronology
indicate that the granitoids of the Tanquinho suite were intruded during the collisional phase of the
Brasiliano orogeny, in an active continental margin.
Keywords: Neoproterozoic, Granites, Brasiliano, Borborema Province

1. INTRODUÇÃO
A Província Borborema, em reconstituições pré-Gondwana, se constitui num orógeno
colisional, localizado entre os crátons do oeste da África e São Francisco-Congo, cortada
por extensas zonas de cisalhamento. Ela foi sub-dividida por Van Schmus et al. (2008) em 4
domínios tectônicos, Setentrional, Central, Pernambuco-Alagoas e o Sergipano, com base
em isótopos de Sm-Nd. O Domínio Pernambuco-Alagoas pode ser sub-dividido em 3 subdomínios (Silva Fiho et al., 2006), com base em dados de Sm-Nd e dados de campo;
Garanhuns, Água Branca e o Palmares. O sub-domínio Água Branca se constitui pelo
Batólito Granítico Águas Belas-Canindé e pela Sequência Inhapi. A Suíte abordada neste
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resumo se localiza na borda norte do Batólito Águas Belas-Canindé, sudeste da província
Borborema

2. RELAÇÕES DE CAMPO E PETROGRAFIA
A suíte Tanquinho é formada por 3 plutões, que se estendem por toda a largura do
Batólito Águas Belas-Canindé, por cerca de 40 Km, ocupando área com cerca de 200 Km2. ;
(1) Plutão Serra dos Bois (SB), e Plutão Cacimbinhas (CA), constituídos por biotita anfibólio
quartzo monzodioritos e biotita monzogranitos. O SB faz contato brusco a norte com a
Sequência Inhapi, através da zona de cisalhamento de baixo ângulo Maravilha, e a sul com
o plutão Serra da Caiçara. Apresenta foliação de baixo ângulo tipo PFC. O CA faz contato a
leste com supracrustais, através da zona de cisalhamento Belo Monte Jeremoabo, e a oeste
com o plutão Serra Negra. Ao sul faz contato com granitóides do Batólito Águas BelasCanindé. O plutão SB é porfirítico, com granulação de média a muito grossa. Apresenta
megacristais euedrais de alcalifeldspato com cerca de 5 cm de comprimento. O K-feldspato
microclina e microclina pertítica, ocorre como cristais anedrais a subedrais, por vezes
sofrendo corrosão por mirmerquita. Quartzo ± recristalizados e formando subgrãos, biotita,
às vezes se desenvolvendo ao longo das clivagens do anfibólio. O piroxênio ocorre como
diopsídio, anédrico a subédrico, localmente com coronas de hornblenda e desenvolvimento
de biotitas em seu interior. Hornblenda também ocorre como cristais individuais, anedrais a
subedrais, com coloração variando de marrom a verde e verde ligeiramente azulado,
localmente alterando para actinolita. Os minerais acessórios são apatita, titanita, zircão,
opacos e epidoto. Epidoto ocorre como cristais anedrais a subedrais, associados à
feldspatos e à biotita, algumas vezes com núcleo de allanita.
(2) Plutão Serra Negra (SN) localiza-se entre os plutões SB e CA. Ao sul faz contato com
granitóides do Batólito Águas Belas-Canindé. Constitue-se de biotita monzogranitos a
anfibólio granodioritos. Todos os plutões apresentam vários enclaves de composição
diorítica. O SN é equigranular, com granulação de média a grossa. Apresenta microclina,
microclina pertitizada, e plagioclásio ± sericitizados, quartzo ± recristalizados formando subgrãos, biotita, anfibólio, actinolita, tremolita-actinolita. Apresenta como acessórios apatita,
epidoto primário, titanita, zircão e opacos.

3. GEOQUÍMICA
Geoquímica de rocha total foi realizada em 30 amostras, no Laboratório ACMECanadá. No diagrama de Peccerillo e Taylor (1976), as amostras dos granitóides analisados
se projetam em parte no campo para séries cálcio-alcalinas de alto-K, e no campo para
séries shoshoníticas. No diagrama de Irvine e Baragar (1971) elas descrevem um trend no
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campo para séries cálcio-alcalinas. NO diagrama de Frost et al. (2001) elas se projetam no
campo para séries magnesianas, com amostras de dois enclaves caindo no limite entre os
campos das series magnesianas e ferrosas. Os diagramas de Harker mostram correlação
negativa para os óxidos, MnO, CaO, MgO, P2O5, TiO2 e Fe2O3, e para o Ba, Eu e Sm,
sugerindo fracionamento de biotita, titanita, anfibólio, apatita, plagioclásio, microclina, e
piroxênio durante a cristalização dos granitóides da suíte Tanquinho.
Os padrões de ETR, normalizados em relação ao condrito, mostram considerável
fracionamento entre os ETRL e os ETRP, e fraca anomalia negativa de Eu. Os padrões
aranhagramas, normalizados pelo condrito (Thompson, 1982), são similares para todos os
fácies e plutões estudados (Serra dos Bois, Serra Negra, enclaves máficos e Cacimbinhas),
ou seja, enriquecimento nos elementos LIL, anomalias negativas nos elementos Ta, Nb, Sr
,P e Ti. As anomalias negativas para os elementos Nb e Ta, sugerem que a suíte Tanquinho
se formou num ambiente convergente. Os diagramas de Pearce (1984) mostram que as
amostras estudadas se projetam no campo para VAG, granitos de arcos magmáticos.
Teores médios a elevados de Zr, entre 120 e 360ppm sugere alto grau de fusão parcial da
rocha-fonte.
Os valores de εNd (0,60 Ga) de algumas amostras estudadas são próximos a zero, e
as idades modelo TDM (0.6Ga) variam entre 1.0 e 1.2 Ga, sugerindo que a suíte Tanquinho
contém componente juvenil na sua composição, e que sua rocha-fonte separou-se do manto
no final do Mesoproterozóico. Dados preliminares de geocronologia por U-Pb aponta uma
idade de 625 Ma para essa suíte.

4. CONCLUSÕES
A Suíte Tanquinho constitue uma suíte cálcio-alcalina de alto potássio, com afinidade
shoshonítica, intrudida durante um evento compressivo Brasiliano numa margem continental
ativa, do super continente Gondwana Oeste. A rocha-fonte dos granitóides da suíte
Tanquinho foi separada do manto a ca. 1.0 Ga, com dados dos elementos traços sugerindo
que a mesma foi metassomatizada em evento anterior. A idade, mineralogia e assinatura
geoquímica da Suíte Tanquinho é similar a de outras suítes localizadas no Domínio
Sergipano, suítes Sítios Novos e Suíte Coronel João Sá (Bueno et al., 2009), sugerindo que
estas suítes fazem parte de domínios crustais similares. No entanto, as suítes Sítios Novos
e a Coronel João são consideradas por Bueno et al. (2009) como pré-colisionais.
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RESUMO
A sequência de rochas vulcanossedimentares que aflora na porção noroeste da cidade de Caçapava
do Sul, e cuja característica principal compreende a ausência de xistosidade, foi descrita
primeiramente por Melcher & Mau. Desde então, vários autores têm discutido e proposto diferentes
denominações, assim como diferentes posicionamentos estratigráficos, considerando as feições
estruturais e texturais dominantes nestas rochas relativamente às rochas do Grupo Vacacaí e do
Supergrupo Camaquã, sem, no entanto, enfatizar os padrões geoquímicos das rochas vulcânicas
associadas. A designação Formação Arroio das Pedras será mantida neste trabalho, cujo principal
objetivo é propor a correlação desta unidade litoestratigráfica às unidades superiores do Grupo
Vacacaí, com base nas relações de contato observadas em campo, na afinidade geoquímica e nas
características petrográficas que são similares a outras seqüências vulcanossedimentares na região.
Palavras-chave: Formação Arroio das Pedras, Grupo Vacacaí, estratigrafia, afinidade geoquímica.
ABSTRACT
The volcanossedimetary sequence that outcrops in the northwest part of Caçapava do Sul region,
which the main feature comprises the lack of schistosity, was firstly described by Melcher and Mau.
Since that, several authors have proposed different denominations as well as different stratigraphic
positions, considering the main structural e textural features of this rock sequence relatively to the
Vacacaí Group and Camaquã Supergroup, without however emphasize the geochemistry patterns of
the associated volcanic rocks. The name Arroio das Pedras Formation will be maintained in this work,
which the main aim is to propose the correlation of this lithostratigraphic unit to the upper units of the
Vacacaí Group, considering contact field relationships, geochemistry affinity and petrographic features
that are similar to other Neoproterozoic volcanossedimentary sequences in the region.
Keywords: Arroio das Pedras Formation, Vacacaí Group, stratigraphy, geochemistry affinity.

1. Introdução
A sequência de rochas vulcanossedimentares que aflora na porção noroeste da
cidade de Caçapava do Sul, entre as localidades de Durasnal e Vila Progresso, próximo ao
trevo da BR-290 com a BR-392 e, nesta rodovia, até o arroio São Rafael, e cuja
característica principal compreende a ausência de xistosidade, foi descrita primeiramente
por Melcher & Mau (1960). Estes autores incluíram essa sequência na Série Maricá (Leinz
et al., 1941), classificada por Ribeiro (1970) como uma associação de rochas não xistosas
pertencente à Formação Vacacaí (Goñi et al.,1962). Posteriormente, essas rochas foram
denominadas de Formação Arroio das Pedras DOCEGEO (1977). Bitencourt (1983) inclui a
seqüência Arroio das Pedras no domínio do Complexo Metamórfico Passo Feio, que mais
tarde no escopo do Projeto RadamBrasil foi denominada Formação Arroio das Ilhas
(Horbach et al. 1986), e que foi incluída no domínio de rochas do Complexo Vacacaí,
redefinido por estes mesmos autores. Mais tarde, Porcher et al. (1995) sugeriram a inclusão
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da Formação Arroio das Pedras no domínio de rochas do Supergrupo Camaquã,
correlacionando-a às rochas vulcânicas da Formação Hilário, do Grupo Maricá (Santos et
al.,

1978).

Já,

Morenghi

(2003)

sugere

o

reposicionamento

das

rochas

metavulcanossedimentares da Formação Arroio das Pedras, geradas em bacia de antearco,
no domínio dos Terrenos Rio Vacacaí (Fragoso-Cesar, 1991).
O principal objetivo deste trabalho é propor o reposicionamento litoestratigráfico da
Formação Arroio das Pedras no domínio do Grupo Vacacaí “Formações Metamórficas das
Cabeceiras do Vacacaí" (Carvalho, 1932), considerando dados compilados de trabalhos
anteriores, que incluem mapeamento geológico, estudos geoquímicos e petrográficos, e que
são corroborados por dados atuais obtidos a partir da execução de perfis geológicos
realizados por geólogos do DNPM em colaboração com pesquisadores da USP.

2. Tipos de rocha, relações de campo, características petrográficas e padrões
geoquímicos
Os principais tipos de rocha que constituem a Formação Arroio das Pedras
compreendem metarenitos, metassiltitos e metamicroconglomerados, com intercalações de
lavas de composição intermediária a ácida, com ocorrência localizada de lavas básicas, e
metavulcanoclásticas (Bitencourt, 1983) representadas dominantemente por tufos de lapilli e
cinza e, mais raramente, brechas piroclásticas, com predomínio de fragmentos vulcânicos
de composição intermediária a básica. Em afloramento, as rochas possuem cores variando
de cinza-esverdeado claro a cinza-esverdeado escuro, granulação fina a média, sendo típica
a ocorrência de estruturas primárias bem preservadas (acamadamento), tanto de origem
sedimentar como vulcanogênica. Outra característica consiste na falta de alinhamento dos
minerais (Ribeiro, 1970; Bitencourt, 1983), com predomínio de estrutura e textura maciças.
Bitencourt (1983) classifica o grau metamórfico dessas rochas como muito baixo,
correlacionáveis ao fácies prehnita-pumpellyita. Morenghi (2003) descreve a ocorrência de
paragêneses dos fácies xistos verdes e anfibolito baixo, com predomínio de clorita +
anfibólio + epídoto + carbonato, compatíveis com um evento de baixo a médio grau
metamórfico, podendo representar paragêneses de alteração de fundo marinho.
Localizadamente, as rochas ocorrem intensamente fraturadas e silicificadas, com vênulas e
veios, e fracamente carbonatadas e sulfetadas.
O contato entre a Formação Arroio das Pedras com outras sequências de rochas do
Grupo Vacacaí pode ser normal ou por falha. Uma característica marcante do contato entre
as formações Arroio das Pedras e Campestre (Koppe & Hartmann, 1988) consiste na
mudança abrupta de fácies, passando de um fácies com textura maciça ou foliação
incipiente para um fácies com foliação penetrativa, assim como acompanham mudanças de
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associações minerais de grau metamórfico mais alto, que refletem provavelmente diferenças
de

posicionamento

crustal,

tal

como

esperado

em

espessas

sequências

vulcanossedimentares posicionadas em bacias de antearco. Por outro lado, os contatos da
Formação Arroio das Pedras com as formações Passo da Promessa e São Rafael (Pelosi &
Fragoso-Cesar, 2003), do Grupo Maricá, são dominantemente tectônicos.
Os dados geoquímicos considerados neste trabalho compreendem os resultados
analíticos compilados de Horbach et al. (1986). Baseados na utilização de diagramas
discriminantes dos elementos maiores, menores e traços, Horbach et al. (1986)
caracterizam uma afinidade dominantemente calcioalcalina para as rochas vulcânicas da
Formação Arroio das Pedras. Adicionalmente, estas rochas apresentam baixas razões
K2O/Na2O e baixos teores de Ba, Rb e Sr, distintos da série shoshonítica alto K das rochas
vulcânicas da Formação Hilário em que predominam altas razões K2O/Na2O e elevados
teores de Ba, Rb e Sr, característicos das rochas shoshoníticas da região de Lavras do Sul
(Nardi & Lima, 1985; Liz et al., 2009). Desta forma, os padrões geoquímicos das rochas
vulcânicas pertencentes às formações Arroio das Pedras e Hilário caracterizam a sua
origem e evolução em ambientes tectônicos distintos.

3. Discussões e Conclusões
Nos perfis geológicos estudados, caracterizou-se o predomínio de contatos por falha
entre as rochas das formações Arroio das Pedras e Hilário e contatos dominantemente
normais entre as rochas das formações Arroio das Pedras e Campestre. Caracterizou-se,
também, a ocorrência de contatos abruptos de fácies entre estas formações, sendo os
mesmos representados por mudanças estruturais e texturais, com predomínio de estruturas
penetrativas, tais como xistosidade nas rochas da Formação Campestre e estruturas e
texturas maciças e foliação incipiente nas rochas da Formação Arroio das Pedras. Foliações
protomilonítica e milonítica são identificadas nas rochas da Formação Campestre no
domínio de zonas de cisalhamento, ao passo que nas rochas da Formação Arroio das
Pedras predominam estruturas cataclásticas e texturas maciças. Localizadamente, as
rochas da Formação Campestre mostram texturas ígneas preservadas (Bitencourt, 1983;
Koppe & Hartmann, 1988), fracamente obliteradas pelos eventos metamórficos regionais,
característica comum das rochas da Formação Arroio das Pedras (Morenghi, 2003). Em
cinturões orogênicos é comum coexistirem lateralmente rochas que guardam feições
primárias seja por questões reológicas ou pela ocorrência de faixas de maior e menor
deformação no domínio de zonas de falha. As paragêneses metamórficas das rochas da
Formação Arroio das Pedras são predominantemente do fácies xistos verdes ou inferior
(Bitencourt, 1983) compatíveis com paragêneses de metamorfismo de fundo oceânico
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(Morenghi, 2003). Por outro lado, as paragêneses que dominam nas rochas da Formação
Campestre são características dos fácies xistos verdes e anfibolito (Koppe & Hartmann,
1988), o que sugere um posicionamento crustal diferente para estas unidades, corroborado
pelo predomínio de estruturas rúpteis nas rochas da Formação Arroio das Pedras e
estruturas dominantemente dúcteis na rochas da Formação Campestre. Adicionalmente, as
diferenças observadas nos padrões geoquímicos das rochas vulcânicas das formações
Arroio das Pedras e Hilário (Horbach et al., 1986; Nardi & Lima, 1985; Liz et al., 2009)
fornecem subsídios suficientes para que as rochas da Formação Arroio das Pedras não
sejam correlacionadas e/ou agrupadas com as rochas do Grupo Maricá, sugerindo-se o
posicionamento da Formação Arroio das Pedras no topo do Grupo Vacacaí.
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Abstract
Major and trace element data for the Sierra de la Ventana Fold Belt-Sauce Grande Basin were used to
constrain their provenance and tectonic setting. This geologic province, which crops out in the centraleastern Argentina, consists of a thick sequence of Palaeozoic siliciclastic sedimentary (Curamalal,
Ventana and Pillahuincó Groups) and pre-Ventana basement rocks. Both the basement and
supracrustal rocks were deformed during the Permian in a single episode under moderate pressure
and temperature, actually about 300°C and 2.3 kb. On the basis of tectonic discriminant diagrams that
employ trace elements considered relatively inmobile during low-grade metamorphism, a passive
margin setting can be inferred for the Curamalal and Ventana Groups. In the upper part of the
Pillahuincó Group is observed a transition between rocks derived from and deposited at a passive
margin environment to rocks with geochemical signature indicative at least of an active continental
margin provenance.
Keywords: Sierra de la Ventana Fold Belt-Sauce Grande Basin, provenance, tectonic setting
Resumo
Dados de elementos maiores e traço de rochas da faixa dobrada Sierra de la Ventana e da Bacia
Sauce Grande (sistema do tipo fold and thrust belt/foreland basin) foram utilizados para caracterizar a
proveniência e ambiente tectônico destas unidades. Esta província geológica está localizada no
centro-leste da Argentina e consiste de uma espessa pilha sedimentar de idade Paleozóica (Grupos
Curamalal, Ventana e Pillahuincó) e rochas do embasamento Neoproterozóico-Cambriano. Tanto o
embasamento quanto a seqüência sedimentar foram deformadas e metamorfisadas durante o
Permiano em um único episódio sob condições moderadas de temperatura e pressão, atualmente
300°C e 2.3 kb. Com base em diagramas discriminantes de ambientes tectônicos que utilizam
elementos traço relativamente imóveis durante metamorfismo de baixo grau, os Grupos Curamalal e
Ventana podem ser atribuídos a ambientes de plataforma estável. Na parte superior do Grupo
Pillahuincó é observada uma transição de rochas derivadas e depositas em ambiente continental
plataformal para rochas com assinaturas geoquímicas que indicam de proveniência de margem
continental ativa.
Palavras-chave: Sierra de la Ventana, Bacia Sauce Grande, proveniência, ambiente tectônico

1. Introduction
The Ventania System (Sierra de la Ventana Fold Belt-Sauce Grande Basin) is located
in central-east Argentina, between the latitudes 37° and 39° S and the longitudes 61° and
63° W. Constitute a mountain chain with general NW-SE direction, approximately 180 km
long by 60 km wide. The rocks of the Ventania System are: a thick sedimentary sequence of
Palaeozoic age with tuff layers interbedded in the upper portion of the basin (Curamalal,
Ventana and Pillahuincó Groups, extending from the end of the Cambrian to the Early
Permian) and small exposures of the Neoproterozoic-Cambrian basement, which comprises
mylonitic granites and rhyolites (Fig. 1).
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Figure 1: Generalized geological map of Sierra de la Ventana Fold Belt-Sauce Grande Basin modified
from Harrington (1947). The locations of the studied samples are remarked.

The Curamalal and Ventana Groups represent a stable platformal sequence of the
old passive margin of Gondwana (Ramos, 2008). These two foremost groups are constituted
essentially by mature quartzites and show common patterns of paleocurrents, indicating
provenance from the northeast. The Neopaleozoic Sauce Grande Basin, adjacent to the
Sierra de la Ventana Fold Belt, is referred as Pillahuincó Group and has Late CarboniferousEarly Permian glacial-marine deposits deposited in the lower section of the sequence (Sauce
Grande Formation) followed by outer shelf deposits of the Piedra Azul Formation, that are
associated with the desintegration of the Gondwanan Ice Sheet (GIS) (López Gamundí,
1998). In the upper part of the Pillahuincó Group occur a molasse foreland sequence
composed of arkoses and subarkoses with volcanic clasts of the Bonete and Tunas
Formations. These immature sandstones have a southwestern provenance that is indicative
of an important change in the transport direction of the basin (Ramos, 2008).
The objective of this contribution is to constrain the provenance and tectonic setting of
the Curamalal, Ventana and Pillahuincó Groups through major and trace geochemical data.
2. Major and trace element geochemistry
Provenance analyses can be obtained by the SiO2 x K2O/Na2O binary diagram of
Roser and Korsch (1986) (Fig. 3a). Here, the samples of the Curamalal and Ventana Groups
plot in the passive margin field. K2O/Na2O ratios of the Pillahuincó Group range around 0.5
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and reflect almost equal plagioclase and feldspar contents of an active continental margin,
except for one sample of the upper half of the Tunas Formation, which is attributed to
magmatic arc provenance.

Figure 3: (A) Geochemical data from the Curamalal, Ventana and Pillahuincó Groups in the SiO2 x
K2O/Na2O diagram of Roser and Korsch (1986). (B) Sc-Th-Zr/10 diagram of Bhatia and Crook (1986)
and Bahlburg (1998). A = oceanic island arc; B = continental arc; C = active continental margin; D =
passive/rifted margins; 1 = recent deep-sea turbidites derived from and deposited at a continental arc
margin; 2 = recent deep-sea turbidites derived from and deposited at a passive margin (data from
Bahlburg, 1998).

Sedimentary provenance studies are more robust when using inmobile element
ratios, since their ratios are not vulnerable to post and predepositional processes (McLennan
et al., 1993). In the Sc-Th-Zr/10 diagram of Bathia and Crook (1986), the Curamalal and
Ventana Groups are also assigned to a passive margin environment. For the Pillahuincó
Group is observed a change between rocks derived from and deposited at a passive margin
setting to rocks with a continental arc (of an active continental margin) provenance (Fig. 3b).

3. Conclusions
In the binary SiO2 x K2O/Na2O diagram from Roser and Korsch (1986), the samples
from the Curamalal and Ventana Groups can be related to a passive margin setting. The
tectonic discriminant diagram from Bathia and Crook (1986) also suggest a passive margin
setting of sedimentation for the Curamalal and Ventana Groups. The tectonic setting
indicated by geochemical data for these two groups is coherent with the tectonic setting
suggested by Andreis and López Gamundí (1985), Andreis et al. (1989), Ramos (2008),
among others. According to the Bathia and Crook diagram (1986), the samples of the
Pillahuincó Group show a transition between the passive margin (Sauce Grande and Piedra
Azul Formations) and continental arc fields (Bonete and Tunas Formations). Major and trace
data for the Bonete and Tunas Formations show very strong consistent signatures from at
least magmatic sources most like related to continental arc volcanism. These data are also in
concordance with previous investigations that show a polarity change in the direction of
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transport for the upper half of the basin and therefore a change of the source-area(s)
(Andreis and Japas, 1991; López Gamundí et al., 1995; López Gamundí and Rossello, 1998;
Ramos, 2008).
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Abstract
The aim of this review is to discuss some geotectonic environments and processes that occurred
during the Hadean (4.5-3.8 Ga)/Archaean (3.8-2.5 Ga). The early evolution of the Earth during the
Hadean is poorly known. This eon begins with the formation of the Solar System and Earth,
outgassing of the first atmosphere and oceans, and frequent impacts of debris left over from planetary
formation. The Hadean has long been considered the dark age of Earth history; there is no known
rock record from this period. The oldest terrestrial materials are detrital zircons from the Jack Hills
meta-conglomerate (Western Australia), with a few crystals as old as 4.4 Ga, and they are the only
geological evidence to investigate the early evolution of the Earth. As the Earth is a tectonically active
planet, it is very difficult to find direct evidence for its primitive crust. Archaean rocks, which are rocks
ranging from 3.8 to 2.5 Ga are exposed in small areas on all continents, known as cratons. Three rock
associations occur in Archaean provinces: granite-greenstone belt terranes, granite-gneiss terranes,
and late Archaean sedimentary basins. Archaean rocks have long been prime targets for a broad
array scientific study, partly because they form the oldest cores of the continents, but also because
they have economic significance as a very important source of the world´s mineral wealth. They form
significant constituents of preserved Archaean crust and are crucial to our understanding of the
chemical and thermal evolution of the Archaean mantle, geodynamic and petrogenetic processes,
crustal growth patterns, aspects of seawater and atmosphere chemistry and the development of the
early life.
Keywords: Hadean, Archaean, environments, processes, review
Resumo
O objetivo desta revisão é discutir alguns ambientes tectônicos e processos que atuaram durante o
Hadeano/Arqueano. A evolução da Terra durante o Hadeano é pouco conhecida. Este Eon começa
com a formação do Sistema Solar e da Terra, atmosfera e oceanos primitivos e intenso
bombardeamento de fragmentos provenientes da acresção planetesimal. O Hadeano tem sido por
muito tempo considerado o período “obscuro” da Terra; não existe registro rochoso dessa época. Um
grande número de zircões têm sido descrito com idades superiores a 4 Ga, sendo eles as únicas
evidências geológicas passíveis de investigação da Terra primordial. Sendo a Terra um planeta
tectonicamente ativo, em constante “reciclagem”, torna-se muito difícil encontrar evidências diretas de
uma crosta primitiva. Rochas arqueanas possuem idades entre 3.8 e 2.5 Ga e estão expostas em
pequenas áreas em todos os continentes, conhecidas como crátons. Três associações de rochas
ocorrem nestas províncias: terrenos granito-greenstone, terrenos graníticos-gnáissicos e bacias
sedimentares do meso/neo-Arqueanas. Esses terrenos têm sido, por muito tempo, investigados
cientifícamente em termos de evolução, mas também devido ao seu alto potencial metalogenético,
sendo cruciais para o entendimento da evolução termal e química do manto Arqueano, processos
geodinâmicos e petrogenéticos, padrões de crescimento crustal, aspectos da química da atmosfera e
oceanos e o desenvolvimento da vida.
Palavras-chave: Hadeano, Arqueano, geodinâmica, processos petrogenéticos, atmosfera, oceanos

1. Introduction
The Earth changed very much since it was formed. From its 4.5 billion years, what
happened in the first 2 billion year life? Important linkages exist between different parts of the
Earth (Fig. 1a). How the Earth system (an entity made up of different parts, but which are
related and function together as a whole) operated from the early Earth to the modern Earth?
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The lithosphere, hydrosphere, and atmosphere were very different from those we know today
and were, in turn, imposing many constraints on biosphere evolution.

Figure 1: (A) Box model for the Earth System, showing some of the major reservoirs and the
interactions (white arrows) between them (Modified from Rollinson, 2007). (B) Time distribution of rock
assembles (referência)

The following conditions are accepted by many authors to have existed at the
surface of the Earth in the early Archaean: (a) solar luminosity much lower than now (Sagan
& Mullen, 1972); (b) an atmosphere of reducing gases that largely lacked oxygen (Lowe &
Tice, 2004); (c) no ozone layer to protect life from ultraviolet light (Konhauser et al., 2001);
(d) High rates of meteoritic bombardment, with many over than 10 km in diameter (Moorbath,
2005); (e) a hot young crust, with higher rates of heat flux and hotter oceans (Knoll, 2003); (f)
The predominance of oceanic crust over granitic crust (Lowe, 1994) and (g) a lack of
extensive, modern style of subductions zones and crustal recycling and a lack of large
continental landmasses resulting in a restricted range of ecological niches (McCall, 2003).

2. Zircon and its importance on the knowledge of the early Earth
As the only “direct evidence” of Earth’s first 500 Myr, the mineral chemistry and
isotope geochemistry of ancient zircons (> 2.5 Ga) may provide a “window” into determining
processes in the Hadean/Archean. For example, U, Th and Pb isotopes provide an accurate
measure of a grain age; zoning textures and patterns of REE distinguish igneous from
metamorphic growth; and microinclusions of other minerals show the mineralogy of the
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original host rock. Recent geochemical evidence based on the 146Sm-142Nd system and
Hadean zircons shows that the Earth’s mantle experienced depletion approximately 100 Ma
after the formation of the solar system, and possibly even before (earlier than 30 Ma), due to
the extraction of a crust enriched in incompatible elements (Williams, 2007).

3. Archaean geological record
Archaean cratons are stable remnants of Earth's early continental lithosphere, and
their structure, composition and survival over geological time make them unique features of
the Earth's surface (James & Fouch, 2002). Recent studies of the early continental crust
have shown that Archaean juvenile continental crust has petrological and chemical
compositions different from that of its present day equivalents: it is mainly TTG (tonalite,
trondhjemite and granodiorite) in composition. Both geochemical and experimental
petrological researches indicate that it has been generated by partial melting of Archaean
tholeiite transformed into garnet bearing amphibolite or eclogite. In order to understand the
petrogenesis of the early continental crust, it is necessary to determine the relative
importance of juvenile and recycling processes. Different approaches, such as field geology,
geochemical modelling and experimental petrology, point to the conclusion that most of the
Archaean continental crust was generated by partial melting of hydrous metabasaltic rocks,
under a variety of fluid conditions and tectonic settings (Condie, 2005).

4.Composition of the Archaean atmosphere and oceans
The volatiles which now make up the Earth’s atmosphere and oceans (Table 1) were
acquired very early in the history of the planet, and their origin is explained through the
standard model of planetary accretion (Rollinson, 2007).
Table 1: CO2, N2 and H2O volumes in the atmospheres of the terrestrial planets Venus, Earth, and
Mars. Data from compilation of Hunter (1993).

The Archaean atmosphere and oceans are quite different from the modern ones. The
earth´s atmosphere is nitrogenous, oxygenous, hydrous and CO2-poor. In turn, Venus and
Mars have a very rich-CO2 atmosphere (respectively 96.5% and 95.3%). Chemical sediments
such as BIFs, evaporites, and limestones are indicators of the ancient composition of the
Archaean oceans (Table 2). BIFs deposited in this ancient oceans show positive anomalies
of Eu, La, and Y, with enrichment in HREE. Archaean oceans were satured in SiO2 and had
higher Fe2+ and lower sulphate, Re, U, Os, and Re, with a pH lower than the modern ones.
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In modern sea waters, a hydrothermal source is proved by positive anomalies of Eu,
La, and Y, with a relative enrichment in HREE. A low content of Ce shows the oxidation of
Ce3+ to Ce4+ (precipitation of cerianite).
Table 2: Estimates of the pH, element ratios and composition of Archaean sea water
modern sea water (from Rollinson, 2007).

compared

to
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RESUMO
Esse trabalho determina composições mineralógicas e químicas de níveis de cinza vulcânica
amostradas em perfil vertical associado com geleiras da Ilha Deception (Antártica). Tais níveis
representam o registro de uma sequência temporal de erupções. Examina-se, ainda, a estabilidade
dos materiais vulcânicos em ambiente glacial, para identificar processos de alteração das tefras. Para
tal, os seguintes métodos foram empregados: Análise petrográfica com microscopia ótica e
microscopia eletrônica de varredura (MEV), detalhamento da análise mineralógica por difratometria
de raios X, análise química completa da rocha e análises químicas quantitativas de minerais e vidro
por EDS com padrões (MEV). Os resultados indicam que as amostras individualmente possuem
significativas variações e representam uma mistura entre material juvenil e material consolidado mais
antigo do edifício vulcânico. Comparando-se os níveis de cinza entre si, não são observadas
variações composicionais e mineralógicas significativas ao longo do perfil, não tendo sido detectado
atributos que pudessem ser utilizados para distinguir os eventos amostrados. A presença de
argilominerais indica atuação de processos de alteração do material vulcânico.
Palavras-chave: Tefra, vulcanismo, ilha Deception.
ABSTRACT
This work determines mineralogical and chemical compositions of tephra beds sampled in a vertical
profile associated with glaciers of Deception Island (Antarctica). These beds represent a temporal
sequence of eruptions. Furthermore, we study the stability of volcanic materials in a glacial
environment, to identify tephra alteration processes. The following methods were used: Petrography,
using optic microscopy and scanning electron microscope (SEM), X-ray diffraction to detail mineralogy
(two methods: total rock and clay separation), complete chemical analysis and semi-quantitative
chemical analysis using SEM/EDS with reference standards. Results indicate that the samples
have significant individual variations and represent a mixture of juvenile material with old consolidated
material. Comparing the tephra levels, we didn´t found significant mineralogical and compositional
variations along the profile, and didn´t detected attributes that could be used to distinguish the
sampled events. The presence of clay minerals indicates performance of procedures for amending the
volcanic material.
Keywords: Tephra, volcanism, Deception Island.

1. Introdução
A lha Deception é o maior e mais ativo centro vulcânico de toda Península Antártica
(Baker et al. 1975; Baker, 1990). Cinzas desta foram identificadas em diversos locais das
ilhas Shetlands do Sul, tornando o estudo de Deception e de seus produtos piroclásticos, em
particular, um trabalho de significativa importância para o melhor entendimento de
proveniência dos materiais encontrados nas outras Shetlands do Sul. Em sua história
geológica, Deception já passou por diversos períodos de atividade vulcânica acentuada,
sendo que apenas as erupções a partir dos séculos XVIII e XIX foram observadas
diretamente. No século XX, as erupções observadas ocorreram durante dois breves
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períodos de tempo (1906-1910 e 1967-1970) (De Wit et. al. 1989). No ano de 2002, o Centro
Polar e Climático da UFRGS (CPC), apoiado pelo Programa Antártico Brasileiro
(PROANTAR), realizou uma expedição glaciológica/geológica à Deception, coletando e
descrevendo material vulcânico inconsolidado (tefra) de 13 camadas retidas em uma geleira
expostas durante as últimas erupções na ilha (1967 e 1970). O presente trabalho tem como
foco principal analisar e caracterizar, mineralogicamente e quimicamente, 13 amostras de
material vulcânico retido em uma geleira. A exposição natural dos níveis de cinza vulcânica
na geleira ocorreu durante a última atividade do vulcão, formando uma cratera secundária,
cujo flanco norte é formado por uma parede da geleira, localizada próximo ao monte
Goddard, em um grande perfil vertical de aproximadamente setenta e sete metros. As
camadas retidas na geleira são o produto de erupções ocorridas na ilha.

Durante a

pesquisa o interesse foi voltado para avaliar e registrar possíveis variações mineralógicas e
químicas ao longo do perfil, que pudessem representar mudanças na composição do
magma. Observaram-se também as relações texturas e granulométricas dos fragmentos.
Estudos de detalhe tiveram como objetivo determinar alterações no material vulcânico que
poderiam estar relacionados com a formação de minerais secundários em um ambiente de
clima glacial.

2. Área de Estudo
A ilha Deception está situada entre as latitudes 62o53´30´´S e 63o01´20´´S e
longitudes 60o29´20´´W e 60o45´10´´W, no estreito de Bransfield, 25 km ao sul da ilha
Livingston (Shetlands do Sul) e 100 km ao norte da Península Antártica. Dista
aproximadamente 1200 km da América do Sul. A ilha faz parte das Shetlands do Sul, um
arco de ilhas associado a um processo de subducção da placa Phoenix sob a placa
Antártica (Ben-Zvi et al. 2008). Segundo Barker (1982), a taxa de subducção decresceu
drasticamente há 4 Ma, de modo que hoje, se ainda há subducção, ela é muito lenta
(Robertson et al. 2002). Um evento de grande importância foi o que resultou no abatimento
da caldeira central da ilha. As unidades estratigráficas foram definidas com base nesse
grande evento vulcânico, sendo divididas inicialmente nos grupos pré caldeira e pós caldeira
(Baker et al. 1975).Rochas piroclásticas, aglomerados, depósitos de tufo e de cinza formam
grande parte da ilha, constituindo até 80% do volume de rocha da mesma (Baker et al.
1975). A ilha Deception contrasta com outros vulcões do Estreito de Bransfield em relação à
composição de suas rochas. Enquanto que os outros vulcões do estreito apresentam uma
composição basáltica a andesito basáltica, uma grande variação na composição da lava da
ilha foi observada. Smellie et. al. (2002) sumarizou os principais resultados geoquímicos da
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ilha, determinando uma composição que variou desde basaltos até dacitos, com
predominância de basaltos a andesitos basálticos.

3. Materiais e Métodos
As amostras foram retiradas do perfil vertical no norte da ilha, situado na latitude
62°55’00,7”S e longitude 60°37’40,3” W, e uma foi coletada na frente da geleira, na área de
degelo. As amostras foram analisadas qualitativamente em relação à granulometria,
chegando-se à conclusão que muitas apresentavam mais de uma fração de tamanho
predominante. Assim, a classificação granulométrica utilizada segue o padrão recomendado
pela IUGS, modificado de Fisher (1966), para depósitos piroclásticos polimodais. Através da
análise petrográfica é possível determinar as paragêneses minerais de cada camada, bem
como texturas principais e secundárias. O objetivo dessa análise era caracterizar
mineralogicamente as camadas, observando zonações, interações no crescimento dos
cristais, características do vidro, bem como a quantificação dos constituintes principais e
identificação de qualquer feição que seja singular em cada camada. Duas amostras do perfil
foram selecionadas para análise por microscopia eletrônica de varredura. Uma próxima do
topo (amostra decep24) e a outra próxima da base (amostra decep31R). As duas amostras
foram propositalmente escolhidas em posições as mais distanciadas uma da outra, seguindo
a premissa de que os eventos que geraram as duas acumulações são os mais separados
temporalmente e, portanto, com maior possibilidade de apresentarem diferenciações
químicas e mineralógicas. Foi utilizado o sistema EDS acoplado ao MEV e calibrado com
padrões, resultando em análises semi-quantitativas de cada área analisada na lâmina
petrográfica. A difratometria de raios X foi utilizada para procurar indícios de processos de
alteração, principalmente através da identificação de argilominerais,

que poderiam ter

atuado nas cinzas vulcânicas,. As amostras foram preparadas pelo método de análise de
rocha total (método do pó) e pelo método de análise da fração <2mm na forma orientada
sem tratamento, com tratamento térmico (550°C) e com tratamento com glicol. Todas as 13
amostras foram analisadas quimicamente. O sistema de classificação foi baseado na
classificação de rochas vulcânicas de Irvine&Baragar (1971) e a nomenclatura foi definida
segundo Le Bas et. al. (1986).

4. Resultados
Das 13 amostras, duas foram classificadas como depósitos de cinza, com menos de
5% de lápili. Oito amostras foram classificadas como depósitos de lápili e cinza, sendo que
as proporções de cinza variaram de 30% a 70%. Três amostras foram classificadas como
depósitos de lápili, com até 10% de cinzas. A análise petrográfica identificou material à base
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de

plagioclásio,

piroxênio

e

vidro

vulcânico,

com

texturas

afanítica,

porfirítica,

glomeroporfirítica, vesicular, intersetal e intergranular. A variação mineralógica entre as
amostras era sutil, não sendo possível a determinação de uma tendência de variabilidade,
por exemplo, entre o topo e a base das camadas de tefra. Amostras selecionadas para
análise por EDS mostram plagioclásios com maior teor da molécula de albita em direção ao
topo e maior teor da molécula de anortita em direção a base do perfil. Entre os minerais
ferromagnesianos predomina o piroxênio augita sobre a pigeonita. Ilmenitas e magnetitas
estão presentes na maioria das amostras, em relativa abundância. A difratometria de raios X
revelou a presença de argilominerais do grupo das esmectitas, cujas primeiras
interpretações sugerem uma relação com processos de circulação de água aquecida pelo
vulcanismo. As análises químicas indicam convergência com os estudos anteriormente
executados na ilha, tendo as amostras uma composição intermediária, sendo classificadas
como traquiandesitos basálticos com alta razão Na/K. Em comparação com os dados gerais
da ilha, composicionalmente as amostras podem ser definidas como pertencentes aos
eventos piroclásticos mais recentes da ilha.
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Resumo
O trabalho apresenta resultados de estudos petrográficos e geoquímicos em rochas granulíticas,
realizados na região de Arceburgo – Santa Cruz do Prata (MG), dentro da Faixa Brasília e mais
especificamente do Complexo Guaxupé. A geologia da área é composta por rochas
metassedimentares representadas por quartzitos foliados, associados a tipos da suíte charnockítica
(charnockitos, enderbitos e granada gnaisse enderbito) além de granulitos tonalitos - máficos, biotita
gnaisse com granada e biotita muscovita gnaisse com sillimanita. Os minerais essenciais são:
feldspato potássico pertítico, plagioclásio, hiperstênio, diopsídio, hornblenda marrom e biotita
vermelha. A granada é observada apenas em litotipos como granada gnaisse charnockito, granada
gnaisse enderbito e biotita gnaisse com granada, localizados próximo a Zona de Cisalhamento
Varginha (ZCV). Diagramas ETR e multielementos possibilitaram a divisão das amostras em dois
grupos geoquímicos que correspondem a duas assinaturas geoquímicas que podem ser interpretadas
como conseqüência da geração e evolução dessas rochas em períodos e ambientes crustais de
características distintas. Diagramas de classificação sugerem que a evolução do conjunto granulítico
se deu partindo de composições mais básicas chegando a composições ácidas, provavelmente por
processos magmáticos e de anatexia, onde o protólito aponta para rochas de composição básica
(granulitos tonalitos - básicos e enderbitos). Elementos maiores, traços e ETR, sugerem uma fonte
única para a seqüência de granulitos estudada, com pulsos magmáticos diferentes e modificações
posteriores acarretadas por processos de anatexia, ocorridos durante o metamorfismo principal de
fácies granulito.
Palavras-chave: granulito, Complexo Guaxupé, petrografia, geoquímica.
Abstract
Petrographic and geochemical studies of granulitic rocks occurring in the Arceburgo – Santa Cruz do
Prata (MG) region, within the Brasília Belt, Guaxupé Complex are presented. Metasedimentary rocks
represented by foliated quartzites, associated to types of the charnockite suite (charnockite and
alakite; alkali feldspar charnockite; garnet charnockite gneiss; enderbite and garnet enderbite gneiss).
Other types are tonalitic mafic granulites; biotite gneiss with garnet and biotite-muscovite gneiss with
sillimanite are the chief lithologies. The essential minerals are: perthitic potassic feldspar, plagioclase,
hypersthene, diopside, brown hornblende and red biotite. Garnet is recognized only in types as garnet
charnockite gneiss, garnet enderbite gneiss and biotite gneiss with garnet, all of them located near the
Varginha Shear Zone (VSZ). Spider and REE diagrams make possible to divide rocks into two
geochemical groups that may be interpreted as the result of the evolution of these rocks in distinct
periods in crustal environment. Geochemical classification diagrams suggest that the evolution of the
granulite start with more basic compositions evolving to more acidic types probably by magmatic and
anatetic process with the protolith pointing to more basic compositions. They also suggest only one
source for the studied granulite, with different magmatic pulses and later modifications carried out by
anatexis during the granulite facies metamorphism that affect the Guaxupé Massif.
Keywords: granulitic, Guaxupé Complex, petrographic, geochemical.
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1. Introdução
O Complexo Guaxupé é uma unidade com elevada complexidade, considerando que
as rochas aí existentes na sua maioria são de médio a alto grau metamórfico, exibem
tectônica de baixo ângulo e sua evolução aos níveis topográficos atuais, envolve diversos
processos da crosta inferior. As principais unidades estratigráficas nos limites desse
Complexo são: a norte o Grupo Araxá e o Complexo Barbacena, além dos Grupos Canastra
e Bambuí e a sul os Complexos Itapira e Amparo. A região de Arceburgo – Santa Cruz do
Prata (MG), dentro da Faixa Brasília e, mais especificamente do Complexo Guaxupé,
apresenta litotipos metamórficos de alto grau subdivididos em dois grupos: Rochas
Metassedimentares e Granulitos (ortoderivadas). Feição estrutural importante na área é a
Zona de Cisalhamento Varginha localizada na porção norte-nordeste da área, delimitada
pelo surgimento de litotipos com a presença de granada na composição mineralógica e
aumento do mergulho das foliações.

2. Petrografia
A geologia da área metassedimentos (quartzitos foliados e rochas com intercalações
de quartzo detrítico), biotita gnaisse com granada, e biotita muscovita gnaisse associados a
tipos da suíte charnockítica (charnockitos, charnockitos e alaskitos, álcali feldspato
charnockitos, granada gnaisse charnockito, enderbitos) além de granulitos tonalitos
(máficos). Essas rochas constituem faixas alongadas segundo a direção N600W, com ângulo
de mergulho que varia entre 25 e 40o, em média, para SW. Rochas da série charnockítica
são predominantes, com granulitos tonalitos (máficos) e enderbitos representando as
principais ocorrências. Exibem foliação milonítica e bandamento metamórfico ressaltado
pela deformação. As texturas predominantes são do tipo granoblástica ou mais
freqüentemente

blastomiloníticas,

com

quartzo

e

feldspato

muito

deformados

e

porfiroclastos de feldspato pertítico muito comuns, formando sigmóides. Os minerais
essenciais são: feldspato potássico pertítico (mesopertita), plagioclásio (oligoclásioandesina) antipertítico, hiperstênio, diopsídio, hornblenda marrom e biotita vermelha. Para
os granulitos tonalitos máficos, que ocorrem intercalados a charnockitos e enderbitos os
minerais principais são ortopiroxênio, clinopiroxênio, hornblenda marrom e plagioclásio
(labradorita). Granada foi observada em alguns granulitos (charnockitos e enderbitos) e
gnaisses próximos a ZCV.

3. Litogeoquímica
A análise dos diagramas de ETR e multielementos demonstra que as amostras
podem ser separadas em (dois) grupos geoquímicos com assinaturas geoquímicas distintas.
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O Grupo 1 (MAG 03 - álcali feldspato charnockito; MAG 17 -charnockito; MAG 24 - álcali
feldspato charnockito; MAG 50 – charnockito; MAG 59 - biotita gnaisse com granada; MAG
70 – enderbito), tende à se alinhar melhor a crosta superior apresentando características de
magma mais evoluído. Desse grupo as amostras MAG 03, 24, 50, 59 e 70, mostram
enriquecimento em ETR leves e pesados em relação à crosta superior indicando que essas
rochas são mais evoluídas que a amostra MAG 17 pobre nesses elementos. As anomalias
de Eu nas amostras MAG 03, 59 e 70, mostram-se negativas e as amostras MAG 17, 24 e
50 possuem leve anomalia positiva de Eu em relação à crosta superior, possivelmente
associada à fusão da crosta com formação de diatexitos ricos em plagioclásio com provável
fracionamento. O Grupo 2 (MAG 05 – enderbito; MAG 06 - granulito tonalito (máfico); MAG
11 - granulito tonalito (máfico); MAG 14 – enderbito; MAG 21 – enderbito; MAG 55 e MAG
60 - granada gnaisse enderbítico) alinharam-se melhor à crosta inferior. Granulitos tonalitos
(máficos) e enderbitos são mais empobrecidos em ETRs leves e pesados em relação à
crosta inferior. Anomalias negativas de Eu são verificadas nas amostras MAG 14 e 21 que
devem possuir menor razão K/Rb. Os elementos maiores mostram uma tendência nos
gráficos SiO2 versus TiO2, Fe2O3, MnO, CaO, destacando os granulitos tonalitos (máficos),
que formam um conjunto com rochas de composição básica a ultrabásica (SiO2 - 46,03 a
49,07%) de afinidade toleítica. Diagramas de classificação química mostram que parte das
amostras tem composição intermediária e tendência alcalina e o restante das amostras com
composição variando de ácidas, intermediárias a básicas subalcalinas. O diagrama de
Winchester & Floyd 1977, exibe alinhamento das amostras partindo do campo dos basaltos
indo até o campo dos riolitos, com termos intermediários passando a termos mais ácidos
sugerindo assim, que essas rochas evoluíram, provavelmente por processos magmáticos e
de anatexia, tendo como protólito as rochas do Grupo 2 chegando à composição final com
tipos intermediários a ácidos do Grupo 1. Diagramas de classificação de ambientes de
formação de magmas, demonstra que as amostras na sua maioria, caem no campo dos
ambientes de manto empobrecido (Grupo 2) e podem representar assinatura geoquímica do
protólito. A classificação proposta no diagrama de classificação de ambientes de formação
de magmas é baseada nas razões de elementos pesados e imóveis Ta/Yb e Th/Yb, levando
a sugerir que o ambiente do protólito dessas rochas seja ortoderivado, tomando como base
principalmente as amostras do Grupo 2, que apresentam assinatura geoquímica, segundo
diagramas ETR e multielementos do protólito.

4. Discussões
As

rochas

encontradas

na

área

possuem

geologia

representada

por

metassedimentos associados a tipos da suíte charnockítica além de granulitos tonalitos
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(máficos) e granada gnaisses. As rochas da suíte charnockítica demonstram a presença de
duas assinaturas geoquímicas podendo ser avaliadas como conseqüência da geração e
evolução em períodos e ambientes crustais com características distintas. A partir do
comportamento dos elementos maiores, traços e ETRs, para as amostras, pode-se sugerir
uma fonte única para a seqüência estudada, com pulsos magmáticos diferentes.
Posteriormente modificações podem ter sido acarretadas por processos de anatexia,
ocorridos durante o metamorfismo principal de fácies granulito. O comportamento das
amostras sugere cogeneticidade mostrada nos trends regulares observados nos diagramas
de Harker e aponta para uma suíte magmática diferenciada, indicada nos diagramas AFM e
K2O x Na2O x CaO, e que não foi obliterada pelo metamorfismo.

5. Referências
WINCHESTER, J. A. & FLOYD, P. A. (1977). Geochemical discrimination of different magma series
and their differentiation products using immobile elements. Chemical Geology 20, 325.
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RESUMO
O Grupo Iriri no nordeste de Mato Grosso é constituído por rochas piroclásticas ácidas a
intermediárias. Próximo a Fazenda Sonho Meu, leste da cidade de Vila Rica-MT, identificou-se parte
de um domo de lava intermediária (andesito-dacito-traqueandesito a traquito) com 2 km de extensão
por 250 metros de largura. O Domo possui um núcleo hipoabissal que transiciona lateralmente para
uma fácies autoclástica rica em púmices e shards com feições mingling e após para uma fácies com
estruturas de fluxo bem desenvolvidas. A porção de núcleo tem textura porfirítica com fenocristais de
hornblenda, feldspato alcalino e plagioclásio imerso em matriz fanerítica média de mesma
composição. A fácies rica em púmices assemelha-se texturalmente a ignimbritos e reoignimbritos.
Dados geoquímicos das porções sem evidências de mingling indicam composições metaluminosas a
peraluminosas, cálcio-alcalina, com alto potássio. Padrões de ETR mostram um leve enriquecimento
de ETRL em relação à ETRP. Dados geoquímicos mostram enriquecimento em Rb, Sr e K2O e
anomalia negativa de Ta-Nb, comum em rochas cálcio-alcalinas. Conteúdos de elementos traços são
compatíveis com ambientes pós-colisionais.
Palavras-chave: Grupo Iriri, domo, Cráton Amazônico, mistura de magma, pós colisional.
ABSTRACT
The Iriri Group in the northeastern portion of Mato Grosso is composed of acid and intermediate rocks
of pyroclastic character. In the vicinity of Fazenda Sonho Meu, east of Vila Rica city, was identified a
dome of lava with intermediate composition (andesite-dacite-trachyte to traqueandesito) with 2 km
long by 250 meters wide. It presents a hipoabissal core nucleous that change laterally to pumice and
shards enriched facies, mingling features and lava with flow textures well definited. The hipoabissal
portion is porphyritic with phenocrysts of hornblende, plagioclase and K- feldspar immersed in a
groudmass of medium granulation and same composition. The enriched pumice and shards facies
look like iginimbrites and reoiginimbrites. The geochemistry of rocks carried out in portions where no
mixture was observed shows metaluminous to slightly peraluminous, calc-alkaline to high potassium
composition. REE patterns show slight enrichment of LREE over HREE and trace element data
plotted in spyder diagram (normalized by the values of ORG granites) shows enrichment of Rb, Sr and
K2O and negative Ta-Nb anomalie, common in calck-alkaline composition.
Keywords: Group Iriri, dome, Amazonian Craton, magma mixture, post-collisonal.

1.Introdução
Até recentemente o Super Grupo Uatumã agrupava as rochas vulcânicas que
ocorriam como coberturas sobre o Cráton Amazônico cujas denominações variavam com a
situação geográfica. No escudo das Guianas (norte do Cráton Amazônico) as rochas
vulcânicas foram denominadas de Formações Iricoumé e Surumu e no escudo do Guaporé,
denominadas como Formações Iriri, Sobreiro e Roosevelt. A origem destas rochas foi
vinculada a uma tafrogênese de larga escala que marcou a quebra de um supercontinente
paleoproterozóico (Basei 1977). Com o avanço do mapeamento geológico, dos estudos
geoquímicos e geocronológicos de detalhe realizados em diferentes porções do Cráton
Amazônico, somado com a proposta de evolução geotectônica por acresção de arcos
(Tassinari & Macambira 1999), a utilização estratigráfica passou a ser questionada no Super
Grupo Uatumã (Dall’Agnol et al. 1999). No Mato Grosso, desde a porção oeste até a porção
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nordeste do Cráton Amazônico, tais rochas foram denominadas de Formação Iriri e
posteriormente de Grupo Iriri. Leite et al. (2001), incluiu as rochas vulcânicas do Norte de
Mato Grosso de idade entre 1,75-1,80 Ga em uma Large Igneuos Province “LIP”
denominando-as de Província Vulcânica Teles Pires.
2.Contexto Geológico Geotectônico
O Cráton Amazônico é constituído pelos escudos das Guianas e escudo do Guaporé,
que são separados pelas bacias do Solimões e Amazonas. A evolução do Cráton
Amazônico envolve um modelo mobilista que gerou um bloco de idade arqueana (Carajás)
onde posteriormente aglutinaram-se arcos magmáticos entre o período de 2.3 até 1.0 Ga.
As discussões sobre os limites e denominações das províncias podem ser avaliadas na
comparação entre nos trabalhos de Tassinari & Macambira (1999) (figura 1-A) e de Santos
et al. 2000 (figura 1-B).

Figura 1 – Mapa esquemático do Cráton
Amazônico com localização da área de
pesquisa, Tassinari & Macambira (1999)
(A) e Santos et al. (2000) (B).

3. Geologia do Domo de Lava da Fazenda Sonho Meu
A área de estudo está foi dividida em dois domínios conforme por Padilha (2008),
Barros (2009). No primeiro domínio ocorre a Suíte Intrusiva Vila Rica (SIVR) constituído
predominantemente por monzogranitos (figura 2-A), além de grandiorito e diorito, de
afinidade calcio-alcalina alto potássio, originados provavelmente na fase final de instalação
do arco Tapajós-Parima ou Ventuari-Tapajós. Esses granitóides possuem uma idade U-Pb
em zircão (1,96 Ga), são polideformados e possuem assinaturas isotópicas sugestivas de
uma fusão de crosta continental arqueana (Padilha et al. 2008, Barros et al. 2009). O
segundo domínio é marcado pelo Vulcano-plutonismo Iriri caracterizado por uma associação
de riolitos, dacitos, andesitos e traquiandesitos do Grupo Iriri, de caráter piroclástico
associados à sienogranitos agrupados na Suíte Intrusiva Rio Dourado, descrito por Padilha
et al. (2008) e Barros et al. (2009) como do tipo A de ambientes pós colisionais, com idade
U-Pb de 1,88 Ga e originados a partir de refusão de crosta continental arqueana. Intrusões
de hornblenda gabros com textura lamprofírica também ocorrem associados aos granitos.
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Figura 2 – A) Monzogranitos da SIVR. B) Sienogranitos da SIRD. C e D) Vulcânica intermediária
autoclástica e vulcânica intermediária porfirítica do Grupo Iriri, respectivamente. E) Corpos gabróicos.
F) Diques de diabásio.

O Domo de Lava da Fazenda Sonho Meu, ocorre como morrotes de moderada
elevação associado geograficamente com granitos da Suíte Intrusiva Rio Dourado onde
foram observados xenólitos na borda do Domo. Este apresenta 2.000 metros de
comprimento por 250m de largura definindo. Os litotipos possuem cor cinza-clara são
texturalmente porfiríticos e apresentam texturas fragmentadas que lembram processos de
achatamento semelhantes a texturas eutaxítica e parataxítica. Dados de campo e estudos
petrográficos possibilitaram a subdivisão do domo em de quatro fácies no sentido núcleoborda do domo: fácies de núcleo coerente, fácies transicional autoclástica com texturas tufflike, fácies de mistura heterogênea de magmas e fácies de borda com estrutura de fluxo
magmático.
4. Geoquímica
Quatorze amostras representativas do corpo estudado foram analisadas para
elementos maiores, traços e Elementos Terras Raras (ETR). Os teores de SiO2 variam de
59,37 a 67,33% e as amostras ocupam o campo dos traquiandesitos, dacitos e traquitos no
sistema de classificação TAS (figura 3-A) e distribuem-se na fronteira entre os sistemas
subalcalino e alcalino. No diagrama R1-R2 de De la Roche (1980) (figura 3-B) as amostras
distribuem-se nos campos do lati-andesito, dacito, riodacito e riolito, mostrando uma
tendência calcio-alcalina. No diagrama A/CNK versus A/NK (Shand 1943) as amostras
ocupam o campo das rochas metaluminosas, deslocando-se em direção as rochas
peraluminosas.
O padrão geoquímico destas rochas, obtido com a normalização dos dados pelo
condrito de Nakamura (1977) em diagramas de Pearce et al. (1984), mostra um
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enriquecimento de ETRL em relação aos ETRP (figura 4-A). Observa-se também um aumento
do conteúdo total de ETR com a diferenciação. A ausência ou fraca anomalia negativa de Eu
pode ser explicada pelo efeito da extração de uma fase máfica (anfibólio e/ou piroxênio) não
concentradora de Eu, que compensaria a tendência de queda dos teores com o fracionamento
de plagioclásio. A consideração desta hipótese inclui, portanto, o fracionamento de anfibólio
durante a evolução dos litotipos estudados.
Nos diagramas multi-elementares (figura 4-B) as amostras caracterizam-se por um
enriquecimento em LILE (Ba, Rb, K2O acompanhados de teores elevados de Sr) e anomalia
negativa em HFSE (Ta, Nb, Hf, Zr e Y). Este padrão geoquímico é comum em rochas
shoshoníticas e calcio-alcalinas de alto-K geradas a partir de fontes mantélicas litosféricas
previamente modificadas por subducção.

No diagrama de Pearce et al. (1984, 1996),

utilizado na discriminação de ambiente tectônico, os teores de Rb versus Y+Nb são
compatíveis com um ambiente pós- colisional.

Figura 3- A) Distribuição e classificação das rochas(Le Maitre 1989). B) R1 versus R2 (De la Roche
1980).

Figura 4- A) Distribuição de ETR. B) Padrão de distribuição de traços (Pearce et al. 1984).
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RESUMO
No Sul de Minas Gerais, na borda meridional do orógeno neoproterozóico Tocantins, ocorrem corpos
máficos e ultramáficos posicionados em metassedimentos oceânicos, turbíditicos e pelágicos a
hemipelágicos, metamorfisados em médio a alto grau, ao longo de falhas de empurrão profundas.
Estes corpos, de natureza controversa, associam-se a granulitos, retroeclogitos e lentes do
embasamento e são constituídos por serpentinitos (meta-harzburgito) com textura mesh e evidências
de serpentinização primária, com meta-harzburgito e meta-websterito cumuláticos reequilibrados em
alto grau. Em diagramas AFM e ACM posicionam-se em campos de peridotitos abissais, orogênicos,
ofiolíticos e de zonas basais de complexos acamadados. Litotipos como meta-bronzitito pegmatóide,
antofilita meta-harzburgito e anfibolitos diversos (de origens vulcânica e plutônica) com assinaturas
toleiíticas de baixo a alto Ti, posicionam-se em campos de basaltos de arcos de ilha, E-MORB a NMORB. Meta-basaltos e meta-gabros com assinaturas toleiíticas de baixo Ti, que se situam em
campos de arcos de ilha a N-MORB, exibem um padrão geoquímico similar entre si, com um possível
trend de diferenciação associado com as ultramáficas e característica anomalia negativa de Ce no
conjunto de rochas máfico-ultramáficas, quando normalizados ao condrito. Sugerimos que estas
rochas sejam co-genéticas, membros desmembrados de um complexo ofiolítico (do tipo alpino),
diferentes dos metabasaltos com assinatura geoquímica de magmas intraplaca que não exibem
anomalias de Ce. Estas anomalias sugerem processos de interação com água do mar ou herança de
fonte mantélica empobrecida em Ce. Esta anomalia pode ser usada como um critério separador entre
corpos ofiolíticos e não ofiolíticos.
Palavras-chave: anomalia de Ce; ultramáficas; máficas; ofiolitos; Faixa Brasília Sul.
ABSTRACT
In the southern of the Minas Gerais State, in the southern border of the Tocantins Neoproterozoic
orogen occur mafic and ultramafic bodies positioned into oceanic turbiditic, pelagic to hemipelagic
metassediments, which were metamorphosed at medium to high grade, along deep thrust faults.
These bodies, of controversial nature, are associated to granulites, retroeclogites and basement
slivers and are made up by serpentinites (meta-harzburgite) with mesh texture and show evidences of
primary serpentinization, with cumulatic meta-harzburgite and meta-websterite reequilibrated at highgrade. In AFM and ACM diagrams they plot into fields of abyssal orogenic peridotite, ophiolites and of
basal zones of layered complexes. Lithotypes like pegmatitic meta-bronzitite, anthophylite metaharzburgite and several amphibolites (of volcanic and plutonic origins) have tholeiitic signatures of low
to high Ti and plot into island arc basalt fields, E-MORB to N-MORB. Meta-basalts and meta-gabbros
with tholeiitic signatures of low Ti, which are positionated into island arc to N-MORB fields, show a
similar geochemical pattern among them, a possible differentiation trend associated with the ultramafic
rocks and characteristic negative Ce anomaly in the group of mafic-ultramafic rocks, when normalized
to chondrite. We suggest that these rocks are cogenetic, dismembered members of an ophiolitic
complex (alpine-type), which are different from the metabasalts with geochemical signature of
intraplate magmas which do not show Ce negative anomalies. These anomalies suggest process of
interaction with sea water or heritage of a mantle source Ce-depleted. This anomaly can be used as a
criterion to distinguish between ophiolitic and non ophiolitic bodies.
Keywords: Ce anomalies; mafic and ultramafic rocks; Neoproterozoic; Tocantins Orogen/Brasília belt;
Ophiolites; Discussion; and, Significance.
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1. INTRODUÇÃO
Na região entre Andrelândia, Liberdade e Alagoa, ocorrem corpos (meta)máficos
(vulcânicos e plutônicos) e (meta)ultramáficos (serpentinitos, (antofilita)harzburgitos,
piroxenitos, websteritos e bronzititos), descontínuos e desmembrados, em diferentes níveis
estratigráficos nas nappes de Andrelândia, Liberdade e Pouso Alto (Trouw et al., 2000).
Estas nappes representam a margem ativa da placa Sanfranciscana na Orogênese
Brasiliana (Campos Neto et. al., 2007). Estas associações têm metassedimentos oceânicos,
turbíditicos e pelágicos-hemipelágicos, metamorfitos de médio a alto grau, que foram
afetadas por falhas de empurrão profundas e associam-se a a granulitos, retroeclogitos e
lentes do embasamento (e.g., Heilbron et al., 2003; Paciullo et al., 2003).
Diversas são as atribuições a esses corpos máficos e ultramáficos na região. Corpos
máficos, similares aos estudados, foram interpretados como magmas toleiíticos continentais,
do tipo E-MORB, e foram posicionados na base da nappe Andrelândia e como do tipo NMORB em unidades superiores da sequência, em ambiente rift (Gonçalves & Figueiredo,
1992; Paciullo, 1992; Ribeiro et al., 1995). Corpos ultramáficos associados, ou não, aos
metamafitos,

foram

interpretados

como

remanescentes

de

fracionados

toleiíticos

continentais (Almeida, 1998), fragmentos do manto litosférico exumados sob crosta estirada
(Ribeiro et al., 2003) e/ou membros de associações ofiolíticas desmembradas na Orogenia
Brasiliana (Pinheiro, 2008; Pinheiro & Suita, 2008).
2. Aspectos da Litogeoquímica dos Litotipos Analisados.
Dentre as rochas máficas e ultramáficas (considerados como os mais representativos
da área em estudo) foram analisados oito litotipos posicionados em diferentes níveis das
nappes brasilianas, sendo: dois metabasaltos e um meta-gabro, posicionados na nappe de
Liberdade; um meta basalto, na nappe de Andrelândia; um olivina ortopiroxenito, na klippe
de Carrancas; e, um meta-websterito, um meta-harzburgito e um meta-bronzitito,
posicionados na base da klippe de Carvalhos. Através de análises geoquímicas de
elementos terras raras, normalizados a valores do condrito (Sun & McDonought, 1989),
estas litologias, exibem um padrão levemente côncavo para os elementos terras raras leves
(ETRL) e um padrão horizontalizado para os elementos terras raras pesados (ETRP). Uma
forte anomalia negativa de Ce ocorre tanto metamáficas, com composições que se
posicionam em campos de arcos de ilha a MORB (Fig.1), quanto, também nos ultramafitos
(Fig.1; A,B). Esta anomalia de Ce, aparentemente, não ocorre em metabásicas com
assinaturas geoquímicas de E-MORB e continental. Esse comportamento, detectado em
rochas ultramáficas da região, foi atribuído por Almeida (1998) como o resultado de
processos intempéricos. Por outro lado, Oliveira & Suita (2006) sugeriram que as anomalias
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positivas de Ce+4 e negativas de Eu+3, nos ultramafitos, ocorreram por circulação de fluídos
oxidantes metamórfico-hidrotermais, isto é, processos de oxidação primária em provável
fundo oceânico. Diante do modo de ocorrência desses litotipos, considerando-se que sejam
corpos diferenciados a partir de um liquido comum (Almeida, 1998; Pinheiro, 2008) e
levando-se em conta a evidência de serpentinização primária em serpentinitos associados
aos ultramafitos (Pinheiro, 2008; Pinheiro & Suita, 2008), atribuiu-se a esse comportamento
do Ce em relação aos demais ETR, como sendo a resposta a processo primário, com
oxidação do Ce3+ em ambiente marinho, metassomatismo mantélico ou processos da
própria câmara magmática.

Figura 1: Padrões de comportamento de ETR normalizados para valores do condrito (Sun &
McDounougt, 1989) para: A) composições de arco de ilhas comparados a metabásicas e
ultramáficas; B) Metabásicas de composições intra-placa; Diagramas das rochas metabásicas,
comparadas com alguns valores da região; em C) diagrama Ti/100 vs Zr vs Y e, D) diagrama Ti/100
vs Zr vs Sr/2r para metabásicas (Pearce & Cann, 1973).

3. CONCLUSÕES
A anomalia negativa de Ce observada, no conjunto de rochas ultramáficas e metabasitos, normalizados para o condrito, sugere assinatura de arco de ilhas para este grupo de
rochas. Por outro lado, ocorre ausência desta anomalia de metabásicas com assinaturas E-
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MORB a intraplaca. Isto sugere, preliminarmente, um possível critério de separação entre
metabasicas e metaultramáficas, de associação ofiolítica, que se constituem de membros
desconectados, com outros corpos não ofiolíticos. É possível que tal anomalia resulte de
processo primário, pré-metamorfismo, de oxidação do Ce, em ambiente marinho, ou um
processo magmático gerador dessa associação depletada em Ce.
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Resumo
Este trabalho apresenta a caracterização geoquímica e geotectônica preliminar do Ortognaisse Lobo
(OGNL), identificado durante o mapeamento geológico da folha Salgueiro (1:100.000), realizado pela
CPRM-Serviço Geológico do Brasil. O OGNL situa-se a oeste do Estado de Pernambuco e está
inserido geotectônicamente na porção sul da Província Borborema, na região limite entre os Domínios
Pernambuco-Alagoas e Alto Pajeú. Compreende três corpos principais, e outros menores, de
(muscovita) biotita ortognaisses, dispostos concordantes à estruturação regional, exibindo contatos
bruscos e, por vezes, contém xenólitos das encaixantes mesoproterozóicas (Complexo Cabrobó).
Constituem-se por alcalifeldspato, plagioclásio, quartzo, biotita, muscovita, minerais opacos, apatita,
zircão, epidoto, granada e saussurita. As rochas são metaluminosas a peraluminosas, de caráter
subalcalino, da série calcioalcalina de médio potássio e são similares as rochas graníticas
fracionadas. Representam corpos sin a pós-colisionais, com assinatura geoquímica similares a
intrusões de arco vulcânico, relacionadas a ambiente de subducção sugerindo geração a partir de
áreas fontes com componentes mantélicos e crustais.
Palavras-chave: Província Borborema, Pernambuco-Alagoas, Calcioalcalino, Médio potássio, sin a
pós-colisional.
Abstract
The preliminar geochemical and geotectonic characterization of the ortogneiss Lobo (OGNL),
identified during geological mapping of Salgueiro Sheet (1:1000.000) is the scope of this work. This
mapping is part of the Geological Program developed by the CPRM- Geological Survey of Brazil. The
OGNL is located at the west of Pernambuco State inserted geotectonicaly in south of Borborema
Province between Pernambuco-Alagoas and Alto Pajeú Domains. Three major bodies and some
others small bodies of (muscovite) biotite orthogneiss constitute this unit aligned with the regional
structures. This unit presents abrupt contacts with the Cabrobó Complex (mesoproterozoic) and
includes its xenoliths. They are constituted by alcalifeldspar, plagioclase, quartz, biotite, muscovite,
opaques minerals, apatite, zircon, epidote, garnet and saussurite. These rocks are metaluminous to
peraluminous, subalkaline and belong to medium-K calc-alkaline series and are similar to those
fractionated granitic rocks. This unit represents syn to post collisional bodies showing geochemical
signatures similar to volcanic arc intrusions related to subduction environment and suggesting
generation from mantle and crustal components source-area.
Keywords: Borborema Province, Pernambuco-Alagoas, medium-K calc-alkaline, syn to post
collisional.

1. INTRODUÇÃO
A unidade Ortognaisse Lobo (OGNL) foi identificada durante o mapeamento
geológico da folha Salgueiro (SC.24-V-BIII- escala 1:100.000), realizado pela CPRM-Serviço
Geológico do Brasil -SUREG-Recife. A folha Salgueiro situa-se na porção Oeste do Estado
de Pernambuco e se insere, geotectonicamente, na porção sul da Província Borborema,
abrangendo parte das subprovíncias da zona transversal e Externa, limitadas pelo
Lineamento Pernambuco. Neste contexto, o OGNL distribui-se na porção sudeste da folha
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Salgueiro (Figura 1), no Domínio Pernambuco-Alagoas, próximo ao limite com o Domínio
Alto-Pajeú. Em mapa, os litotipos do OGNL estão representados por três corpos principais,
com formas irregulares a alongadas, e por outros menores, às vezes mapeáveis. Estão
encaixados, com contatos bruscos e concordantes, nos litotipos do Complexo Cabrobó
(xistos e paragnaisses com intercalações de quartzitos e anfibolitos) e, por vezes, possuem
xenólitos deste.

2. ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRAFIA
Os

corpos

mostram

pouco

destaque

topográfico,

estão

moderadamente

intemperizados e afloram em pequenos lajedos e rasteiros. São leucocráticos, de cor cinza
clara a rosa claro e mostram homogeneidade composicional e textural. Classificam-se como
(muscovita) biotita ortognaisse granítico, exibe textura granoblástica equigranular média a
fina e, localmente, inequigranular com ocasionais fenoclastos de alcalifeldspato (±1 cm).
Estes litotipos, em geral, apresentam-se como corpos concordantes nas encaixantes,
exibem estrutura foliada de baixo ângulo, variando de sutil a bem marcada (gnáissicomilonítica), dada pela orientação proeminente dos minerais máficos (biotita e/ou muscovita),
pelo estiramento em trama de forma de quartzo e de porfiroclastos, paralela àquela das
encaixantes. Em campo, associada a esta foliação ocorre uma lineação de estiramento
mineral distribuída oblíqua a perpendicular ao rake, sugerindo que estes litotipos foram
submetidos a condições de deformação no estado sólido, possivelmente durante a
deformação que gerou uma sequência de dobramentos antiformes e sinformes. Estão
cortados, tardiamente, por diques do granitóide Almirante-Bendó, por um sistema de zonas
de cisalhamento locais, e por várias fraturas, às vezes preenchidas por quartzo.
Estão constituídos por microclina, quartzo, plagioclásio (oligoclásio) e biotita, como
minerais essenciais. Os minerais acessórios são muscovita, que pode ocorrer isoladamente
ou associada aos cristais de biotita, minerais opacos, apatita, zircão, epidoto e,
ocasionalmente, pequenos cristais de granada, arredondados ou inclusos nos feldspatos.
Saussurita, epidoto e muscovita são os minerais secundários, resultantes da alteração do
plagioclásio e da biotita. A associação mineral nestes litotipos sugere que estes foram
submetidos deformação e gnaissificação no estado sólido, sob condições metamórficas que
atingiram a fácies xisto verde superior.

3. LITOGEOQUÍMICA
O OGNL está representado por rochas ácidas supersaturadas, com elevados e
restritos teores de SiO2 (71,86% a 74,16%), teores médios de Al2O3 de 15,06%, Na2O
>3,2%, razões K2O/Na2O médias de 0,73, e são fracamente potássicas. Estes litotipos são
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metaluminosos a peraluminosos (A ≅ CNK de 0,99 a 1,03), a maioria das amostras é
córindon normativa (<0,86%) e a biotita e muscovita são os minerais característicos. Os
litotipos do OGNL classificam-se como rochas subalcalinas, a maioria com tendência
calcioalcalina normal (Figura 2A), distribuindo-se no diagrama R1XR2, alinhadas na
terminação do trend das rochas calcioalcalinas normais, paralelas ao trend subalcanino, e
mostram-se similares as rochas graníticas fracionadas (Whalen et al., 1987). Nos diagramas
para ETR, normalizados para o condrito (Boynton, 1984), os litotipos desenvolvem padrões
subparalelos, homogêneos e fracionados (Figura 2B), mostrando enriquecimento nos ETR
leves em relação aos ETR pesados [(Ce/Yb)n médio de 8,88]; padrões fracionados nos ETR
leves, padrões aproximadamente planos para os ETR pesado, e apresentam marcante
anomalia negativa de Eu (Eu/Eu* médio de 0,38). Nos diagramas expandidos, normalizados
ao condrito (Thompson et al., 1982) desenvolvem padrões subparalelos, homogêneos e
fracionados (Figura 2C), caracterizando-se por exibir leve a moderado empobrecimento em
Ba, Nb, Ta, P, Sm, marcante empobrecimento em Ti, e leve enriquecimento em Rb e K.
Em termos de ambiência tectônica, as amostras incidem no campo dos granitos póscolisionais (Pearce, 1996), no campo dos granitos de arco vulcânico e próximo ao campo
dos granitos sin-colisionais (Figura 2D).

4. CONCLUSÕES
Os litotipos do OGNL compreendem (muscovita) biotita ortognaisses granítico, às
vezes granatíferos, com homogeneidade composicional e textural, mineralogia de
granitóides peraluminosos, granulação média, com ocasionais porfiroclastos, e estão
foliados (gnáissico-milonítica) e metamorfisados na fácies xisto verde superior. As rochas
são

ácidas,

supersaturadas,

metaluminosas

a

peraluminosas,

mostram

tendência

calcioalcalina de médio potássio, e são similares às rochas graníticas fracionadas.
Apresentam assinatura geoquímica marcada pelo empobrecimento em Nb, Ta, P e
marcante empobrecimento Ti, similar as rochas granitóides relacionadas à subducção e
típicos de granitóides de derivação crustal. Considerando que estes litotipos têm mineralogia
peraluminosa (muscovita e granada), tem elevados teores de Na2O, CaO e Sr e mais altos
conteúdos de K e Rb, razão CaO/Na2O>0,3, e que apresentam assinatura de granitos póscolisionais relacionados a arco vulcânico, sugere-se que os litotipos do OGNL podem estar
refletindo assinatura da rocha fonte, gerada pela fusão parcial do manto cujo magma
interagiu com a crosta (inferior), produzindo um magma híbrido e que ao ascender induziu a
fusão parcial de rochas metassedimentares, sendo contaminado por estas, e formando os
litotipos com as características observadas.
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Figura 1 – Mapa de localização do Ortognaisse Lobo.

(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 2 – Diagramas (A) SiO2XK2O (Le Maitre, 1989); (B) para os ETR; (C) Expandido; (D) de
Ambiência Tectônica de Pearce (1996).
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Resumo
O estudo litogeoquímico dos granitos pós-tectônicos Sguário e Capão Bonito (ca 590 Ma), situados
no Domínio Apiaí (Cinturão Ribeira, SP), permite caracterizá-los como granitos do tipo-A pertencentes
à série magmática alcalina, formados em ambiente tectônico de intraplaca e com origem por fusão
crustal.
Palavras-chave: Cinturão Ribeira; granito tipo-A; geoquímica.
Abstract
The lithogeochemical study from Sguário and Capão Bonito post-tectonical granites (ca 590 Ma),
located at the Apiaí Domain (Ribeira Belt, PR), revealed they are associated to type-A granites from
alkaline magmatic series and were formed by crustal fusion in a within-plate tectonic environment.
Keywords: Ribeira Belt; A-type granite; geochemistry.

1. Introdução
O Domínio Apiaí é um terreno tectônico integrante da porção meridional do Cinturão
Ribeira, que corresponde a um segmento crustal paralelo à linha costeira do sudeste
brasileiro. Sua formação é relacionada à Orogenia Brasiliano-Pan Africana e à consolidação
do supercontinente Gondwana (Faleiros, 2008).
Nesse domínio situa-se a Suíte Granítica Três Córregos (ca. 650-590 Ma), de caráter
cálcio-alcalina de médio a alto-K, de granitóides tipo-I (Prazeres Filho, 2005), intrusivo em
rochas metassedimentares de médio grau metamórfico da Formação Água Clara (ca. 15931477 Ma). Adicionalmente nesta suíte ocorre uma série de granitos tardios como os plútons
Sguário, Capão Bonito e Correas (fig. 1). Esses corpos são representantes do magmatismo
anarogênico que ocorreu no Domínio Apiaí entre 590 e 540 Ma (Prazeres Filho, 2005).
De acordo com Salazar (2010) o Granito Capão Bonito é um álcali-feldspato granito
homogêneo, inequigranular médio a grosso e de cor rosa a vermelha. O Granito Sguário
também é um álcali-feldspato granito, porém é mais heterogêneo, com fácies variando em
cor (cinza a vermelha) e textura (granulação fina equigranular a porfirítica). A mineralogia de
ambos é semelhante, caracterizada pela presença de K-feldspato, plagioclásio, quartzo e
biotita como principal mineral máfico.
Esse trabalho apresenta uma síntese dos dados litogeoquímicos obtidos em 24
amostras desses dois plútons com a finalidade de caracterizá-los quanto a sua
litogeoquímica e origem anarogênica. Trabalhos anteriores, como de Wernick (2000) e
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Prazeres Filhos (2005) também apresentam dados litogeoquímicos destes granitos,
coerentes com os novos dados obtidos.

Figura 1: Esboço tectono-estratigráfico do Domínio Apiaí

2. Resultados
Os Granitos Sguário e Capão Bonito são quimicamente semelhantes (tabela 1),
apresentando elevados teores de SiO2 e de álcalis total, característicos de granitos tipo-A e
que os classificam como granito (fig. 2). O caráter fracamente peraluminoso (fig. 3) se reflete
na presença de biotita como principal mineral máfico e ausência de minerais mais
aluminosos, compatível com a mineralogia descrita por Salazar (2010).
A proximidade com o eixo (Na2O+K2O)-Fe2O3 no ternário AFM (fig. 4) indica que os
plútons pertencem aos granitos tipo-A da série alcalina. A tipologia A dos granitos também é
evidenciada pelo diagrama de discriminação dos granitóides (fig. 5) e pelo comportamento
dos elementos traços: o espectro de elementos terras raras (fig. 6A) apresenta leve
fracionamento, teores elevados de pesados e forte anomalia negativa de Eu; no diagrama
multi-elementar (fig. 6B) observa-se fortes anomalias negativas de Ba, Sr, P e Ti. O
ambiente tectônico é definido como intraplaca (fig. 7), confirmando a proveniência
anarogênica dos dois corpos e sua origem por fusão crustal (fig. 8).
A heterogeneidade textural e de coloração do Granito Sguário é evidenciada pela
maior variação dos teores de elementos traços (figuras 5 a 8) em comparação ao Granito
Capão Bonito.
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Tabela 1 – Teores médios para os principais elementos maiores e traços dos Granitos Sguário e
Capão Bonito.
Granito

SiO2 TiO2 Al2O3

Sguário
74,06 0,19 13,30
Capão Bonito 74,50 0,20 12,73

% peso
Fe2O3 CaO
2,98
3,54

0,87
0,86

Na2O

K2O

P2O5

Rb

Ba

Sr

3,34
2,86

4,91
5,13

0,14
0,10

410,42
371,42

292,67
229,92

85,14
50,01

ppm
Ga
21,00
22,81

Nb

Y

Eu

30,71
33,63

89,23
69,37

0,95
0,86

Figura 2. Diagrama TAS
de classificação química
de rochas ígneas (Cox et
al., 1979).

Figura 3. Diagrama de
Maniar e Piccoli (1989)
utilizando índice de
Shand de saturação em
alumina.

Figura 4. Diagrama AFM
para definição de séries
magmáticas (Irvine e
Baragar, 1971).

Figura 5. Diagrama de
discriminação de
granitoides (Whalen et al.,
1987).

Figura 6. Diagramas de elementos traços. A: Elementos terras-raras normalizado para condrito
(Boynton, 1984); B: Multi-elementar normalizado para manto primordial (Wood at al., 1979).
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Figura 7. Diagrama
discriminante de ambiente
tectônico (Pearce et al.,
1984).

Figura 8. Diagrama
discriminante de
magmatismo tipo-A (Eby,
1992): A1- fusão mantélica;
A2- fusão crustal.

3. Conclusões
Os dados litogeoquímicos dos Granitos Sguário e Capão Bonito, apresentados na
forma de diversos diagramas, indicam associação a granitóides anarogênicos (tipologia A),
provenientes de ambiente tectônico de intraplaca e com origem por fusão crustal.
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RESUMO
A ocorrência de lamprófiros espessartíticos tem sido investigada na região de Lavras do Sul e do
Cerro Tupanci, RS, onde se observa uma íntima associação destas rochas com o magmatismo
shoshonítico neoproterozóico, posicionado durante os estágios pós-colisionais do Ciclo BrasilinoPanafricano do Escudo Sul-riograndense. Na região de Lavras do Sul os lamprófiros são
caracterizados principalmente por diques de espessartitos e na região do Cerro Tupanci os
lamprófiros ocorrem principalmente como uma brecha tufisítica lamprofírica constituída por
fragmentos líticos de espessartitos e andesitos, com formas e dimensões variáveis, além de púmices
alongados, envoltos por uma matriz tufácea de composição espessartítica. Dados preliminares de
litoquímica indicam que as rochas estudadas evoluem desde basaltos alcalinos até traquiandesitos,
com um trend shoshonítico, onde a característica potássica das rochas é indicada pelos valores de
K2O maiores que (Na2O-2). A afinidade shoshonítica do magmatismo é também evidenciada pelos
baixos teores em TiO2, e conteúdos relativamente elevados de Al2O3, Sr, Ba, Rb e ETR leves, em
comparação aos elementos litófilos de elevado potencial iônico e ETR pesados.
Palavras-Chave: Espessartíticos, petrografia, litoquímica, magmatismo shoshonítico.
ABSTRACT
The occurrence of spessartitic lamprophyres have been investigated in the Vila Nova do Sul region
and Cerro Tupanci, RS, where it is observed a close relationship of these rocks with
Neoproterozoicshoshonitic magmatism,positioned during post-collisional stages of BrasilianoPanafricano Cycle of Sul-Rio-Grandense shield (RS). In the Lavras do Sul region the lamprophyres
are mainly characterized by spessatites dikes and in the Cerro Tupanci region the lamprophyres
occurs mainly as a lamprophirictuffisitic breccia consisted by lithic fragments of spessartites and
andesiteswith varying shapes and size, besides elongated pumices surrounded by tuface matrix of
spessartitic composition. Preliminary data of litochemistry indicates that the study rocks evolve since
alkaline basalts to trachyandesites, with a shoshonitic trend, where the potassic feature of rocks is
indicated by values of K2O higher than (Na2O-2). The shoshonitic affinity of magmatism is also
evidenced by low levels of TiO2, and relatively high levels of Al2O3, Sr, Ba, Rb and LREE, compared
to HSFE and HREE.
Keywords: Spessartiticlamprophyres,petrografy, litochemistry, shoshonitic magmatism.

1. Geologia das intrusões lamprofíricas
As ocorrências dos lamprófiros estudados estão localizadas nas regiões de Vila Nova
do Sul e Lavras do Sul na porção centro-oeste do Escudo Sul-rio-grandense (Fig. 1). As
intrusões são relacionadas as rochas vulcânicas da Formação Hilário (cerca de 592 Ma), de
afinidade geoquímica shoshonítica e vinculada a Bacia do Camaquã (Lima et al. 2007).
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A região do Cerro Tupanci é caracterizada por rochas vulcânicas e hipabissais
ácidas

neoproterozóicas,

representadas

principalmente

por

depósitos

efusivos

e

piroclásticos (Fm. Acampamento Velho). Esta sucessão é antecedida por uma seqüência
vulcânica/hipabissal de composição intermediária, caracterizada por andesitos e lamprófiros.
O embasamento desta seqüência é constituído por rochas sedimentares (Fm. Maricá) e
granitóides (Complexo Cambai), enquanto que as rochas sedimentares de cobertura são
associadas Fm. Rio Bonito da Bacia do Paraná. Os resultados preliminares obtidos
demonstraram que o corpo lamprofírico ocorre como um dique de direção N-NE, com
espessuras métricas (20x10m) e é intrusivo nas rochas andesiticas da Formação Hilário. A
rocha lamprofírica é representada por uma brecha tufisítica, caracterizada por fragmentos
líticos de espessartitos e andesitos, com formas e dimensões variáveis (0,1- 10 cm), além
de púmices alongados envoltos por uma matriz tufácea de composição espessartítica
(Buckowski et al., 2010).
Os lamprófiros identificados na região de Lavras do Sul estão associados
principalmente a andesitos. Ocorrem principalmente como diques e raramente como lavas e
domos intrusivos nas rochas sedimentares e granitóides. Petrograficamente são
espessartitos e caracterizam-se pela textura porfirítica panidiomórfica, com fenocristais de
anfibólio e piroxênio e uma matriz equigranular fina a afanítica, rica em micrólitos e cristalitos
de plagioclásio, além de quantidades subordinadas de sanidina, apatita, óxidos de ferro,
carbonato e rara biotita.

3. Caracterização geoquímica e considerações finais
Dados preliminares de litoquímica indicam que os espessartitos da região de Lavras
do Sul podem ser classificados como traquiandesitos, de composição alcalina potássica
(shoshonítica) enquanto que os lamprófiros espessartíticos da região de Vila Nova do Sul
ocupam o campo dos basaltos e basaltos andesíticos, de composição subalcalina-toleítica.
No entanto, a característica potássica das rochas de composição básico-intermediária é
indicada pelos valores de K2O maiores que (Na2O-2). Nos diagramas de Winchester e Floyd
(1977), observa-se que as rochas estudadas evoluem desde basaltos alcalinos até
traquiandesitos, com um trend shoshonítico (Fig. 2a). Em geral, são saturadas em sílica,
apresentando olivina, hiperstênio e diopsídio normativos. A afinidade shoshonítica do
magmatismo é também evidenciada pelos baixos teores em TiO2, conteúdos relativamente
elevados de Al2O3, Sr, Ba, Rb e ETR leves, em comparação aos elementos litófilos de
elevado potencial iônico (Zr, Ti, P, Nb, Y) e ETR pesados (Fig. 2b).
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Figura 1 – Localização das áreas e contexto geológico regional (modificada de Lima et al. 2007).

Em diagramas multi-elementares o padrão de distribuição dos elementos traços e
terras raras, quando normalizados segundo o OIB ou MORB é muito similar para os
lamprófiros das duas áreas estudadas, levando-se em conta o grau de diferenciação entre
eles. Os teores de ETR das amostras dos lamprófiros, quando normalizados com o padrão
condrítico, mostram um enriquecimento dos ETRL em relação aos ETRP e ausência de
anomalia de Eu, feições normalmente indicativas de magmas shoshoníticos (Fig. 2c).
Estudos posteriores envolvendo química mineral e MEV refinarão esta relação, sua
associação com o magmatismo shoshonítico neoproterozóico na porção oeste do Escudo
Sul-riograndense, bem como a potencialidade metalogenética destes corpos, classicamente
relacionados à mineralização de ouro e sulfetos.
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Figura 2 – Amostras dos Lamprófiros de Lavras do
Sul, em preto, e Vila Nova do Sul, em verde (a)
plotadas no diagrama de Winchester e Floyd
(1977);

(b)

no

diagrama

multielementar

normalizadas para MORB; (c) no diagrama de ETR
normalizadas para condrito.
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Resumo
No presente trabalho utiliza-se geoquímica como ferramenta de distinção entre duas sequências
metacarbonáticas precambrianas que se encontram inseridas em duas unidades litoestratigráficas
distintas: Grupo Orós e Complexo Ceará. Do ponto de vista geoquímico, os mármores do Grupo e do
Complexo diferem significativamente em termos de conteúdo de alguns elementos maiores, sendo os
mármores do Grupo Orós calcíticos, com teores de CaO variando entre 47,4 a 54,1% e de MgO entre
0,65 e 4,60%, e os do Complexo Ceará dolomíticos, com os teores de CaO variando de 26,04 a
28,17% e os de MgO entre 18.51 e 20,18%. Além disso, o conteúdo e a distribuição dos elementos
maiores e dos elementos terras raras sugere que os mármores calcíticos se depositaram num
ambiente plataformal e os mármores dolomíticos num ambiente epicontinental.
Palavras-chave: Geoquímica, mármores calcíticos e dolomíticos, Grupo Orós, Complexo Ceará,
Folha Pio IX – PI.
Abstract
This study uses geochemistry as a tool for distinguishing between two Precambrian metacarbonatic
sequences that are inserted into two distinct lithostratigraphic units: Grupo Orós and Complexo Ceará.
From the geochemical point of view, the marbles of the two groups differ significantly in terms of some
major element contents: marbles of Group Orós are calcitic marbles, with CaO contents ranging from
47.4 to 54.1 and MgO from 0.65 to 4.60%, and marbles of Complexo Ceará are dolomitic ones, with
CaO contents ranging from 26.04 to 28.17%, and MgO contents between 18:51 and 20.18%. Besides,
the content and distribution of major elements and rare earth elements of each group suggest that
calcitic marbles were deposited in a continental shelf environment, and dolomitic marbles in
epicontinental one.
Keywords: geochemistry, calcitic and dolomitic marbles, Grupo Orós, Complexo Ceará, Folha Pio IXPI.

1. Introdução
A execução do mapeamento geológico da Folha Pio IX-PI na escala 1:100.000
(convênio UFC-CPRM) por alguns professores e alunos do Curso de Graduação da UFC
permitiu o reconhecimento de duas associações metacarbonáticas precambrianas inseridas
em duas unidades litoestratigráficas distintas: no Grupo Orós, cuja deposição ocorreu no
Paleoproterozóico (~1.8Ga), e no Complexo Ceará, cujo posicionamento cronoestratigráfico
na região ainda não foi definido. As rochas metacarbonáticas do Grupo Orós encontram-se
em meio a uma sequência metavulcano-sedimentar deformada e metamorfizada no fácies
xisto verde, enquanto as do Complexo Ceará são encontradas numa sequência
metassedimentar deformada e metamorfizada no fácies anfibolito médio a alto.
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Dentre as rochas metavulcânicas do Grupo Orós predominam os metariolitos, com
ocorrências

subordinadas

de

rochas

de

composição

básica

e/ou

intermediária

representadas por traquiandesitos, basalto-andesíticos e rochas metavulcanoclásticas,
todas metamorfizadas. As rochas metassedimentares desse Grupo são principalmente
xistos e filitos, com ocorrência subordinada de quartzitos, mármores e rochas
calcissilicáticas. Os mármores são de granulação cinza a média, cores que variam de cinza
a branca, e frequentemente encontram-se em contato com os xistos e as rochas
calcissilicáticas.
O Complexo Ceará é formado predominantemente por gnaisses paraderivados, por
vezes migmatizados, constituídos de biotita, anfibólio, plagioclásio, quartzo e feldspato
potássico, podendo ou não conter granada. Tais gnaisses encontram-se localmente
intercalados com mármores, rochas calcissilicáticas e anfibolitos. Os mármores deste
Complexo têm cor cinza a branca, granulação média, mas localmente se encontram
milonitizados e, portanto, com uma granulção muito mais fina.

2. Materiais e Métodos
Todas as amostras de mármores utilizadas neste trabalho (ver Tabela 1) foram
analisadas no Acme Analytical Laboratories LTD, Canadá, pelos seguintes métodos: os
elementos maiores foram determinados por ICP-ES em amostras fundidas com LiBO2 e
digestão com HNO3. Os Elementos Terras Raras foram determinados por ICP-MS em
amostras fundidas com LiBO2 e digeridas com água régia.

3. Discussão
Do ponto de vista geoquímico, os mármores do Grupo Orós e do Complexo Ceará diferem
significativamente. Os do Grupo Orós são dominantemente calcíticos (tabela 1, Figs. 1 A-H,
Fig. 2), com teores de CaO variando de 47,4 a 54,1% e de MgO entre 0,65 e 4,60%.
Apresentam baixos teores em SiO2 (<6%), e os seguintes teores para outros elementos
importantes: Al2O3 (0,12 a 1,1%), Fe2O3 (<0.5%), MnO (<0,2%) , P2O5 (< 0,13%) e em Na2O
e K2O (<0,4 e < 0,2%, respectivamente). Tais valores são característicos de mármores
plataformais. O somatório dos elementos terras raras (∑ETR) varia de 6,82 a 25,83 ppm
(tabela 1, Fig.3), e os valores mais altos estão associados aos termos mais aluminosos.
Exibem ainda (La/Lu)n variando de 0,06 a 1,95, o que mostra um pequeno grau de
fracionamento dos ETR, uma anomalia negativa e fraca em Ce sugestiva de ambiente
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marinho aberto, e anomalias de Eu (Eu/Eu*)n variando de negativa (0.2) a fortemente
positiva (1.8) que sugerem a influência de hidrotermalismo.
Tabela 1 - Teores dos elementos maiores (em %) e elementos terras raras (em ppm) nos mármores
do Complexo Ceará e do Grupo Orós.
Mármores do Complexo Ceará
PIX 546

PIX 627

PIX 660

Mármores do Grupo Orós
PIX312

PIX376

PIX630 a

CMD1M

CMD1N

CMD1P

CMD5A

CMD5B

SiO2

10.17

21.74

10.04

0.96

3.03

1.8

5.7

0.79

1.6

4.5

1.5

Al2O3

0.55

2.44

1.63

0.45

0.57

0.44

0.69

0.12

0.18

1.1

0.45

CaO

28.23

26.04

28.47

53.81

52.64

52.84

49.8

54

54.1

47.4

52.8

Fe2O3

0.75

0.73

0.45

0.41

0.26

0.41

0.45

0.1

0.01

0.1

0.13

K2O

0.21

0.9

0.67

<0.01

0.19

0.1

-

-

-

-

-

MgO

20.09

18.51

20.18

1.24

1.08

1.24

3

1.5

0.65

4.6

1.7

MnO

0.02

0.02

0.01

0.12

0.04

0.02

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

Na2O

0.02

0.04

0.01

<0.01

<0.01

0.03

-

-

-

-

-

P2O5

0.01

0.03

0.03

0.06

0.12

0.02

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

TiO2

0.02

0.09

0.07

0.03

0.03

0.02

0.05

0.05

0.05

0.06

0.06

La

3.2

6.9

3.9

4.1

2.5

1.5

4.09

1.94

2.94

5.68

5.34

Ce

7.1

14.2

9.5

8.3

5.1

3.1

7.88

3.48

5.23

13.48

7.15

Pr

0.82

1.66

1

1

0.55

0.34

-

-

-

-

-

Nd

3.3

7

3.7

4.2

2.5

1.3

2.36

1.01

1.48

4.31

2.37

Sm

0.59

1.21

0.74

0.85

0.47

0.26

0.37

0.15

0.24

0.75

0.41
0.05

Eu

0.15

0.24

0.14

0.31

0.08

0.06

0.04

0.02

0.06

0.14

Gd

0.6

0.96

0.63

0.88

0.45

0.19

0.19

0.1

0.19

0.62

0.23

Tb

0.09

0.16

0.11

0.13

0.05

0.04

-

-

-

-

-

Dy

0.56

0.87

0.58

0.57

0.36

0.28

0.16

0.05

0.12

0.4

0.19

Ho

0.11

0.17

0.12

0.13

0.05

0.05

0.03

0.01

0.02

0.08

0.04

Er

0.38

0.58

0.34

0.32

0.2

0.14

0.09

0.03

0.04

0.2

0.09

Tm

0.07

0.09

0.05

0.05

0.02

0.02

-

-

-

-

-

Yb

0.37

0.55

0.31

0.26

0.16

0.16

0.07

0.02

0.03

0.15

0.07

Lu

0.06

0.08

0.05

0.04

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

Os mármores do Complexo Ceará, em contrapartida, são mais dolomíticos (tabela 1,
Figs. 1 A-H e Fig. 2) com teores de CaO variando de 26,04 a 28,17% e os de MgO entre
18.51 e 20,18%. São também mais silicosos (valores de SiO2 entre 10 e 22%), mais ricos
em Al2O3 (0,55 - 2,44%) e em Fe2O3 (0,55-2,44). Apresentam teores também baixos em
P2O5 (0,01-0,03%), MnO (0,01-0,02%) e o ∑ETR variando de 17,4 a 34,67 ppm (tabela 1,
Fig. 3). A distribuição desses elementos é menos fracionada, exibindo razão (La/Lu)n entre
0,8 e 1,3. Apresentam anomalias negativas de Ce e uma fraca anomalia negativa de Eu
(Eu/Eu*)n (0,89-1,10). O conjunto dessas feições sugere a deposição desses carbonatos em
ambiente epicontinental.
4. Referências
Deer, W.A., Howie, R.A., Zussman, J., 1962 – Rock forming minerals: non silicates. London,
Logmans, v.5, 371 p.
Gomes, J.R.C. e Vasconcelos, A.M., 2000 – Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil,
Jaguaribe SW, Folha SB.24-Y, Escala 1:500.000, Brasília – CPRM.
Haskin, L.A.,Haskin, M.A., Frey F.A., Wildman,T.R., 1968 – Relative and absolute terrestrial
abundances of the rare earths. In: Ahrens L.H. (ed), Origin and distribution of the elements, vol. 1.
Pergamon, Oxford, pp. 889-911.
Parente, C.V., Veríssimo C.U.V., Melo, O.O., Santos M.M., 2011 – Mapeamento geológico da Folha
Pio IX-PI, escala 1:100.000, convênio UFC-CPRM, trabalho em andamento.
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Compilação e padronização de uma base de dados litogeoquímicos
da Formação Serra Geral e da Formación Arapey, Bacia do Paraná
Otavio Augusto Boni LICHT (1), Edir Edemir ARIOLI (2)
Minerais do Paraná - MINEROPAR, Curitiba, PR (1) otavio@mineropar.pr.gov.br;

(2)

arioli@mineropar.pr.gov.br

Resumo
As pesquisas relacionadas com a distribuição geográfica e comportamentos estatístico, geoquímico e
petrológico dos elementos maiores e menores nas rochas básicas, intermediárias e ácidas da
Formação Serra Geral foram iniciados por Ruegg (1975). Desde então grande quantidade de dados
geoquímicos foi produzida em amostras coletadas em afloramentos e poços em toda a Bacia do
Paraná. Para dar suporte ao mapeamento geológico da Formação Serra Geral no Paraná, os autores
promoveram uma compilação e padronização dos dados produzidos por 45 pesquisadores isolados
ou em equipe, publicados ou inéditos. O trabalho envolveu diversos passos de revisão e de
consistência de dados para identificar discrepâncias, eliminar redundâncias e padronizar o
georreferenciamento. A base de dados compreende 4.257 amostras com resultados de SiO2, TiO2,
Al2O3, FeOtotal, MnO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, e, em grande parte delas, de Ba, Ce, Cr, La, Ni, Rb, Sr,
Zr, e Y. São relatados os problemas encontrados e as soluções adotadas para a compilação e a
padronização dessa base de dados que está sendo utilizada em tratamentos e modelagens
abrangendo a Formação Serra Geral no Brasil, Paraguai e Argentina e a Formación Arapey no
Uruguai, assim como sugestões para facilitar a agregação de novos dados à base.
Palavras-chave: base de dados litogeoquímicos, Formação Serra Geral, Paraná LIP
Abstract
The research related to the geographical distribution and statistics, petrology and geochemistry
behaviors of major and minor elements in basic, intermediate and acid rocks of the Serra Geral
Formation was started by Ruegg (1975). Since then, a large amount of geochemical data has been
produced in samples collected from outcrops and wells in whole Parana Basin. To support the
geological mapping of the Serra Geral Formation in the state of Parana, the authors performed a
compilation and standardization of published or unpublished data produced by 45 researchers or
research teams. The work involved several steps of review and data consistency to identify
discrepancies, eliminating redundancies and standardizing the geographic location. The database
includes results of 4,257 samples with SiO2, TiO2, Al2O3, FeOtotal, MnO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, and in
most of them, Ba, Ce, Cr, La, Ni, Rb, Sr, Zr, and Y. The article outlines the problems encountered and
the solutions adopted for the compilation and standardization of the database that is being used in
treatments and modeling covering the Serra Geral Formation in Brazil, Paraguay and Argentina and
Arapey Formation in Uruguay, as well as tips on how to facilitate the aggregation of new data to the
base.
Keywords: lithogeochemical database, Serra Geral Formation, Paraná LIP

1. Introdução
A porção sulamericana da LIP Paraná-Etendeka (Large Igneous Province ParanáEtendeka), cobre parte de quarto países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e se estende
por aproximadamente 1,2 x 106 km2. A variação máxima de altitude é de 3.498 metros, com
os seguintes extremos: 1.832 m e -1.666 m com relação ao nível do mar. Esse enorme
volume de rochas extrusivas e hipabissais denominados de Formação Serra Geral no Brasil,
Argentina e Paraguai e de Formación Arapey no Uruguai, tem sido estudado desde meados
de 1960 por diversos pesquisadores cujos dados foram publicados, porém muitos
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permanecendo inéditos. A decisão de realizar a integração e padronização desses dados
surgiu da necessidade dos autores disporem de uma base de dados robusta e consistente
para a caracterização de assinaturas geoquímicas das fácies identificadas no mapeamento
geológico da Formação Serra Geral no estado do Paraná. Muitas interpretações que foram
baseadas em conjuntos restritos de dados e expandidas para a Formação Serra Geral
poderão agora ser revistas ou confirmadas com esse conjunto integrado e padronizado de
4.257 amostras.
2. Materiais
Foram utilizadas as seguintes fontes de dados, citadas em ordem cronológica: De La
Roche et al (1974), Rüegg (1975); Bellieni et al (1983); Marimon, Moreira e Ayala (1983);
Bellieni et al (1984); Fodor, Corwin e Roisenberg (1985); Mantovani et al (1985); Petrini et al
(1987); Bertrand (1988, apud Bossi e Schilipov, 2007), Bossi & Navarro (1988), Peate,
Mantovani e Hawkesworth (1988); Picirillo and Melfi (org.) (1988); Picirillo et al (1988);
Turner (1988), Picirillo et al (1989); Roisenberg (1989); Peate (1989), Campanha (1991);
Chies (1991); Whittingham (1991), Viero (1992), Regelous (1993), Garland (1995), Garland,
Hawkesworth e Mantovani (1995); Nardy (1995); Peate e Hawkesworth (1996); Renne et al.
(1996), Rifas Gómez e Maquelín (1996, apud Bossi e Schilipov, 2007), Turner et al (1996),
Maniesi e Oliveira (1997); Licht e Arioli (1998); Feraud et al (1999, apud Bossi e Schilipov,
2007), Peate et al (1999), Turner et al (1999); Kirstein et al. (2000), Mincato (2000);
Romanini e Albuquerque (2000); Vanzela et al (2004); JICA (2005); Machado (2005);
Petersohn (2006); Wildner et al (2006); Lopes (2008), Nardy, Machado e Oliveira (2008);
Torres et al (2008); Machado (2009). Dados inéditos foram cedidos por David Peate, Jorge
Bossi, Linda Kirstein, Marta Mantovani, José A. Nardy, Fabio Machado, Antonio Pedro Viero,
Ronaldo Mincato e Wilson Wildner. A técnica analítica, quase exclusiva, para determinação
dos elementos maiores (SiO2, TiO2, Al2O3, FeOtotal, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O e P2O5) foi
a fluorescência de raios X (FRX). Já os elementos menores (Ba, Ce, Cr, La, Ni, Rb, Sr, Zr e
Y) foram determinados por diversas técnicas instrumentais principalmente FRX, e também
espectrofotometria de absorção atômica, espectrometria de plasma induzido óptico (ICPOES) e de massa (ICP-MS) e ativação neutrônica (INAA).
3. Métodos
Foram adotados os seguintes procedimentos para a compilação, crítica, consistência
e padronização dos dados geoquímicos e de posicionamento das amostras para a
composição da base de dados geoquímicos da Formação Serra Geral e Formación Arapey
na Bacia do Paraná: (1) seleção de livros, teses, dissertações, monografias, artigos e
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bancos de dados litogeoquímicos; (2) recebimento de tabelas de dados inéditos enviados
por pesquisadores; (3) estruturação de uma planilha eletrônica que foi sendo ajustada com o
desenvolvimento do trabalho; (4) a entrada de dados dos óxidos foi sendo simultaneamente
verificada e corrigida pela comparação da soma dos valores digitados com os publicados;
(5) descarte de amostras com dados analíticos ou outros dados essenciais incompletos ou
com análises anteriores a 1960, com interesse histórico; (6) pesquisa nas fontes para coleta
de outros dados relevantes como tipo de rocha, coordenadas ou localização, tipo de
amostra (afloramento ou sondagem) e forma de ocorrência (derrame, dique ou soleira); (7)
identificação das amostras com teores publicados em base hidratada ou anidra; (8) criação
de dois blocos de colunas, um para teores em base hidratada e outro para os em base
anidra; (9) ordenação da planilha pela combinação dos teores de SiO2, Al2O3 e TiO2 o que
facilitou a identificação de amostras referidas em mais que uma fonte; (10) consolidação dos
dados em apenas uma amostra, das amostras consideradas idênticas por terem resultados
idênticos e localização idêntica; (11) eliminação das amostras idênticas e desnecessárias;
(12) identificação das rochas extrusivas e hipabissais por indicação das fontes. Para as
amostras coletadas em perfurações, foi feita uma verificação no perfil geológico de cada
poço. Na ausência de indicações em amostras de afloramentos, a amostra foi considerada
como extrusiva; (13) preferência pelo teor de FeOtotal quando junto com os de Fe2O3 e FeOjá que é o valor reportado pelo FRX. Mesmo assim os valores de Fe2O3 e FeO foram
preservados; (14) Quando as coordenadas não constavam da base de dados, os mapas de
localização de amostras foram digitalizados e georreferenciados; (15) todas as coordenadas
UTM foram convertidas para geográficas decimais, sendo adotado como padrão o sistema
WGS84; (16) para as amostras sem coordenadas publicadas ou sem mapa de localização,
mas com uma descrição do local de coleta ou perfuração, as coordenadas geográficas com
boa aproximação foram obtidas por meio de pesquisa caso a caso, na aplicação Google
Earth; (17) a altitude dos afloramentos foi padronizada com o datum vertical do modelo
digital de elevação global SRTM-DEM obtida no sítio GPSVisualizer, com as coordenadas
geográficas decimais WGS84; (18) foi mantida a altitude (ou profundidade) publicada para
amostras coletadas em perfurações já que a comparação com os dados do SRTM-DEM
mostrou que as diferenças eram irrelevantes; (19) quando a altitude da amostra não foi
publicada mas sua sigla de identificação indica a profundidade de coleta desde o início do
poço, a altitude da amostra foi calculada a partir da altitude do início obtido diretamente da
Base de Dados de Exploração e Produção da Agência Nacional do Petróleo.
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4. Resultados
Uma base padronizada sob os aspectos de posicionamento e geoquímico, contendo os
dados analíticos de elementos maiores e menores de 4.257 amostras de rochas extrusivas e
hipabissais coletadas em afloramentos e testemunhos de sondagem em toda a área de
abrangência da Formação Serra Geral (BR, AR, PY) e da Formación Arapey (UY). Essa
base já foi utilizada para uma avaliação da abundância e do comportamento estatístico dos
elementos maiores e menores nas rochas básicas, intermediárias e ácidas (Licht e Arioli, em
preparação) e para a modelagem geoquímica e petrológica das rochas extrusivas e
hipabissais da Formação Serra Geral e da Formación Arapey.
5. Recomendações
Para facilitar a tarefa de integração de novos dados a essa base de dados homogênea que
servirá para ampliar o conhecimento da Formação Serra Geral, os autores sugerem que a
publicação de novos dados geoquímicos siga as seguintes sugestões: (a) os resultados
analíticos devem ser publicados como recebidos do laboratório, mas se o autor preferir
publicar dados recalculados para uma base anidra é fundamental que sejam incluídos os
valores de LOI e também indicado qualquer valor ou proporção usado para estimar valores a
partir dos originais, p.ex. FeO e Fe2O3 a partir do FeOtotal; (b) a adoção de coordenadas
geográficas é preferível já que a Bacia do Paraná alcança 1,2 x 106 km2 abrangendo várias
zonas de coordenadas projetadas UTM; (c) quando o autor preferir as coordenadas
projetadas UTM, o meridiano central assim como o sistema de projeção deve ser informado,
p.ex UTM SAD69 MC 51; (d) cada amostra deve ter o seu trio de coordenadas (W, S,
altitude) registrado com a maior acurácia, com GPS altimétrico portátil; (e) mesmo quando a
pesquisa for feita em perfis geoquímicos curtos ao longo de rodovias, é inaceitável que
sejam atribuídas as mesmas coordenadas ao conjunto de amostras de um perfil; (f) o datum
vertical adotado para a altitude das amostras deve ser sempre citado.
6. Referências
As referências completas das fontes de dados compiladas e padronizadas estão em:
LICHT, O.A.B., ARIOLI, E.E. A review of the statistical behavior of major and minor elements in
basic, intermediate and acidic rocks of the Parana large igneous province - Parana LIP.
(em preparação)
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LITOQUÍMICA DE ANFIBOLITO, FORMAÇÃO FERRÍFERA,
TONALITO E MINÉRIO DE OURO DO TERRENO GRANITOGREENSTONE DO TOCANTINS, TO
Raul M. KUYUMJIAN
Universidade de Brasília (UnB) - raulmk@unb.br

Resumo
O Terreno Granito-Greenstone do Tocantins é composto por domos granito-gnáissicos e estreitas
faixas de greenstone, formados no Paleoproterozóico. Os depósitos de ouro nesse terreno são
hospedados em quartzo de veios encaixados em rochas produtos de alteração hidrotermal de
anfibolito, formação ferrífera bandada e rochas graníticas em zonas de cisalhamento. Sugere-se que
tais depósitos formaram-se durante a deformação brasiliana com a participação de fluido hidrotermal
metamórfico. As assinaturas químicas de anfibolito e tonalito do TGGT são características de
ambiente de subducção, enquanto a composição química dos minérios de ouro é semelhante a dos
depósitos tipo orogenic lode-gold.
Palavras-chave: Tocantins, greenstone, ouro, litoquímica.
Abstract
The Paleoproterozoic Tocantins Granite-Greenstone Terrane is composed of granite-gneissic domes
and narrow intervening greenstone belts. Tholeiitic metabasalts and calc-alkaline metatonalites have
chemical composition characteristic of subduction tectonic envieronment. The main gold
concentrations occur in iron-rich amphibolite, banded iron formation and granitic rocks. It is suggested
that the Tocantins Granite-Greenstone Terrane gold occurrences and deposits were formed by
dominantly metamorphic hydrothermal fluids during the Brasiliano Orogeny. They have chemical
characteristics of orogenic lode-gold deposits.
Keywords: Tocantins, greenstone, gold, geochemistry

1.

Introdução
O terreno Granito-Greenstone do Tocantins (TGGT) faz parte do embasamento do

extremo norte da zona externa da Faixa Brasília, Província Tocantins. A maioria das
ocorrências e depósitos de ouro do TGGT foi descoberta por Bandeirantes e garimpeiros,
vem sendo estudada por acadêmicos e, mais recentemente, explorada por empresas de
mineração. Este trabalho apresenta dados de litoquímica indicadores do ambiente
geotectônico de formação do TGGT e a composição química de minérios de ouro do referido
terreno.

2.

Geologia e Ambiente Geotectônico de Formação do TGGT
O TGGT compreende estreitas faixas de greenstone contornando domos elipsoidais

constituídos de gnaisses tonalíticos paleoproterozóicos. A seqüência do greenstone constitui
o Grupo Riachão do Ouro, que compreende metabasaltos e meta-ultrabásica da Formação
Córrego Paiol, sobrepostos por filito sericítico carbonoso, quartzito, metachert, xisto
carbonoso,

formação

ferrífera

bandada,

metaconglomerado

e,

subordinadamente,

metavulcânicas félsica, intermediária e máfica da Formação Morro do Carneiro (Padilha
1984, Cruz & Kuyumjian 1998). Cruz et al. (2003) obtiveram idades U-Pb de 2,2 a 2,45 Ga
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em zircão e titanita de tonalitos dos domos, intrusivos nas supracrustais. As faixas de
greenstone distribuem-se em forma de Y, de direção NS com ramificações para NE e NW e
cuja origem deve-se, inicialmente, à forma dos domos, alojados como corpos elípticos
alongados. As estruturas de deformação mais antigas, pré-brasilianas, geradas no evento D1
decorrente do posicionamento dos domos, apresentam direções NS, N60oE e N60oW, subverticais. Zonas de cisalhamento direcionais D2 brasilianas, com movimentação destral,
direção principal N20-40ºE e subsidiárias N0-10ºE e N10-30ºW, controlam a distribuição dos
veios de quartzo produtos de alteração hidrotermal e portadores de ouro e sulfetos
(Kuyumjian & Araújo Filho 2005).
Segundo Silva et al. (1990) e Ferrari & Choudhuri (2004), os metabasaltos da
Formação Córrego Paiol apresentam afinidades químicas com, respectivamente, basaltos
de arco de ilhas e basaltos de rifte continental. Cruz & Kuyumjian (1996) identificaram dois
grupos de metabasaltos na região Almas-Dianópolis: (i) de alto ferro, com características
químicas de basaltos toleíticos originados em zona de subducção e (ii) de alto magnésio,
almofadados, komatiíticos, extrudidos em ambientes de rifte ou bacia de retro-arco
continentais. A formação ferrífera bandada apresenta composição química semelhante à de
formações ferríferas paleoproterozóicas. Metatonalito do TGGT apresenta composição
química característica de ambiente de subducção, enquanto metagabro intrusivo em
metatonalito na porção sul do TGGT apresenta composição química típica de magmatismo
básico em ambiente de colisão continental.

3.

Depósitos de Ouro no TGGT e suas Características Químicas
Segundo Cruz (1993), a evolução metamórfico-deformacional do TGGT é

semelhante à de gold-only provinces, enquanto Cruz & Kuyumjian (1999) classificaram as
ocorrências de ouro presentes no mesmo como mesotermal do tipo lode, de média
temperatura. A mineralização de ouro se deu pela percolação de fluidos hidrotermais em
zonas de cisalhamento do tipo dextral strike-slip no evento dúctil-rúptil D2 (Cruz & Kuyumjian
1998), durante retrometamorfismo das rochas do TGGT, da fácies anfibolito para a fácies
xisto verde (Ferrari & Choudhuri 2004). As principais ocorrências e depósitos de ouro no
TGGT (Fig. 01) são hospedadas por formação ferrífera bandada, anfibolito rico em ferro e
rochas graníticas dos domos (Cruz & Kuyumjian 1999) que, da mesma forma que a maioria
dos depósitos e ocorrências de ouro do Maciço de Goiás e da Faixa Brasília (Araújo Filho &
Kuyumjian 2000), são controladas por zonas de cisalhamento.
O anfibolito rico em ferro da Formação Córrego Paiol hospeda o depósito Córrego
Paiol e várias ocorrências de ouro associadas a zonas de cisalhamento N10-30oE e N2040oW. O anfibolito do depósito foi submetido a carbonatação, sericitização, silicificação,
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sulfetação e, subordinadamente, albitização, cloritização, turmalinização e epidotização, em
zona de cisalhamento destral N20oE/70oNW. O minério consiste de ouro, pirita, arsenopirita,
pirrotita e calcopirita, disseminado em anfibolito submetido a silicificação e cloritização.
Os depósitos e corrências de ouro em formação ferrífera bandada e xisto encaixante
submetidos a alteração hidrotermal estão localizadas, principalmente, na região de
Conceição do Tocantins, parte sul do TGGT (Cruz & Kuyumjian 1999). Na ocorrência
Gerseu, localizada na interseção de faixas de greenstone NE e NW, o ouro, associado à
pirita, pirrotita, calcopirita, galena, esfalerita e bismutinita, ocorre em veios de quartzo
encaixados em formação ferrífera bandada silicificada, carbonatizada e brechada e em veios
e/ou segregações de quartzo branco leitoso presentes em xisto com foliação N20oW/35oSW,
encaixante da formação ferrifera e constituído de sericita, carbonato, clorita, turmalina,
biotita, magnetita, sulfeto, grunerita e cloritóide.
Nas ocorrências dos domos do TGGT, o ouro ocorre em veios de quartzo contendo
turmalina, carbonato, sericita, clorita e sulfetos (Cruz & Kuyumjian 1999). A ocorrência Santo
Elias, localizada em interseção de falhas NE e NS, contem ouro livre em veios NS, N3045oE/40oSE e N70oE/50oSE, encaixados em biotita metagranito e constituídos de quartzo
enfumaçado cataclástico, principal portador do ouro, pirita, arsenopirita, calcopirita e
malaquita e cimentado por quartzo leitoso. Os veios, de 1 a 6 m de espessura, são
envelopados por zonas de alteração argilílica e carbonatização.
O minério de ouro apresenta concentrações mais elevadas em As, Mo, Ba, Sr e Y
quando hospedado em tonalito e granito; em Zn, Cu, Ni, Sr, Ba, Bi, Sb,Te e Sc na formação
ferrífera; e As, Y, Zn, Mo, Sc e Cu no anfibolito. As concentrações mais elevadas de Au, As,
Pb, Cu, Zn, Ni, Bi e S refletem a presença de ouro e sulfetos disseminados; de As, Ag, Bi e
Sb suas concentrações em pirita; e de Ag, Te e Bi suas concentrações em grãos de ouro. As
concentrações de Ba sugerem a presença de BaO em carbonato da alteração hidrotermal,
enquanto as de K decorrem, provavelmente da presença de biotita como produto da
alteração hidrotermal de anfibolito (ocorrrência Tapuias) e formação ferrífera bandada
(depósito Gerseu). A composição da pirita é, praticamente, a mesma nas três ocorrências,
com concentrações mais elevadas de Bi e Zn na ocorrência Gerseu (formação ferrífera) e de
Cu nas ocorrências Gerseu (formação ferríifera) e Santo Elias (biotita ganito). Grãos de ouro
das três ocorrências apresentam concentrações significativas de Ag, Te e Bi e valores
elevados para a razão Au/Ag.

4.

Considerações Finais
Dados de litoquímica sugerem que a evolução do TGGT compreendeu dois estágios

magmáticos importantes: um onde prevaleceu magmatismo de arco de ilhas, e outro com
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magmatismo de arco continental. A distribuição regional das ocorrências e depósitos de
ouro do TGGT é controlada por zonas de cisalhamento brasilianas ou reativadas no
Brasiliano. Tais ocorrências/depósitos ocorrem na forma de disseminações e veios de
quartzo, em anfibolito rico em ferro, formação ferrífera bandada e granito submetidos à
alteração hidrotermal na fácies xisto verde. Em anfibolito e formação ferrífera do TGGT,
veios de quartzo auríferos e xistos imediatamente encaixantes são enriquecidos em Au, As,
Ag, Cu e Mo; somente a formação ferrífera alterada é enriquecida em Bi; o biotita granito da
ocorrência Santo Elias apresenta concentrações mais elevadas em Au, Pb, Mo, Ba e Sr. As
ocorrências de ouro do TGGT apresentam altas razões Au/Ag e baixas concentrações de
metais básicos, características de depósitos do tipo orogenic lode-gold.
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Geoquímica da Suíte Intrusiva Rio Içana nos arredores da Missão
Tunuí, Amazonas, Cráton Amazônico
Renata S. VERAS1, Rielva S.C. NASCIMENTO2, Marcelo E. ALMEIDA3.
1- Programa de Pós-Graduação em Geociências (PPGGEO-UFAM)-renata.veras07@gmail.com; 2Departamento de Geociências/Universidade Federal do Amazonas-rielva@ufam.edu.br. 3- Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)-marcelo.esteves@cprm.gov.br;

Resumo
A Suíte Intrusiva Rio Içana compreende granitos a duas micas e muscovita leucogranitos com
granada de idade Mesoproterozóica. Dados litogeoquímicos mostram rochas granitóides de caráter
peraluminoso com coríndon normativo > 1% e K2O/Na2O >1,05, similar aos granitos tipo-S descritos
na literatura. Nesse sentido a Suíte Intrusiva Rio Içana representa o importante magmatismo
peraluminoso do tipo-S na Província Rio Negro, e o estágio final de cristalização é caracterizado pelo
muscovita leucogranito com granada e greisens.
Palavras-chave: litogeoquímica, Província Rio Negro, granito tipo-S.
Abstract
The Içana Rio Intrusive Suite comprises two micas granites and garnet–bearing muscovite
leucogranites of Mesoproterozoic age. The litogeochemical data shows granitoids rocks with
peraluminous character, normative corundum >1% and K2O/Na2O ratio > 1.05, similar to the S-type
granites described in the literature. Therefore, the Içana Rio Intrusive Suite represents the main
peraluminous S-type magmatism in the Rio Negro Province, and the garnet- bearing muscovite
leucogranite and greisens characterized the final stage of crystallization.
Keywords: lithogeochemical, Rio Negro Province, type-S granite.

1. Introdução
Dois principais tipos de granitóides são reconhecidos como resultado da fusão de rochas
metassedimentares (Barbarin 1996; 1999): (i) monzogranito a leucogranitos a duas micas;
(ii) tonalitos a monzogranitos com cordierita ricos em biotita. A Suíte Intrusiva Rio Içana
(Lima & Pires 1985), está inserida no Domínio Uaupés, Província Rio Negro, noroeste do
Cráton Amazônico e abriga granitos a duas micas (Dall’ Agnol & Abreu 1976) de idade 1.521
± 32 Ma (Pb-Pb evaporação em zircão) (Almeida et al. 1997). Contudo, pouco se conhece a
respeito deste magmatismo, tanto em termos cartográficos, como em termos analíticos.
Neste contexto, o presente trabalho visa discutir dados preliminares concernentes a
petrografia e geoquímica dessas rochas graníticas aflorantes nas proximidades da Missão
Tunuí, localizada a noroeste do município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, região
de fronteira Brasil-Colômbia.

2. Geologia da Suíte Intrusiva Rio Içana
As rochas da Suíte Intrusiva Rio Içana ocorrem em terrenos de alto grau associadas à
migmatitos com silimanita e turmalina. Tratam-se de muscovita-biotita monzogranitos com
texturas que variam de inequegranular fina a média a porfirítica e por vezes exibe estruturas
fantasmas como dobras e foliações parcialmente preservadas das rochas-fontes
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paragnáissicas. Os minerais essenciais que compõem estas rochas são quartzo,
plagioclásio, K-feldspato, biotita e muscovita. Como acessórios, apatita, zircão, monazita e
opacos. Os produtos de alteração são epidoto e mica branca proveniente do plagioclásio
pelo processo de saussuritização, muscovita e clorita oriunda da biotita. Associado aos
muscovita-biotita

monzogranitos

ocorre

um

muscovita

leucogranito

com

granada

apresentando textura que varia de grossa a pegmatóide composto por plagioclásio, quartzo,
K-feldspato e muscovita como fases essenciais, e granada, turmalina, cordierita, biotita,
zircão e apatita como acessória. Aspectos de campo mostram que os muscovita-biotita
monzogranitos são cortados pelo muscovita leucogranito com granada e turmalina e por
veios de quartzo e muscovita (greisens).

3. Caracterização geoquímica
Com base em critérios petrográficos foram selecionadas 10 amostras (8 do muscovitabiotita monzogranito e 2 do muscovita leucogranito com granada) para análise
litogeoquímica de elementos maiores, menores e traços realizados na ACME-LAB, Canadá.
A química de elementos maiores para o muscovita-biotita monzogranito revela
conteúdos de SiO2 variando entre 64,7 a 69,9%, teores de Al2O3 entre 14,82 a 18,49%, o que
possibilitou a formação de coríndon normativo (C*= 1,40 a 4,63%). Nas amostras com
Al2O3< 16,05% o coríndon normativo mostra valores inferiores a 1% (apenas 3 amostras).
Considerando os parâmetros propostos por Shand, (1943), as amostras exibem caráter
dominantemente peraluminoso (ISA > 1,17), com as amostras menos enriquecidas em Al2O3
(14,82 a 16,05% e ISA entre 0,99 a 1,07% plotando na interface entre os campos
metaluminoso e peraluminoso (Figura 1A). As amostras do muscovita leucogranito com
granada apresentam conteúdos de SiO2 entre 69,3 e 70,10%, Al2O3 = ~ 16,83%, coríndon
normativo em torno de 3,80%, e caráter peraluminoso (ISA= ~1,25%) (Figura 1A). No
contexto de tipologia de rochas graníticas foram utilizados os diagramas de Chappell &
White (1983; Figura 1B) e Frost et al., (2001; Figura 1C), e os muscovita-biotita
monzogranitos apresentam razões K2O/Na2O > 1,05, compatíveis com os granitos tipo-S
descritos na literatura. Em função do enriquecimento anômalo em Na2O, possivelmente
associado a processos hidrotermais relacionados à formação dos greisens, os muscovita
leucogranitos com granada plotam no campo dos granitos tipo-I no diagrama de Chappell &
White (1983; Figura 1B), embora mantenham-se no campo dos tipo-S quando utilizada a
razão FeO/MgO (Frost et.al. 2001; Figura 1C).
O padrão de distribuição dos ETR normalizado (Boynton 1984) mostra que o muscovitabiotita monzogranito exibe moderado a forte fracionamento de ETRL (LaN/YbN= 4,73 a
21,86%) em relação aos ETRP (GaN/YbN= 0,86 a 3,12%) e discreta anomalia negativa de
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Eu, (Eun/Eu*=0,29 a 0,86%) (Figura 1D). O muscovita leucogranito com granada apresenta
um suave fracionamento de ETRL (LaN/YbN= 1,83 a 4,17%) em relação aos pesados
(GaN/YbN= 0,77 a 0,89%) e pronunciada anomalia negativa de Eu, (Eun/Eu*= 0,04 a 0,33%)
(Figura 1D). No diagrama multi-elementar normalizado (Thompson 1982; Figura 1E), o
muscovita-biotita monzogranito apresenta anomalias positivas de Th, La, Ce, Nd e Sm e
negativas de Nb, Ta, Sr, P e Ti. Os muscovita leucogranitos com granada têm anomalias
positivas de Rb, K, Ta, P e Hf e negativas de Ba, Th, Nb,Sr e Ti. Para inferir o ambiente
tectônico destas rochas optou-se pelo diagrama de Thiéblemont & Tégyev (1994), onde o
muscovita-biotita monzogranito posiciona-se no limite entre os campos de Granito de Arco
Magmático e Granitos de Colisão Continental (cálcio alcalinos e alcalinos) e os muscovita
leucogranitos com granada estão distribuídos no campo dos Granitos Continentais
Peraluminosos e na interface de Granitos de Arco Magmático, Granitos de Colisão
Continental (cálcio alcalinos e alcalinos) (Figura 1F).

Figura 1: (A) Diagrama de Shand (1943). Diagramas de tipologia de granitóides por (B) Chappell &
White (1983), (C) Frost et al. (2001). D) Padrão de distribuição dos ETR por Boynton (1984). E)
Espectros multi-elementar por Thompson (1982). F) Diagrama discriminante de ambiente tectônico
segundo Thiéblemont & Tégyev (1994).

3. Conclusão
As características de campo (relação com paragnaisses migmatitos), petrográficas
(presença de paragênese aluminosa) e geoquímicas (K2O/Na2O > 1 e ISA > 1.1, coríndon
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normativo > 1%), são compatíveis com os granitos tipo-S derivados de fontes
metassedimentares (Chappell & White 1974; Miller 1985). O muscovita leucogranito com
granada e os greisens indicariam o estágio final de cristalização da Suíte Intrusiva Rio Içana,
representando um magma mais rico em água e voláteis que propiciou a cristalização de
muscovita, granada e turmalina. Entretanto, para a definição do(s) tipo(s) de fonte(s)
precursora destes granitos e do processo petrogenético dominante ainda é necessário um
maior conjunto de análises químicas e isotópicas.
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Abstract
Fluorine contents of biotite were broadly analyzed with electron microprobe in regional and grain
scales at the Seridó Belt. At the belt scale, metamorphic biotites are F-poor with invariable contents (F
≈ 0.33%). Biotites from metasedimentary rocks show F enrichment in metric profiles near the contact
with felsic dykes and sills. At the grain scale, biotites are homogenous across the belt while biotite
from basement augen gneiss shows F zoning with F-poor rims. Experimentally determined F diffusivity
and finite difference numeric methods allow to model (i) the designation of F contents in biotite into
homogenization, zonation and quench zones in a T- time diagram (ii) the calculation of retrograde F
diffusion profiles as a function of cooling rates and (iii) the thermal history at the Seridó Belt.
Keywords: fluorine, biotite, diffusion, orogeny, cooling rates
Resumo
Teores de flúor foram sistematicamente analizados com microssonda eletrônica em biotitas da Faixa
Seridó. Em escala regional, biotitas metamórficas são pobres em F (≈ 0,33%) e homogêneas. Em
escala métrica, rochas metasedimentares mostram enriquecimento em F no contato com diques e sils
de félsicas intrusivas. Na escala de grão mineral as biotitas mostram teores de F homogêneos nas
rochas metasedimentares. Biotitas com zonação exibem bordos pobres em F em orthogneisses do
embasamento. Determinação experimental de difusão de F em biotita e modelos numéricos permitem
(i) estabelecer em diagrama temperatura vs tempo domínios de homogenização, zonação e
fechamento para teores de F na biotita, (ii) calcular perfis zonação de F em função da taxa de
resfriamento e (iii) determinar a evolução da taxa de resfriamento do orógeno Seridó ao longo do
tempo.
Palavras-chave: fluor, biotita, difusão, orogênese, taxas de resfriamento

1. Introduction
The measurement of current F/OH ratios in hydroxyl-bearing minerals may potentially
reveal fHF/fH2O in fluids and melts and the substitution of OH- by F- has long been the
subject of both theoretical and experimental investigations. This study examines with
electron microprobe (EMP) the F distribution in natural and experimentally modified biotites.
The obtained F diffusivity in biotite is used to model mineral zoning patterns and constrain
orogenic cooling rates at the Seridó Belt Borborema Province. The belt is a Neoproterozoic
supracrustal structure composed by the Jucurutu paragneiss, Equador quartzites and Seridó
micaschist. Thermobarometry studies suggest mid-crustal levels (P = 0.4 GPa) and
amphibolite facies conditions (T = 600 °C). Strike-slip tectonics controls the emplacement of
syn- to post-tectonic granitic plutons (585-570 Ma). Small peraluminous pegmatoid intrusions
(528 Ma) and pegmatite dike swarms (515-510 Ma) crop out in the central part of the belt.
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The basement of the Seridó belt is composed by Paleoproterozoic gneiss and migmatite of
the Caicó Complex (2.2 – 2.0 Ga).
2. Analytical Procedures
The main Seridó Belt petrotectonic units were sampled across regional profiles.
Biotite concentrates were separated from rock samples using a Frantz electromagnetic
apparatus and mounted in epoxy sections. Thin sections from sawed rock slabs were also
produced particularly for contact zone samples. Piston cylinder experiments evaluated the
diffusion of F in biotite at 650, 700, 750 ºC, 0.4 GPa of pressure. Experiments assembled a
mixture of two homogenous biotites separated from mica schist: PPPL18 biotite with F = 2.5
wt % and Mg# = 0.36 and Santo André quarry biotite with F = 0.3 wt % and Mg # = 0.38.
These were loaded into silver capsules with powdered anorthite and 4M HF to set up the
anorthite-fluorite-sillimanite-quartz buffer. Analyses were performed with a Cameca SX100
probe using a 15-kV focused beam, 100-nA sample current and spot diameter of 10 µm. Low
sample current (10 nA) were used for 1µm spot diameter analyses.
3. Results
The F content of biotites in Seridó mica schist and Jucurutu paragneiss are low and
invariant (mean F = 0.33%, σ = 0.03, n = 34) defining a homogeneous regional background.
Several samples grains were profiled and zoning was not observed. However, at the contact
with felsic intrusions and within their supracrustal xenoliths the biotites are enriched in F to
the same level as those of the intrusions. Several profiles with F enrichment in biotite toward
felsic intrusions were measured. As an example, the aureole around the Areias pegmatitic
granite sill exhibits decreasing F-in-biotite from F=0.95 % to the regional background F =
0.30 % over a distance of 2.5 m. The obtained diffusion profiles can be related to the
interplay of two major factors: (i) fluid fH2O/fHF chemical gradient and (ii) thermal gradient. In
contrast with F homogeneity observed at grain scale within the Seridó Belt, biotite grain
zoning with F-poor rims and disequilibrium features at thin section scale were measured in
Caicó Complex augen gneiss and migmatized Jucurutu gneiss. X-ray images of experimental
capsules reveal that biotites were strongly modified at the experimental conditions. Fluorine
diffusion in biotites were measured in 40-60μm profiles perpendicular to the c-axis with
Arrhenius relationship D = 22.7 x 10-4 x e -314KJ/mol/RT
4. Numerical model for F zoning in biotites and orogenetic cooling rates
During magmatic and metamorphic processes, fluid-biotite F-OH exchange by lattice
diffusion may produce biotites with F zoning as temperature controls (i) diffusivity D and the
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diffusion distance df = √ (D x tf) and (ii) the fluid F/OH ratio. For planar mineral grain
geometry, F/OH homogenization should be attained when dH - L/2 ≥ 0, dH = √ (D x tH) is the
diffusion distance for homogenization, tH = homogenization time; L = grain size (crystal
width). Using our F experimental diffusivity data and finite difference calculations with Fourier
number d = √ (D x t), we calculated T vs integrated-time curves that verify the Dodson (1969)
equation for closure temperatures. Homogenization temperatures (TH) curves are calculated
for 1 mm and 10 µm diffusion domains and variable cooling rates using the numerical
evaluation of Crank (1973) for non-steady state diffusion in a sheet plane with uniform initial
distribution and surface concentrations equal (Fig. 1). The time-integrated TH curves define
the separation between a high temperature domain where biotite should remain
homogeneous respect to F contents and a low temperature domain where it should be
zoned. During cooling both F diffusivity in biotite and fluid log(fH2O/fHF) ratios at the crystal
edges vary. Grain F/OH retrograde zoning begins when dH < L / 2 and ceases when the
closure temperature is attained with df / L ≈ 0. The preserved concentrations (C) profiles
along crystal width L are modeled based on the numerical solution of Dodson equation as a
function of grain size and cooling rates (Fig. 2). Using the experimental ASQF buffer of
Munoz and Eugster, (1969) we calculated for x in L the fluid log(fH2O/fHF) ratio with which
biotite equilibrates at the closure temperature. The obtained profiles are similar to the
observed in biotite from Caicó Complex augen gneiss. The integrated-time Tf. calculated to df
= 1 µm (probe size resolution) is considered as the analytical closure T curve and define a
low-temperature quench domain. The homogeneity of F in metasedimentary biotites of
Seridó Belt could be explained by two extreme cooling scenarios (i) a fast cooling stage
through the zoning domain and (ii) very slow cooling on the homogenization domain. The
second scenario is geologically meaningless as it would require 1 Ga or more for postorogenic cooling. The late emplacement of pegmatites suggest that cooling through the
zoning domain begins at ≈ 520 Ma and argon isotopes in micas from the Seridó Belt show
cooling ages between 498 and 481 Ma. Averaged cooling rates from the metamorphic pick at
600 Ma and 640 ⁰C to 520 Ma and 490 ⁰C (1 mm domain) or 370⁰C (1 µm domain) are
respectively 3.4 ⁰C/Ma and 1.9 ⁰C/Ma. Homogeneous biotites within the Seridó supracrustal
rocks requires minimal cooling rates of 136 ⁰C/Ma and 105 ⁰C/Ma through the zoning domain
1 mm to 1 µm respectively. This fast cooling episode after the low cooling stage is best
described by an error-function curve, (T-T0) / (T∞ - T0) = erf z/(4αt)

-1/2

. The obtained results

using F in biotite agree with previous Borborema Province cooling models based on mineral
40

Ar/39Ar analyses (Cunha de Souza, 1996; Corsini at al., 1998).
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Figure 1 – Homogenization and zonation domains as a function of crystal width (10 µm and 1 mm)
and cooling rates (1 and 100 C/Ma). Quench domain calculated for 1 µm (EMP resolution). Potential
temperature relations between felsic intrusions and regional country rocks are shown.

Figure 2 –Theoretical F zoning in biotite (perpendicular to c-axis) as a function of cooling rate; L / 2 =
1 mm.
References
Corsini, M., Lambert de Figueiredo, L., Caby, R., Fréraud, G., Ruffet, G. & Vauchez, A. (1998).
Thermal history of the Pan-African / Brasiliano Borborema Province of northeastern Brazil deduced
from 40Ar/39Ar analysis. Tectonophysics, 285,103-117.
Crank J. (1956). Mathematics of diffusion. Oxford, Clarendon Press.
Cunha de Souza, L.C., (1996). Zonéographie métamorphique, chimie des minéraux, pétrochimie,
géochronologie 40Ar/39Ar et histoire P-T-t des micaschistes englobant le massif gabbro-granitique
d'Acari (Brasiliano), ceinture mobile du Seridó (NE du Brésil). Thèse de doctorat, Université
Catholique de Louvain, Louvain, 345p.
Dodson M.H. (1973). Closure temperature in cooling geochronological and petrological systems.
Contributions to Mineralogy and Petrology, 40, 259-274.
Munoz J.L. and Eugster H.P. (1969). Experimental control of fluorine reactions in hydrothermal
systems. The American Mineralogist, 54, 943-959.

827

AS ROCHAS VULCÂNICAS DAS SERRAS DO TABACO E TARAME,
NE DE RORAIMA, DOMÍNIO SURUMU, CRÁTON AMAZÔNICO.
Kássia R. F. BEZERRA1, Rielva S. C. do NASCIMENTO1
1– Universidade Federal do Amazonas (UFAM) - kassiterita@gmail.com; rielva@ufam.edu.br.

Resumo
Estudo petrográfico mostra que as rochas das serras do Tabaco e Tarame são dominantemente
riolitos e subordinadamente traquidacitos, estruturados em um regime de fluxo que variou de
turbilhonar a laminar, predominando este último. Os múltiplos sets de disjunções colunares indicam a
atuação de repetidos pulsos magmáticos na estruturação das serras. Geoquimicamente os riolitos e
traquidacitos mostram caráter metaluminoso e afinidade geoquímica com rochas da série alcalina,
bem como, com os granitos tipo A reduzido. Estas características mostram que as rochas da serras
estudadas não pertencem ao Grupo Surumu como previamente cartografados, mas representam um
magmatismo alcalino de 1,96 Ga no Domínio Surumu, informalmente denominado de Formação
Cachoeira da Ilha.
Palavras-chave: Domínio Surumu, Formação Cachoeira da Ilhas
Abstract
Petrographic study shows that the rocks of Tabaco mountain and Tarame mountain are dominantly
rhyolites and subordinate trachydacites, structured in a flow regime that ranged from turbilionar the
laminar, predominantly the latter. The multiple sets of disjunctions columnar indicate the performance
of repeated magmatic pulses in the structure of the mountain. Geochemically, the rhyolites and
trachydacites show metaluminous character and geochemical affinities with alkaline series rocks as
well, with reduced A-type granites. These characteristics show that the rocks of the mountains do not
belong to the Surumu Group as previously mapped, but represent an alkaline magmatism at 1.96 Ga
informally called the Cachoeira da Ilha Formation.
Keywords: Surumu Domain, Cachoeira da Ilha Formation

1. Introdução

No Domínio Surumu é abundante a ocorrência de rochas vulcânicas, agrupadas no
grupo Surumu, representadas por andesitos, dacitos e riolitos, tufos cineríticos, lapili tufos,
bombas tufos e ocorrências locais de brechas autoclásticas e aglomerados vulcânicos, de
afinidade cálcio-alcalina e com idade de 1,98 Ga (Carvalho & Milliotti 2005, Santos et al.
2003). Estas rochas são correlacionadas a granitos cálcio-alcalinos de mesma idade que
constituem a suite intrusiva Pedra Pintada (Fraga et al. 1997, Reis et al. 2000).

O

mapeamento da Folha Tepequém (CPRM 2010), permitiu a identificação de uma nova
unidade vulcânica, denominada informalmente de Formação Cachoeira da Ilha, constituída
por ignimbritos riolíticos e rochas efusivas ácidas de afinidade alcalina que ocorrem
associadas a granitos alcalinos de 1,98 Ga (Suite Aricamã – CPRM, 2010), rochas
vulcânicas do Grupo Surumu e granitos da Suite Pedra Pintada.

Zircões extraídos de

dacitos da Serra do Tabaco forneceram idade U-Pb de 1,96 Ga (Schobbenhaus et al. 1994),
que foram cartografados como pertencentes ao Grupo Surumu. Este trabalho se propõe a
caracterização geoquímica da Serra do Tabaco e Tarame no intuito de verificar a unidade
real a que estas rochas pertencem (Grupo Surumu ou Formação Cachoeira da Ilha) e
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contribuir para o conhecimento da evolução magmática e geotectônica do Domínio Surumu.

2. As rochas vulcânicas das serras do Tabaco e Tarame:
A Serra do Tabaco é constituída por riolitos e, em menor proporção, traquidacitos
(Figura 1A) que exibem diferentes relações texturais e volumétricas. Na porção oeste da
Serra do Tabaco, foram identificadas riolitos e traquidacitos com as seguintes relações
estruturais: (a) Intercalações de lentes centimétricas variando de 1 a 2,5 cm definindo um
bandamento segundo 350°/45° NE; (b) Bandas riolíticas descontínuas gerando estruturas do
tipo boudins, segundo 256º Az, imersas em uma massa traquidacítica; e (c) arranjos
caóticos entre riolitos e traquidacitos, formando por vezes dobras. A porção central Serra do
Tabaco é a Serra do Tarame são estruturada por vários sets de disjunções colunares com
geometria veriando de hexagonal a poligonais, com larguras entre 0,6 m a 0,8 m e
espessura entre 6 a 8 m.
Os riolitos e traquidacitos exibem textura porfirítica, contendo fenocristais de quartzo,
feldspato alcalino, plagioclásio, que se encontram imersos numa matriz microcristalina. No
geral, os fenocristais apresentam cominuição, extinção ondulante e são fortemente
fraturados, por vezes com textura do tipo jigsaw. A matriz apresenta diferentes graus de
devitrificação, sendo constituída essencialmente por quartzo e, subordinadamente,
feldspatos, biotita e hornblenda, que se encontram alinhados definindo uma fina e
penetrativa foliação. Próximo às extremidades dos fenocristais, a matriz exibe um maior
grau de recristalização definindo uma textura de sombra de pressão assimétrica. Os
minerais máficos geralmente ocorrem como agregados dispersos na rocha, sendo
representado por anfibólio, biotita e opacos. Carbonatos ocorrem como produto de
alteração, provavelmente resultante da atuação de fluído tardi a pós-magmáticos.

3. Geoquímica
As rochas que constituem a serra do Tabaco apresentam teores de SiO2 entre
67,87% a 76,13% (com gap entre 70,87 a 74,58% SiO2), e no Tarame os teores encontramse no intervalo de 69,19 a 78,41% (sem amostras no intervalo 71,74 a 75% de SiO2).
As rochas estudadas exibem caráter essencialmente metaluminoso e subordinadamente
peraluminoso (Figura 1B). No contexto das séries magmáticas, mostram afinidade alcalina
(Figura 1C). Apesar das rochas estudadas não se tratarem de granitos, ocorrem associadas
a granitóides alcalinos contemporâneos (granitos Aricamã), sugerindo tratar-se de uma
associação vulcano-plutônica. Considerando as parâmetros propostos por Dall’Agnol e
Oliveira (2007), as rochas estudadas plotan no campo dos granitos tipo A (Figura 1D) e tipo
A reduzido (Figura 1E), com os traquidacitos da Serra do Tarame plotando no campo dos
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granitos cálcio-alcalino. No diagrama proposto por Whalen et al. (1987), as rochas estudas
plotam no campo dos granitos tipo tipo A (Figura 1F), e as rochas menos evoluídas da serra
do Tarame plotam no campo dos granitos não fracionados.

B

A
D
C

E

F

Figura 1: Diagrama de classificação das rochas vulcânicas onde os círculos representam as
amostras da serra do Tabaco e os triângulos da serra do Tarame: (A) Diagrama TAS de Middlesmost
(1994); (B) Índice de saturação em Alumina segundo Shand (1943); (C) Diagrama de alcalinidade
segundo Wrigh,(1969); (C) e (D) Diagrama discriminantes para granitos tipo A (Dall’Agnol e Oliveira,
2007); ( F) Diagrama de Whalen et al. (1987), com a composição média dos granitos tipo A (A) e
campos para granitos tipo M, I e S fracionados (FG) e não fracionados (OGT).
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4 – Discussão e conclusões
Comparando-se a geoquímica das rochas estudadas com a geoquímica das rochas
alcalinas da Formação Cachoeira da Ilha segundo Fraga et al (2007),

observa-se que

ambas são caracterizadas por alto conteúdo de SiO2 (serras do Tabaco e Tarame com
67,87 a 78,41% e Formação Cachoeira da Ilha com 69,06-76.75%), caráter metaluminoso a
levemente peraluminoso e elevados conteúdos de álcalis (08,35% - 08,99% e 7,75-9,51%,
respectivamente). Nos diagramas propostos por Dall’Agnol e Oliveira (2007) as rochas da
Formação Cachoeira da Ilha plotan no campo do granito tipo A e tipo A reduzido (fraga et al.
2007), semelhante as rochas estudadas neste trabalho.
Diante das características apresentadas é possível concluir que as rochas aflorantes
nas serras do Tabaco e Tarame não pertencem ao Grupo Surumu como cartografado
anteriormente, mas representam o magmatismo alcalino compatível com a Formação
Cachoeira da Ilha.
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RESUMO
Este trabalho apresenta a caracterização petrográfica e geoquímica dos ortognaisses do Complexo
salgadinho, que compõem o embasamento Paleoproterozóico (Riaciano) no Domínio da Zona
Transversal, Província Borborema, Nordeste do Brasil. Analises químicas de elementos maiores,
menores e traços (incluindo ETR) para estes ortognaisses do embasamento indicam afinidades
cálcio-alcalinas e assinaturas muito similares a granitos de arco que podem representar uma
acresção crustal durante a orogênese Paleoproterozóica na Região.
Palavras-chave: petrografia, litogeoquímica; ortognaisses, Província Borborema
ABSTRACT
This work introduces petrographic and geochemistry characterization of the orthogneiss of Salgadinho
complex, which is part of the Paleoproterozoic basement (Riaciano) in the Transversal Zone Domain,
Borborema Province, northeastern Brazil. The Chemical analysis of major, minor and trace elements
(including REE) for this basement orthogneiss suggest calc-alkaline affinities as well as signatures
very similar to arc granites. There characteristic could represent in this region a crustal accretion
during Paleoproterozoic orogenesis.
Keywords: petrography, lithogeochemistry; orthogneiss, Borborema Province

INTRODUÇÃO
O complexo Salgadinho está localizado na parte central da Folha Santa Cruz do
Capibaribe (SB.24-Z-D-VI) nos estado da Paraíba e Pernambuco inseridas no contexto
geodinâmico na porção leste da do Domínio da Zona Transversal, situado entre as zonas de
cisalhamento Patos e Pernambuco, Província Borborema, Nordeste do Brasil. Ortognaisses
presentes na área são bastante semelhantes na petrografica, texturalmente e quimicamente
com gnaisses de idade paleoproterozóica presentes no embasamento do domínio central da
Província Borborema (Santos, 1995; Brito Neves et al., 2001; Neves et al., 2006).

ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRAFIA
O Complexo Salgadinho é composto por hornblenda-biotita ortognaisses migmatíticos de
composição sienogranítica a granodiorítica e alguns termos tonalíticos, com textura
equigranular, granulação média a grossa e coloração variando de cinza esbranquiçada a
rósea. Caracteristicamente desenvolvendo leucossomas graníticos, que podem seguir ou
truncar a foliação. É comum a ocorrência de bandas de metamáficas (metagabros) com até
1 metro de largura (muitas vezes boudinados). Variam composicionalmente de sienitos a
granodioritos e alguns termos tonalíticos. São constituídos por microclina (5-42%),
plagioclásio (27-57%), quartzo(13-30%), anfibólio (8-12%), biotita (3-15%), além de titanita,
zircão, epidoto, allanita, apatita e magnetita como minerais acessórios. Magnetita é
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abundante tanto na matriz como nos leucossomas. Observa-se uma variada migmatização,
tendo sido afetado, por pelo menos dois episódios tectonometamorfico.

GEOQUÍMICA
Os dados geoquímicos obtidos a partir de amostras do mesossomas dos
ortognaisses, mostram certa variação nos conteúdos totais de SiO2 (65,2–75,8%), Al2O3(1216,2%), com elevado conteúdo de álcalis (K2O+Na2O – 5,5-8,1%) e caráter sódico
dominante, moderados valores de FeO* (3,4-4,95) e CaO (1,2-4,4%) e baixos conteúdos em
TiO2 (0,2-0,5%) e MgO (0,28-1,27%).
Estas rochas têm um caráter cálcio-alcalino variando de médio a alto potássio (fig.1).
Plotam na transição dos campos metaluminosas a peraluminosas (fig.2).
O Padrão de distribuição de elementos traços normalizados em relação ao manto
primitivo (Figura 3) mostra enriquecimento em Ba, K, Th, La e Nd, La em relação a Nb, Sr, P
e Ti.
Os padrões de ETR normalizados em relação ao condrito (Figura 4) mostram baixo
conteúdo total de ETR (94-372 ppm) para estes ortognaisses. São padrões que indicam
fracionamento moderado a forte (La/Yb)N = 4-57), mostrando um rápido decréscimo do La
ao Sm um perfil achatado na região dos terras raras pesados.
No diagrama discriminante (Y+Nb) vs Rb (Figura 5) as rochas analisadas se
dispõem, principalmente, no campo de magmas gerados em arco vulcânico com duas
amostras no limite com o campo ou do campo dos granitóides tardi a pós-orogênicos, isso
pode ser reflexo de uma provável de participação de materiais crustais na gênese dessas
rochas.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
Dados de campo e a assinatura geoquímica dessas rochas mostram um caráter cálcioalcalino, similar aos granitos de arco, sugestivo de que estes ortognaisses podem ter sido
originados durante um provável estágio de subducção relacionado ao evento Riaciano.
Dessa forma, esses ortognaisses representariam um estágio cedo tectônico à orogênese
Transamazônica/Eburneana.
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Figura 1 – Diagrama K2O vs SiO2 de
Peccerillo & Taylor (1976) mostrando o
caráter
cálcio-alcalino
para
os
ortognaisses do Complexo Salgadinho

Figura 2 - Índices de Shand, expressos em
diagrama
de
Maniar
&
Piccoli
(1989),
caracterizando o grau de saturação em alumina
dos ortognaisses do Complexo Salgadinho.

Figura 3 - Spidergrama normalizado para
normalizados em relação ao Manto
Primitivo (Sun & McDonough, 1989) para
os ortognaisses do Complexo Salgadinho

Figura 4 - Padrão de elementos terras raras
normalizados para o normalizado para o condrito
(Nakamura, 1977) para os ortognaisses do
Complexo Salgadinho.
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Figura 5 - Diagramas de discriminantes de ambiente tectônico de Pearce et al. (1986), com as
amostras do ortognaisse Salgadinho.
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Resumo
O Granitóide Almirante-Bendó está localizado na região oeste do estado de Pernambuco, nordeste do
Brasil, geologicamente se insere no Domínio Pernambuco Alagoas na Província Borborema. A
unidade ocorre na formas de uma série de serras paralelas ao Lineamento Pernambuco, suas rochas
incluem granodioritos a monzogranitos que gradam de gnaisses, protomilonitos a cataclasitos.
Quimicamente se caracterizam por serem metaluminosos e calcioalcalinas de alto potássio. Nos
diagramas de ambiência geotectônica, suas amostras plotam no campo dos granitóides pós
colisionais, com predomínio de assinaturas de arco vulcânico e, subordinamente, assinaturas química
de magmatismo anorogênico.
Palavras-chave: Província Borborema, Domínio Pernambuco Alagoas, Neoproterozóico, tectônica
pós colisional, granitóide sódio-potássico, metaluminoso
Abstract
The Granite Almirante-Bendó is located in the western part of Pernambuco state, northeast Brazil,
geologically is part of the Pernambuco Alagoas Domain on Borborema Province. The unit occurs in
the form of a group of hills parallel to the Pernambuco Shear Zone, its rocks including granodiorites to
monzogranites with gradation to gnaiss, protomilontes and cataclasites. Chemically they are
characterized by metaluminous and calc-alkalines high potassium rocks. In the diagrams of tectonic
affairs, their samples plot in the field of post-collisional granitoids, with a predominance of volcanic arc
signatures and subject, chemical signatures of within-plate magmatism.
Keywords: Borborema Province, Pernambuco Alagoas Domain, post-collisional granitoids,
metaluminous

1. Introdução
O Granitóide Almirante-Bendó (GAB), está cartografado nas folhas 1:100.000,
Parnamirim e Salgueiro, no oeste do Estado de Pernambuco. O GAB abrange uma série de
serras da região, como as do Almirante (onde foi definido), ao sul da cidade de Parnamirim
(Fig. 1), e do Bendó, a sul da cidade de Salgueiro. O comprimento total da unidade é de
aproximadamente 75 km com uma direção E-W/NW-SE, alterando sua direção para NESW, no limite oeste de sua ocorrência. Sua espessura máxima cartografada é de 6 km.

2. Geologia
Geologicamente o GAB está inserido no Domínio Pernambuco Alagoas, da Província
Borborema, ocorrendo paralelamente ao Lineamento Pernambuco. Os granitóides
apresentam variação na sua deformação. Observa-se que nas áreas mais altas e centrais
das serras ocorrem granodioritos a monzogranitos pouco deformados e bastante fraturados,
e nas áreas mais basais e periféricas da unidade as estruturas de cataclase, milonitização e
gnaissificação são mais presentes. Seu teor de máficos em geral é baixo, variando de 2 até

836

10%, ocorrendo principalmente anfibólio e biotita, seus minerais acessórios mais comuns
são apatita, epidoto, zircão e minerais opacos. Grandes zonas de falha de deslocamento
destral cortam a unidade quase transversalmente ao seu comprimento, formando, ao longo
dessas falhas, intensas zonas de catáclase.

3. Litogeoquímica
Nas análises químicas de rocha total se destacam as concentrações elevadas de
K2O, Na2O, Ba e Sr, e o caráter metaluminoso de suas amostras. As razões K2O/Na2O são
baixas para a maioria das amostras, mostrando um conjunto fracamente potássico ou
potássio-sódico (Fig. 2). Exceção feita a duas amostras que são potássicas. No diagrama
R1xR2 (De La Roche, 1980), com os trends ígneos, o grupo com mais amostras apresenta
um comportamento compatível com magmatismo subalcalino (calcioalcalina de alto potássio
a shoshonítico). As duas amostras potássicas demonstram afinidade alcalina, adentrando o
campo dos granitos tipo A (Fig. 2). O diagrama multielementar com normalização pelo
manto primordial para o conjunto amostras potássio-sódicas apresenta enriquecimento de
LILE; anomalias negativas de Nb, Ta, P, e Ti, indicando um magmatismo com assinatura de
uma zona de subducção. Por sua vez, as amostras potássicas possuem fortes anomalias
negativas de Sr, P e Ti, enriquecimento em HFSE, e pequenas anomalias negativas de Nb e
Ta, mais compatível com magmatismo de caráter anorogênico (tipo A). Essa mesma divisão
em dois grupos é observada nas anomalias de ETR no diagrama normalizado ao condrito
(Fig. 3). Nos diagramas de ambiência tectônica, a maioria das amostras plotam no campo
dos arcos vulcânicos num local onde também se posicionam amostras de rochas pós
colisionais, com exceção de uma amostra, que se localiza no campo intraplaca. Nos
diagramas baseados nas razões de SiO2 versus Y e Yb (Fig. 4) , a separação em rochas de
magmatismo pós colisional e intraplaca se torna mais evidenciado Assim temos dois
conjuntos de amostras, ambos de colocação pós colisional, porém o maior caracterizado
como subalcalino com assinatura de arco magmático. E outro conjunto menor, alcalino, com
características de magmatismo anorogênico, que podem ser tanto contemporâneas quanto
mais jovens que as rochas potássio-sódicas. Essa relação temporal é de difícil definição
devido à quantidade insuficiente de amostras. Foram enviadas mais amostras para análise
química para uma melhor caracterização da unidade.

4. Conclusões
O GAB de idade presumida Neoproterozóica (Ediacarano), se constitui num extenso
corpo plutônico de composição variando de granodiorítica a granítica, com intensa
deformação em suas bordas, e moderada a baixa deformação em sua faixa central. Com
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seu posicionamento relacionado à Zona de Cisalhamento Pernambuco, num contexto tardi a
pós colisional. Com intrusões de caráter transicional para magmatismo anorogênico, que
podem ou não serem partes da mesma suíte.

Figura 1: Localização e mapa geológico simplificado da área de ocorrência do Granitóide AlmiranteBendó, na folha Parnamirim 1:100.000.

Figura 2: Diagrama K2OxNa2O (Le Maitre, 1989) e diagrama R1/R2 (La Roche, 1980). Triângulos
abertos representam as amostras potássicas. Triângulos fechados as amostras sódio-potássicas.
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Figura 3: Diagrama ETR de amostras relacionados ao condrito (Boynton, 1984) e diagrama
multielementar normalizado ao manto primordial (Wood et al., 1979). Em azul as amostras sódiopotássicas e em linhas tracejadas as amostras potássicas.

Figura 4: Diagramas de ambiência tectônica de Peace et al.(1996), e Pearce et al. (1984). Triângulos
abertos representam as amostras potássicas. Triângulos fechados as amostras sódio-potássicas.
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da Província Borborema, Região de Parnamirim-PE
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Resumo
O Ortognaisse Caldeirão Vermelho está localizado na região oeste do estado de Pernambuco, região
nordeste do Brasil, geologicamente se insere no Domínio da Zona Transversal, na Província
Borborema. A unidade ocorre paralela ao Lineamento Pernambuco, suas rochas incluem gnaisses
graníticos a granodiorítos, por vezes bandados e localmente migmatizados. Quimicamente se
caracterizam por serem predominantemente peraluminos e calcioalcalinas de alto potássio. Nos
diagramas de ambiência geotectônica, suas amostras plotam no campo limítrofe dos granitóides sin
colisionais e de arco vulcânico. Seus espectros de terras raras em diagramas expandidos apontam
uma afinidade com magmatismo de arco vulcânico.
Palavras-chave: Província Borborema, Domínio da Zona Transversal, Neoproterozóico, granitos de
arco vulcânico, granitóides cálcio-alcalinos de alto potássio, peraluminoso.
Abstract
The Caldeirão Vermelho orthogneiss is located in the western part of Pernambuco state, northeast
Brazil, geologically is part of the Zona Transversal Domain on Borborema Province. The unit occurs
parallel to the Pernambuco Lineament, its rocks include granitic to granodiorites gneisses, sometimes
banded and locally migmatized. Chemically are characterized by being predominantly peraluminous
and calc-alkalines high potassium. In the diagrams of tectonic ambient, their samples plot in the
borderline of field syn-collisional and volcanic arc. Their anomalies of rare earths in spidergrams show
an affinity to volcanic arc magmatism.
Keywords: Borborema Province, Zona Transversal Domain, calc-alkalines high potassium,
peraluminous, volcanic arc magmatism.

1. Introdução
O Ortognaisse Caldeirão Vermelho (OCV), alvo do presente estudo litogeoquímico,
constitui uma unidade identificada durante as atividades de mapeamento geológico da folha
Parnamirim (1:100.000) em desenvolvimento pela CPRM-SGB, Superintendência de Recife.
O OCV se localiza a sul da cidade de Parnamirim, sertão do estado de Pernambuco, no
nordeste brasileiro (Fig. 1), aflorando em uma área de aproximadamente 80km².

2. Geologia
Geotectonicamente o OCV se insere no Domínio Piancó-Alto Brígida da Zona
Transversal na Província Borborema, distribuindo-se a norte do Lineamento Pernambuco e
a sudeste da Zona de Cisalhamento Parnamirim, nas proximidades da confluência das
zonas de cisalhamento citadas e sob forte influência das mesmas. Em mapas de integração
o ortognaisse em estudo é classificado como um metagranitóide de idade inferida
Neoproterozóica (Toniana). O OCV constitui-se principalmente por um extenso corpo e
estreitas lentes alongados na direção E-W, sendo o corpo principal cartografado como uma
unidade em forma de dobra fechada reclinada. Em campo aflora majoritariamente na forma
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de lajedos descontínuos constituídos por gnaisses de composição granítica a granodiorítica,
granulometria média (predominante) e cor cinza a rósea. Localmente apresenta bandamento
composicional marcado pela maior ou menor presença de feldspato alcalino, por vezes está
migmatizado, marcada por neossomas graníticos grossos intensamente dobrados e exibe
forte estiramento mineral observado nos minerais de quartzo. Faz contato com grandabiotita-xistos do Grupo Cachoeirinha pelos quais é circundado. Petrograficamente as
amostras do OCV classificam-se como rochas de composição granítica, granodiorítica a
tonalítica, por vezes constituindo augen-gnaisses. O máfico predominante é a biotita e em
duas amostras foi observado hornblenda. Como minerais acessórios são encontrados
apatita, alanita, zircão e minerais opacos e clorita como mineral de alteração. Exibe
estrutura gnáissica penetrativa evidenciada pela orientação de biotita, quartzo estirado e
fenocristais de microclina e plagioclásio. A paragênese mineral aponta para grau
metamórfico na fácies xisto verde.

3. Litogeoquímica
As amostras do OCV possuem elevados teores de SiO2 (±70%), Al2O3 (±15%) e
NaO2 (±4%), este último mais típico de granitos calcioalcalinos normais. No diagrama de
afinidade geoquímica de Maniar & Piccoli (1989) as amostras se classificam como rochas
metaluminosas a peraluminosas à biotita, com predomínio dos termos peraluminosos (Fig.
1). No diagrama de Rickwood (1989), as mesmas apresentam assinaturas de rochas
calcioalcalinas de alto potássio (Fig. 3). Os padrões ETR quando normalizados ao condrito
são bem fracionados, (La/Yb)N>50, com um maior enriquecimento em ETR leves em relação
aos pesados. Em diagramas expandidos normalizados ao manto primordial caracterizam-se
por uma forte anomalia de Nb, Ta e Ti (Fig. 4). Essas assinaturas são condizentes com
granitóides calcioalcalinos gerados em arco vulcânico. No diagrama classificatório de
ambiência tectônica de Pearce et al. (1996), as amostras plotam no campo limítrofe entre
granitóide de arco vulcânico e sin colisionais (Fig. 3).

4. Conclusões
Através dos dados apresentados, conclui-se que o OCV constitui uma unidade
granítica a tonalítica de idade presumida Neoproterozóica (pré-Ediacarano), com intensa
deformação brasiliana principalmente relacionada às zonas de cisalhamento nas imediações
da unidade. Suas rochas apresentam-se bastante diferenciadas, de caráter meta a
peraluminosas, com assinaturas químicas calcialcalinas de alto potássio. Gerado
provavelmente em contexto de ambiente de arco vulcânico, em fase de transição para um
ambiente sin-colisional.
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Figura 1: Localização e mapa geológico simplificado da área de ocorrência do Ortognaisse Caldeirão
Vermelho.

Figura 2: Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971) e diagrama de afinidade geoquímica (Maniar &
Piccoli, 1989).
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Figura 3: Diagrama das séries subalcalinas (Rickwood, 1989) e diagrama de ambiência tectônica de
Peace et al.(1996).

Figura 4: Diagrama ETR de amostras relacionados ao condrito (Boyton, 1984) e diagrama
multielementar normalizado ao manto primordial (Wood et al., 1979).
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Resumo
Amostras de ortognaisses do Complexo Ceará (Paleoprotrozoico) foram estudadas e revelaram dois
litotipos distintos, um tonalítico (NE de Sobral) e outro granodiorítico (SE de Ipu). As diferenças se
estendem ao índice de saturação em alumina, a afinidades com as séries cálcico-alcalinas de baixo e
alto K, aos padrões de distribuição de elementos traço e ETR quando normalizados a condritos e ao
ambiente tectônico de colocação dos protólitos ígneos. Aparentemente não pertencem a suítes TTG e
foram derivados de diferentes magmas e quiçá alojados na crosta em diferentes períodos geológicos.
Palavras-chave: Ortognaisses, trend cálcico-alcalino,Complexo Ceará, Província Borborema
Abstract
Samples of orthogneisses from the Ceará Complex (Paleoproterozoic) revealed two distinct lithotypes:
tonalities (NE Sobral) and granodiorites (SE Ipu). Other differences refer to the saturation in alumina,
affinities with calc-alkaline suites of low and high K, distribution patterns of trace elements and REE
normalized to condrites, and tectonic environment of emplacement of their igneous protoliths.
Apparently these orthogneisses do not belong to TTG suites and were formed from different magmas
perhaps emplaced into the crust at different times.
Keywords: Orthogneisses, Calc-alkaline trend, Ceará Complex, Província Borborema

1. Introdução
No domínio Ceará Central da Província Borborema (PB), afloram ortognaisses
diversos pertencentes ao Complexo Ceará, os quais têm sido interpretados como parte de
suítes TTG de idade paleoproterozoica. À exceção de breves citações sobre a ocorrência e
de datações de algumas dessas rochas (Fetter et al., 2000), não são conhecidos outros
trabalhos, especialmente aqueles voltados para seus aspectos petroquímicos.
O presente trabalho visa, assim, a contribuir com o conhecimento geológico desses
ortognaisses, em termos petrográficos e geoquímicos, e a confirmar ou não afinidades com
suítes TTG. A área de estudo faz parte das folhas Sobral e Ipu em escala 1:100.000 (Fig. 1).
2. Contexto geológico regional
A PB é dividida em vários domínios estruturais (Brito Neves et al. 2000), dentre eles o
domínio Ceará Central que se situa entre os lineamentos Transbrasiliano e Senador
Pompeu. O Complexo Ceará é uma das principais unidades litoestratigráficas deste domínio
e é composto por rochas para e ortoderivadas, que teriam sido em parte formadas em
ambientes de arcos vulcânicos (2,3 Ga) e metamorfisadas (2,15-2,10 Ga) durante a
orogênese riaciana (Fetter et al., 2000).
3. Materiais e Métodos
Foram selecionadas nove amostras de ortognaisses, que foram examinadas em
seções delgadas polidas e realizada análise modal por contagem de 1.200 pontos por
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lâmina. Foram também feitas análises por MEV-EDS (IG-UFPA) e químicas em rocha total
nos laboratórios da ACME.

Figura 1 - Mapa geológico da
área de estudo, com os pontos
de
amostragem.
Fonte:
modificado de Cavalcante et al
(2003).

4. Resultados
Os gnaisses estudados apresentam granulação média a grossa, coloração cinza
claro e bandamento composicional (Fig. 2). São constituídos por quartzo, feldspatos,
anfibólio e biotita, e ocupam, no diagrama QAP (Fig.3), os campos dos tonalitos e
granodioritos com conteúdos de minerais máficos entre 7 e 28%, verificando-se que os
gnaisses tonalíticos ocorrem a NE e os granodioritos a SE das cidades de Sobral e Ipu,
respectivamente, a uma distância de cerca de 80 km entre elas.
Apresentam textura granoblástica (Fig. 4a) e localmente desenvolvem augens de
feldspato (Fig. 4b). Andesina e microclina ocorrem em cristais tabulares subédricos,
enquanto o quartzo forma cristais anédricos com forte extinção ondulante. Cristais de biotita
e hornblenda (Fig. 4c) definem a foliação das rochas. Titanita, apatita, zircão, allanita e
magnetita (Fig. 4d) são os minerais acessórios primários e epidoto, clorita, argilominerais e
sericita os principais minerais secundários. A biotita mostra composição annítica (XFe= 0,58)
em ambos os litotipos e a magnetita é praticamente estequiométrica.
As composições tonalítica e granodiorítica são confirmadas pelo diagrama normativo
Ab-An-Or (Fig.7a), tendo produzido rochas metaluminosas a levemente peraluminosas. As
amostras, ademais, revelam afinidades com as séries cálcico-alcalinas (Fig.7b), porém não
mostram trends bem definidos, ainda que as variedades granodioríticas tendam a seguir o
trend cálcico-alcalino (Fig. 7c). As rochas tonalíticas e granodioríticas revelam,
respectivamente, afinidades com as séries cálcico-alcalinas de baixo K e alto K (Fig. 8b).
As amostras apresentam enriquecimento dos teores de elementos traços por fatores
acima de 10 em relação ao condrito (Fig. 9). Isso é indicativo de que os ortognaisses
experimentaram intensos processos de diferenciação geoquímica durante sua história
evolutiva. O padrão tonalítico é bem homogêneo com anomalias negativas de Nb, Ti e P, e
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positivas de Rb, K, La, Ce, Zr, Hf e Tb. Embora destaque estas mesmas anomalias, além
das anomalias positivas de Th e Nd, o padrão granodiorítico é menos homogêneo.

Figura 2 – Aspectos macroscópicos dos
ortognaisses bandados do Complexo Ceará: (a)
granodiorítico e (b) detalhe de porfiroclasto de
plagioclásioamendoado (augen) em gnaisse
tonalítico.

Figura 4 – Fotomicrografias: (a) textura
granoblástica de gnaisse granodiorítico. (b)
cristal amendoado de plagioclásio (textura em
augen) em rocha tonalítica. (c) cristal de
microclina pertítica do tipo filete em gnaisse
granodiorítico. (d) cristal de hornblenda e
biotitas definido a foliação em rocha tonalítica.

Figura 7 - Caracterização geoquímica: (a)
Diagrama AFM evidenciando a afinidade
cálcico-alcalina. (b) Diagrama K-Na-Ca
mostrando que a maioria das amostras
segue o trend cálcico-alcalino (Barker; Arth,
1976).

Figura 3 – Diagrama modal QAP e
Q(A+P)M (Streckeisen, 1976), para as
rochas estudadas.

Figura
5
–
Imagens
de
elétrons
retroespalhados por MEV (a, c) e respectivos
espectros EDS (b, d) : (a) cristal de biotita de
gnaisse granodiorítico; e (b) cristal de
magnetita de gnaisse tonalítico.

Figura 8 - Diagrama de caracterização
geoquímica: (a) Diagrama binário K2O vs. SiO2
(Peccerillo; Taylor, 1976), as amostras plotam
nos campos das séries cálcico-alcalina de baixo
a alto potássio.

Os teores de ETR normalizados ao condrito revelam dois padrões distintos (Fig. 10).
O padrão tonalítico é caracterizado por acentuado fracionamento dos ETRL em relação aos
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ETRP, diferentemente do padrão granodiorítico, que é bem menos acentuado. As anomalias
de Eu são ausentes ou levemente positivas nas amostras tonalíticas e negativas nas
granodioríticas.
Na discriminação do ambiente tectônico (Fig.11), as amostras tonalíticas se
concentram no campo dos granitóides de arco vulcânico, enquanto que as granodioríticas se
situam no campo pós-colisional (Pearce 1996), corroborando as interpretações de Fetter et al.
(2000).

Figura 9 -Padrão dos elementos traços.
Dados
normalizados
ao
condrito
de
Thompson (1982).

Figura10 - Padrão dos elementos terras
raras. Dados normalizados ao condrito de
Nakamura (1974).

5. Conclusões
As amostras de ortognaisses estudadas formam dois conjuntos distintos de rocha.
Distantes cerca de 80 km um do outro, mostram diferenças composicionais (tonalítos e
granodioritos), no índice de Shand, no padrão de distribuição de ET e ETR, bem como no
ambiente tectônico de colocação dos protólitos ígneos. Muito provavelmente, foram
derivados de magmas de diferente natureza e, quiçá, alojados na crosta em tempos
geológicos distintos.
Aparentemente, não fazem parte de suítes TTG, porém, dado o número reduzido de
amostras de ambos os conjuntos, ainda não se pode descartar essa hipótese.
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INTERPRETAÇÃO LITOQUÍMICA DAS ROCHAS GRANÍTICAS DO
EMBASAMENTO DA FOLHA ARRAIAS
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RESUMO
Neste estudo objetiva-se desenvolver dados geoquímicos das rochas graníticas que ocorrem na folha
Arraias. Utilizaram-se de elementos maiores e traços, algoritimizados em parâmetros multióxidos
R1xR2; AxB. Os resultados possibilitaram individualizar no embasamento granito-gnássico, nas
porções menos deformadas, uma série tipicamente calci-alcalina metaluminosa e outra peraluminosa,
classificados como granitóides de terrenos acrecionários de Arco Magmático e representam
assinatura geoquímica de granitos I/S. Estes aspectos químicos são refletidos na mineralogia, através
de paragêneses de granitos com anfibólio e biotita(trend metaluminoso) e outro com granito a duas
micas, muscovita primária-biotita+-granada(trend peraluminoso). Ambiente convergente de margem
continental constitui processo para gerar magmas calci-alcalinos e o magmatismo peraluminoso
formado da fusão de crosta continental em regime tectônico colisional.
Palavras-chave: Granitogenese; Série Calci-alcalina; Trend peraluminoso; Sistema acrecionário Arco
magmático e Colisional; Orogeno paleoproterozoico.
ABSTRACT
This study aims to develop knowledge of quimism of granitic rocks that occur in Arraias, for both, we
used the data of major e trace elements in multióxides parameters as R1xR2; AxB, and other
graphics. The results have enabled individualize, inside the embasement granite-gnassics, in portions
less deformed, a series typically calci-alkaline metaluminous and other peraluminous. Granitics rocks
are classified as accretionary magmatic arc and characteristics geochemical signature type I/S. These
chemical aspects are reflected in the mineralogy, through paragenesis with amfhibole and biotite
(trend metaluminous) and another with two granite micas, primary-biotite+muscovite-garnet(trend
peraluminous). The subduction of oceanic lithosphere in convergent continental margin is the
geological process to produce magmas calci-alkaline suite of low-K; already the peraluminous
magmatism would be generated from the continental crust tectonic regime in sin-colisional.
Keywords: calci-alkaline series, peraluminous trend, accretionary magmatic arc.

1. INTRODUÇÃO
A região de pesquisa, folha Arraias, localiza-se no sudeste do Tocantins, que
conjuntamente com as folhas Gurupi, Alvorada e Dianópolis, constituem o projeto Sudeste
do Tocantins. Neste trabalho será apresentada uma síntese das características geoquímicas
das rochas graníticas, obtidas a partir do mapeamento geológico 1:250000, em execução. A
região apresenta extensos terrenos de rochas graníticas, deformados (protomilonitos e
milonitos bandados) a tipos isótropos, e que eram agrupadas em complexos indiferenciados.
Caracterizam núcleos graníticos, possivelmente de idade Paleoproterozóico, á semelhança
com terrenos acrecionários de Arco magmático moderno. Desta forma, com a aplicação de
ferramentas de análise litoquímica pretende-se contribuir para a caracterização da fonte,
ambiente tectônico de formação destas rochas, bem como suas implicações para a
evolução geológica da região.
2. SÍNTESE GEOLÓGICA
Dentre as principais unidades litoestratigráficas cartografadas, a mais antiga é
representada pelo Complexo Granito-greenstone belt ou Seqüência vulcano-sedimentar e
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granitoides circunvizinhos tipo TTGs, onde os terrenos greenstone belt são de idade
paleoproterozóico e correlacionado ao Grupo Riachão do Ouro(metavulcânicas máficasultramáficas toleiticas e komatiiticas, na base, e pelos metassedimentos(filitos sericíticos
com intercalações de BIFs, quartzitos, metacherts), no qual, são intrusivos corpos graníticos
e máfico-ultramáficos. Estas unidades são recobertas, discordantemente, pela seqüência
metassedimentar

do

Grupo

Arai-Formação

Arraias,

principalmente

quartzitos

e

metaconglomerados fluviais, subordinadamente ocorrem metabásicas relacionadas ao Rift
Intracontinental. Este conjunto é sobreposto, discordantemente, pela cobertura pouco
deformada do Grupo Bambuí(sedimentos pelito-carbonáticos de Bacia Ante-país e pelas
coberturas sedimentares Intracratônicas da Bacia São Franciscana, Paleo/Mesozóicas.
3. METODOLOGIA
As amostras selecionadas para analises corresponderam aos litotipos, cuja avaliação
macroscópica e petrográfica, não evidenciaram processos de intemperismo e alterações
hidrotermais pervasivas. Privilegiaram-se rochas graníticas de aspecto textural isotrópo a
pouco cisalhado e que não apresentem textura porfiróide e/ou granulação muito grossa.
Elementos maiores e traços foram determinados pelo método analítico ICP(Inductive
Coupled Plasma), na SGS Geosol, totalizando 56 amostras, onde alguns elementos foram
determinados através da fusão com metaborato de lítio e outros por digestão ácida de água
régia. No tratamento dos dados petroquímicos utilizou-se o software GCDKit 2.3.
4. RESULTADOS
Os resultados permitiram individualizar duas suítes graníticas distintas: uma Suíte
metaluminosa de afinidade Calci-alcalina (figs. 2, 3, 5), ambiente de Arco magmático, fig. 9,
apresenta composição granítica a granodioritica, além de tonalito a anfibólio, trondhjemito
também são agrupadas nesta suíte (figura7, 8). Contém hornblenda e biotita na composição
mineralógica, reflexo do excesso de CaO no magma, além daquele disponibilizado para o
plagioclásio. O corpo característico é representado por um batólito, que ocorre a leste de
Conceição até Taipas, pouco deformado (apenas zonas cisalhamento confinadas). Outra
série

granítica

é

peraluminosa,

supersaturadas

em

Al2O3,

com

Al2O3/

NaO+K2O+CaO>1(figs 2, 3, 4) representada por monzogranitos, biotita granitos foliados,
granito com muscovita-biotita e tonalitos com biotita e granada. São geralmente
deformados(protomilonitos), os principais corpos ocorrem a norte de Arraias ate Paranã. A
intensidade da peraluminosidade é exemplificada nas figuras 3 e 5, variando de fraco a
fortemente peraluminoso. São os representantes dos granitóides Sin-colisionais, tipo S,
figuras 8 e 10, sendo diferenciados por apresentarem valores de Rb e Ta mais elevados.
Menores valores de Rb, Y e Th sugerem que estes granitóides formaram a partir de fontes
distintas(fig 8). A tendência de diferenciação magmática destes granitóides é observada
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através das variações da maioria dos óxidos maiores e menores com o aumento de SiO2,
onde são visíveis as diferenças entre as duas séries magmáticas.
5. Referências Bibliográficas:
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Resumo
Este trabalho apresenta resultados de campo, petrográficos e litogeoquímicos preliminares dos
lamprófiros que ocorrem na região de São Sebastião, SP. Dados da literatura mostram que estes
diques de lamprófiros são do Cretáceo Superior e devem estar relacionados aos processos
geodinâmicos de fragmentação do Gondwana e posterior abertura do oceano Atlântico Sul. Os
lamprófiros são camptonitos e monchiquitos, classificados como foiditos, basanitos, picritos e basaltos
em base química, que integram uma série alcalina miaskítica. O processo evolutivo atribuído à série
lamprofírica da região de São Sebastião é cristalização fracionada sem assimilação concomitante.
Dados de elementos traço da amostra parental indicam que estes diques foram gerados a partir de
uma fonte mantélica do tipo fértil, comumente relacionada a plumas mantélicas.
Palavras-chave: Lamprófiros alcalinos, diques, pluma mantélica.
Abstract
This paper presents the preliminary results of field work, petrographic and lithogeochemical studies on
the lamprophyres that crop out around São Sebatião city in the State of São Paulo, Brazil. Previous
work have shown that these lamprophyres are associated with the geodynamic processes related with
the Gondwana break-up and subsequent opening of the South Atlantic ocean. The lamprophyres are
camptonites and monchiquites that may be classified as foidites, basanites, picrites and basalts on a
chemical basis. The lamprophyres comprese a miaskitic alkaline series. The lamprophyeres evolved
by fractional crystallisation without concomitant crustal assimilation. Trace element data or parental
compositions indicate that these lamprophyres are related to fertile mantle sources commonly related
to mantle plumes.
Keywords: Alkaline lamprophyres,dykes, mantle plumes.

1. Introdução

Diques de lamprófiros ocorrem ao longo da região costeira do Estado de São Paulo.
Estudos anteriores (p.ex.: Regelous, 1993; Garda, 1995) descrevem aspectos de campo,
petrográficos e, principalmente, litogeoquímicos destas rochas. Os diques de lamprófiros
estão relacionados ao magmatismo alcalino do Cretáceo Superior e Paleógeno do Sudeste
do Brasil (p.ex.: Sonoki & Garda; 1988). Este trabalho apresenta novos dados de campo,
petrográficos e litogeoquímicos para diques de lamprófiros da região de São Sebastião não
estudados anteriormente.
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2. Dados de campo, petrografia e litogeoquímica

Os diques de lamprófiros da região de São Sebastião (folhas topográficas 1:50.000
do IBGE de Salesópolis, Maresias e São Sebastião) são estreitos (0,1-1,5 m), pouco
extensos (dezenas a poucas centenas de metros) e têm formas intrusivas irregulares, tais
como zig-zag, escalonada e bifurcada, dentre outras. As rochas encaixantes mais comuns
são ortognaisses do Arco Magmático Rio Negro (Tupinambá et al., 2000). Os diques têm
margens resfriadas de poucos milímetros a, no máximo, 2 cm de espessura. Xenólitos são
encontrados em algumas destas intrusões. Vesículas com, no máximo, 2 cm e veios
submilimétricos são frequentemente encontrados nos diques lamprofíricos. Os lamprófiros
têm textura é panidiomórfica e são constituídos por fenocristais de olivina, geralmente
pseudomórfica e fortemente alteradas para carbonato, e clinopiroxênio. A matriz é formada
por estes mesmos minerais, além de quantidades variáveis de biotita e kaersurtita. Vidro
alterado e devitrificado em feldspatos também ocorrem nestas rochas. Os lamprófiros
possuem, comumente, estruturas globulares com diferentes dimensões e composições,
sendo, predominantemente, carbonáticas. Os diques estudados classificam-se como
camptonitos e monchiquitos, não tendo sido encontrados lamprófiros ultramáficos ou
calcialcalinos (Streckeisen, 1978). Dados litogeoquímicos para 13 amostras mostram que os
lamprófiros da área de estudo constituem uma série alcalina (Figura 1) miaskítica
(1,4<Al2O3/(Na2O+K2O<4,8; em proporção molecular), sendo tanto sódicos quanto
potássicos. Eles são classificados como foiditos e basanitos (olivina normativa > 10%peso),
tendo uma amostra plotado no campo dos picritos e outra no campo dos basaltos (Figura 1).
Os lamprófiros têm tanto nefelina quanto leucita normativas, mas não possuem acmita ou
córindon normativos. Os valores de perda ao fogo das amostras analisadas variam entre
2,05%peso e 13,01%peso, típicos de lamprófiros (Rock, 1991).
Diagramas de variação (tendo MgO como índice de diferenciação) mostram
coeficientes de correlação de Pearson com níveis de significância acima de 99% para a
maioria dos óxidos (exceção apenas para SiO2, que mostrou dispersão). Correlações
positivas para Al2O3, álcalis e Fe2O3t e negativas para CaO corroboram os dados
petrográficos

que

mostraram

olivina

(possivelmente

forsterítica)

e

clinopiroxênio

(possivelmente diopsídio) como fases fracionantes. Correlações negativas em diagramas de
variação para Ni e Cr ratificam o fracionamento daquelas mesmas fases. A ausência de
hiato composicional e inflexões para o intervalo de MgO entre 13,93%peso e 4,62%peso,
bem como variações de razões entre elementos incompatíveis (p.ex.: Zr/Y, Zr/Nb e Nb/Y,
considerando-se as amostras representativas dos líquidos parental e mais evoluído da série)
abaixo de 30% indicam cristalização fracionada sem assimilação concomitante e sem
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mudança de assembleia fracionante como o processo evolutivo mais provável para a série
lamprofírica estudada. As razões La/Yb (19,3) e La/Nb (0,68) da amostra representativa do
líquido parental indicam uma fonte mantélica do tipo fértil, comumente relacionada a plumas
mantélicas.

Figura 1: Diagrama TAS (total de álcalis versus sílica) de discriminação de séries (curva de Irvine &
Baragar, 1971) e classificação química de rochas (LeMaitre, 1989) para os lamprófiros da área de
estudo.

3. Conclusões

Cristalização fracionada concomitante à assimilação crustal é um processo
característico de câmaras magmáticas com longo tempo de residência, como ocorre,
tipicamente, em grandes províncias basálticas continentais. Em oposição, cristalização
fracionada sem assimilação concomitante deve ocorrer em câmaras de menores dimensões
com menor tempo de residência dos magmas. Os magmas lamprofíricos da região de São
Sebastião parecem se enquadrar neste último caso. A improvável assimilação crustal dos
magmas

lamprofíricos

pode

ser

decorrência

da

sua

relativa

baixa

temperatura

(comparativamente a magmas basálticos, por exemplo), em associação à sua baixa
viscosidade e curto tempo de residência em câmaras magmáticas localizadas em crosta sob
processo recorrente de deformação rúptil. Os lamprófiros de São Sebastião parecem estar
relacionados a fontes mantélicas sublitosféricas férteis (do tipo pluma), em contraste com
suítes lamprofíricas em várias partes do mundo comumente associadas à fusão do manto
litosférico subcontinental enriquecido (p.ex.: Rock, 1991). Neste caso, deve-se considerar a
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possibilidade de um papel tardio para a pluma de Trindade (Thompson et al., 1998) na
geração destes magmas, num estágio já avançado de abertura do oceano Atlântico Sul.
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Resumo
São apresentadas e discutidas três datações U-Pb em zircão de ortognaisses da porção oriental da
Província Borborema. No Complexo Vertentes, uma idade de 2,1 Ga é considerada a melhor
estimativa para a intrusão do protólito; dois eventos metamórficos (≈ 2,05 Ga, M1; ≈1,99 Ga, M2) são
sugeridos pelos interceptos inferiores de discórdias. Zircões concordantes do Complexo Salgadinho e
do Ortognaisse Mata Virgem forneceram, respectivamente, idades médias de 2,06 Ga e 1,98 Ga,
interpretadas como idades de cristalização dos protólitos. No Ortognaisse Mata Virgem, o intercepto
superior da discórdia e a idade de um zircão com baixa razão Th/U marcam um evento metamórfico
em torno de 1,93 Ga (M3). Os Complexos Vertentes e Salgadinho são cálcio-alcalinos e o primeiro
apresenta ampla variação composicional (57-74% de sílica). As amostras projetam-se no campo de
arco magmático em diagramas discriminantes de ambiente tectônico, sugerindo geração de crosta
em arco juvenil e/ou margem continental ativa.
Palavras-chave: LA-ICP-MS, Paleoproterozóico, Orogênese, Evolução Crustal
Abstract
This work presents and discusses three new U-Pb zircon ages of orthogneisses from the eastern
portion of the Borborema Province. An age of 2.1 Ga obtained in the Vertentes Complex is considered
as the best estimate for intrusion of the protolith, whereas two metamorphic events (≈ 2.05 Ga, M1;
≈1.99 Ga, M2) are suggested by discordia lower intercept ages. Concordant zircons from the
Salgadinho Complex and Mata Virgem orthogneiss yielded mean ages of 2.06 and 1.98, respectively,
which are interpreted as crystallization ages. In the latter, the lower intercept of the discordia and the
age of a zircon grain with low Th/U ratio record a metamorphic event around 1.93 Ga (M3). The
Vertentes and Salgadinho complexes are calc-alkaline, with the first one showing large compositional
variation (57-74 wt.% sílica). The analysed samples plot in the volcanic arc field in tectonic
discrimination diagrams, suggesting crust generation in juvenile arcs and/or active continental margin.
Keywords: LA-ICP-MS, Paleoproterozoic, Orogeny, Crustal Evolution

1. Introdução
Estudos geocronológicos recentes mostram que uma parcela significativa do
embasamento na Província Borborema foi gerada durante o Paleoproterozóico (e.g., Van
Schmus et al., 2008). No entanto, um detalhamento é necessário para a caracterização do
magmatismo responsável. Nesta contribuição, dados geocronológicos e geoquímicos de
ortognaisses na porção oriental do Domínio Central da Província Borborema (Folha
Surubim; SB.25-Y-C-IV) são apresentados (Fig. 1). Os ortognaisses são agrupados em três
unidades: Complexo Vertentes, Complexo Salgadinho e Ortognaisse Mata Virgem. O
Complexo Vertentes consiste de granada-biotita-anfibólio gnaisses e ortognaisses
bandados, com a composição das bandas máficas variando de quartzo diorítica a
granodiorítica. O Complexo Salgadinho é composto por biotita±anfibólio ortognaisses
graníticos, comumente migmatizados, com magnetita sendo um importante mineral
acessório. O Ortognaisse Mata Virgem é um biotita leucognaisse granítico.
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Figura 1. Mapa geológico simplificado do Domínio Central da Província Borborema, mostrando a
área da Folha Surubim e localização das amostras datadas. SU-541 – Complexo Vertentes, SU-497 Complexo Salgadinho, SU-515 – Ortognaisse Mata Virgem.

2. Geocronologia U-Pb
Análises geocronológicas foram realizadas na Universidade de Brasília pelo método
LA-ICP-MS utilizando os procedimentos descritos por Buhn et al. (2009). Os resultados
descritos abaixo são expressos em termos das idades 207Pb/206Pb.
No Complexo Vertentes, cinco grãos concordantes forneceram uma média
ponderada de 2096±23 Ma, considerada como idade de cristalização do protólito. Zircões
com alta razão Th/U definem uma discórdia com intercepto superior de 2044±27 Ma (Fig. 2)
interpretado como resultante de redistribuição de chumbo durante um evento metamórfico
desta idade (M1). Outra discórdia definida por zircões com baixa razão Th/U forneceu um
intercepto superior de 1986±38 Ma, incluindo um zircão metamórfico concordante de 2,01
Ga (Fig. 2). Isto caracterizaria outro evento metamórfico em torno de 2 Ga (M2). Zircões do
Complexo Salgadinho forneceram um agrupamento concordante com idade média de
2065±13 Ma e uma discórdia com intercepto superior de 2057±20 Ma (Fig. 2), indicando
cristalização do protólito em torno de 2,06 Ga. No Ortognaisse Mata Virgem, zircões
concordantes com idade média 1981±23 Ma datariam a cristalização do protólito. Um zircão
com idade de 2106±34 Ma possivelmente é um xenocristal derivado do Complexo Vertentes.
As análises definem uma discórdia com intercepto inferior de 1930±49 Ma (Fig. 2). Apesar
do erro elevado, a ocorrência de um evento metamórfico (M3) em torno de 1,93 Ga é
suportada por um zircão metamórfico com idade concordante de 1925±22 Ma.

3. Geoquímica
As amostras do Complexo Vertentes mostram teores de sílica entre 57 e 74%, com
predomínio de valores intermediários, e teores relativamente elevados de MgO (0,3-3,1%),
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FeO (3,3-8%), CaO (1,2-4.6 %), Sr (500 a 3000 ppm) e Ba (1000 a 6000 ppm), moderados
de Zr (150 a 300 ppm), e relativamente baixos de Rb (60 a 150 ppm).

Os padrões de elementos terras raras (TR) são moderadamente a fortemente
fracionados ((La/Yb)N = 12-48), mostrando um rápido decréscimo do La ao Sm e um perfil
achatado na região dos TR pesados. Na maioria das amostras, anomalias de Eu são
pequenas ou negligenciáveis. As amostras dispõem-se segundo um trend cálcio-alcalino
(Fig. 3a), projetam-se no campo de arco vulcânico em diagramas discriminantes de
ambiente tectônico (Fig. 3b) e apresentam anomalias negativas de Ta, Nb e T em diagramas
multielementais.
Em comparação com o Complexo Vertentes, as amostras do Complexo Salgadinho
são mais ricas em sílica (70-76%). Com exceção de uma amostra, os padrões de elementos
TR são menos fracionados e essencialmente horizontalizados na região dos elementos TR
intermediários a pesados, e mostram anomalias negativas de Eu. Anomalias negativas de
Ta, Nb e Ti estão presentes em aranhagramas de elementos traço e as demais
características geoquímicas sugerem intrusão em ambiente de arco magmático (Fig. 3).
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Uma única amostra do Ortognaisse Mata Virgem foi analisada e também se projeta no
campo de granitos de arco, porém próximo ao limite com o campo sincolisional (Fig. 3).

Figura 3. Características geoquímicas dos ortognaisses. (a) Diagrama AFM. (b) Diagrama Ta-Yb,
com campos de granitos oceânicos (ORG), intraplaca (WPG), de arco (VAG) e sincolisionais (synCOLG). Círculos: Complexo Vertentes, quadrados: Complexo Salgadinho, losango: Ortognaisse Mata
Virgem.

4. Conclusões
Os dados geoquímicos sugerem intrusão dos protólitos dos Complexos Vertentes e
Salgadinho em ambientes relacionados a zonas de subducção. O predomínio de rochas
mais evoluídas no segundo indica intrusão em um arco oceânico maduro ou numa margem
continental ativa, enquanto a maior variação composicional observada no Complexo
Vertentes é mais compatível com um arco juvenil. A intrusão do Ortognaisse Mata Virgem
pode ter ocorrido num estágio avançado de colisão continental. Dos três episódios
metamórficos revelados pela geocronologia, os dois primeiros (2,04-2,05 Ga e 1,99-2,01 Ga)
podem estar associados com acresção crustal e metamorfismo regional, respectivamente,
enquanto o último talvez registre colapso orogênico. As prováveis tramas formadas nestes
diferentes eventos foram totalmente obliteradas pela deformação associada à Orogênese
Brasiliana, uma vez que os ortognaisses apresentam uma foliação concordante com a das
rochas metassedimentares neoproterozóicas.
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Resumo
A Zona de Cisalhamento Pernambuco Leste (ZCPE) faz parte de uma mega estrutura que separa os
domínios central e sul da Província Borborema e está relacionada a um regime de transcorrência
dextral associado com magmatismo sin- a tardi-tectônico. Amostras analisadas indicaram que, no
geral, os ortognaisses exibem características geoquímicas semelhantes sugerindo protólitos
cogenéticos; rochas de um lado e do outro da ZCPE são de mesma fonte magmática. Granitos e seus
respectivos milonitos exibem as mesmas características litogeoquímicas, sugerindo que a
deformação sofrida não implicou na remoção/adição de elementos. Milonitos de granitos grossos
exibem assinatura geoquímica diferente dos demais por estarem relacionados à protólitos de fonte
magmática distinta.
Palavras-chave: zona de cisalhamento, magmatismo
Abstract
The East Pernambuco shear zone is part of a megastructure that separates the central and southern
domains of the Borborema Province. It is related to a dextral strike-slip regime, to which syn- to
late-tectonic magmatism is associated. Analyzed samples of orthogneisses on both sides of the shear
zone have similar geochemical characteristics, suggesting cogenetic protoliths. Granites and their
mylonitized equivalents also have similar geochemistry, indicating that addiction/removal of elements
did not occur during deformation. The geochemistry of coarse-grained mylonites differs from the other
mylonite types, suggesting that their granite precursor crystallized from a distinct magmatic source.
Keywords: geochemistry, granite, mylonite, isochemical deformation

1. Introdução
A Província Borborema, Nordeste do Brasil, é um importante e amplo cinturão
orogênico de aproximadamente 450.000 km2 originado durante a orogenia Brasiliana/PanAfricana (~600 Ma). A mesma é subdividida em domínios por extensas zonas de
cisalhamento. Dentre estas, a Zona de Cisalhamento Pernambuco (ZCP), anteriormente
chamada Lineamento Pernambuco, é o alvo deste trabalho, na sua porção oriental, entre os
municípios de Jaboatão dos Guararapes e Gravatá - (PE) (Figura 1).

1.1. Contexto Geológico
A ZCP é dividida em dois segmentos separados por aproximadamente 100 km
(Figura 1). O segmento oriental corresponde ao sistema de zonas de cisalhamentos
Pernambuco Leste (ZCPE; Neves et al., 1995; Neves e Mariano, 1999), e o outro, à zona de
cisalhamento Pernambuco Oeste (ZCPW; Vauchez e Egydio Silva, 1995). A ZCPE é
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composta por dois cinturões miloníticos de alta temperatura e vários de baixa temperatura.
O segmento leste, na porção entre os municípios acima citados, é composto por rochas
miloníticas de baixa temperatura, derivados de ortognaisses, granitos e rochas
metassedimentares.

Figura 1 – Localização geral da área (Fonte: Neves e Mariano, 1999). WPSZ – Zona de
Cisalhamento Pernambuco Oeste; ZCPE - Zona de Cisalhamento Pernambuco Leste.

1.2. Geologia local e aspectos petrográficos
Os granitos são mais abundantes na porção sul da área. São geralmente de
granulação média e homogêneos, algumas vezes exibindo foliação e lineação magmática,
bem como deformação localizada quando afastados da ZCPE. Os ortognaisses têm
composição variando de granítica a quartzo-sienítica a diorítica e exibem foliação bem
definida, com mergulho médio a baixo, algumas vezes com bandamento composicional de
milimétrico a centimétrico. Os milonitos graníticos (proto a ultramilonitos) apresentam
granulação variada, exibindo foliação de alto ângulo com direção E-NE e lineação de
estiramento mineral com baixo caimento.
Os granitos, de uma forma geral, exibem textura xenomórfica, inequigranular, alguns
exibem deformação pontual e cristais com contatos tríplices entre si. Ortognaisses exibem
foliação, pertita em chamas, recristalização pouco intensa, ocorrência de actinolita, e clorita
secundária a partir da biotita. Milonitos ocorrem com deformação mais intensa, configurada
pela ocorrência de foliação bem desenvolvida, porfiroclastos tipo-σ e δ, sombras de pressão
de quartzo em torno de feldspatos, forte extinção ondulante e formação de subgrãos no
quartzo, e recristalização dinâmica acentuada tanto no quartzo como nos feldspatos.

2. Litogeoquímica
2.1. Amostragem
35 amostras de granitos, ortognaisses e milonitos foram coletadas. A maioria das
amostras de granitos são provenientes de duas intrusões maiores, uma a SW e outra a SE
da ZCPE; duas amostras de intrusões menores, uma a norte e outra ao sul da ZCPE, foram
coletadas para fazer a comparação litogeoquímica de ambos os lados da ZCPE.
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2.2. Separação geral: Elementos maiores x SiO2
Diagramas de Harker mostram um gap composicional, com rochas mais ricas em
sílica variando entre 66,8 e 75,36%, ao passo que as rochas mais pobres em sílica variam
de 55,13 a 63,34% de SiO2. Para a maioria dos óxidos, correlação negativa com sílica é
bem definida; exceto para Na e K, que apresentam grande dispersão.

2.3. Diagramas de Elementos Terras Raras (ETR)
Seis grupos de rochas foram separados levando em consideração os padrões dos
elementos terras raras (ETR) (Figura 2). Eles correspondem petrograficamente a granitos
homogêneos de granulação média, ortognaisses graníticos, três tipos de milonitos graníticos
(médio/grosso, grosso com maior teor em feldspato potássico, e homogêneo médio) e
ortognaisses com percentual de SiO2 < 66%. Ainda verificou-se, em dois afloramentos,
assinaturas geoquímicas diferentes para fácies distintas (Figura 2).

Figura 2 – Diagramas ETR normalizados por condrito para seis grupos litológicos e dois
afloramentos.

Os granitos e milonitos graníticos médio/grossos apresentam acentuada anomalia
negativa em Európio (Eu). Este comportamento indica que os milonitos são provenientes
dos granitos que foram deformados isoquimicamente. Nos ortognaisses observa-se
anomalia negativa de Eu menos acentuada. Esta característica pode está associada ao fato
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de serem cogenéticos. Nos milonitos grossos com maior teor de K-F a anomalia negativa
em Eu é fraca ou ausente. Isto sugere um magmatismo subordinado sin- a tardi- tectônico,
de composição diferente dos granitos da área; e também que a deformação mais intensa
não mobilizou elementos. Para o grupo dos protomilonitos de granito homogêneo, que estão
localizados tanto a norte como a sul da ZCPE, observa-se um maior fracionamento dos
ETRs pesados e um enriquecimento dos leves dando uma razão La/Lu elevada. Estes
grupos exibem as mesmas propriedades litogeoquímicas, indicando que estão associadas a
uma mesma fonte magmática.

Em campo dois afloramentos, ZCPE-01 e ZCPE-120,

apresentaram fácies diferentes, com respostas litogeoquímicas distintas, sugerindo que as
mesmas podem estar relacionadas às rochas encaixantes, ou representam pulsos
magmáticos distintos.

3. Discussão e conclusões
Os dados geoquímicos sugerem que: 1 – rochas de um lado e de outro da ZCPE são
de mesma fonte devido às características litogeoquímicas semelhantes; 2 – suítes graníticas
à SW e SE da ZCPE têm a mesma assinatura litogeoquímica refletindo mesma fonte
magmática; 3 – como granitos e seus equivalentes miloníticos exibem semelhança
litogeoquímica, o processo de deformação não removeu/adicionou elementos, sendo assim
isoquímico; 4 – os ortognaisses graníticos e de baixa sílica são de mesma fonte; 5 – a
ausência ou fraca anomalia negativa em Eu nos milonitos de granitos grossos está
relacionada à protólitos de fonte magmática sin- a tardi-tectônico de composição diferente
das rochas locais e que estas rochas, também, foram deformados sem mobilização de
elementos químicos; 6 – para o afloramento ZCPE-01 ocorrem três fácies diferentes: 1C e
1D são rochas de mesma fonte, no entanto a 1C com fracionamento em SiO2 e a 1A um
pulso magmático de composição granítica posterior tendo os ortognaisses como
encaixantes; 7 – para o ZCPE-120 (120A – granito e 120B – diorito) ocorrem dois pulsos
magmáticos de fontes distintas.
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Resumo
O Batólito Santa Quitéria (BSQ) é composto dominantemente por monzodioritos, monzogranitos e
granitos, metaluminosos, de alto-K e shoshonítico. A evolução tectônica reflete parte do fechamento
do paleo-oceano Pharusiano durante amalgamação de Gondwana Oeste. A evolução do BSQ
abrange três estágios magmáticos: magmatismo mesozonal pre- a sin-colisional que se encontra
deslocado por falhas inversas; magmatismo epizonal cujo principal mecanismo de colocação é por
injeção e abrange cerca de metade do batólito. Este estágio é relacionado a tectônica de
transcorrência que sucede a fase de cavalgamento. O magmatismo bimodal final de alta temperatura
se caracteriza pela colocação de caldeiras em estágio tectônico de colapso orogênico. Os dados SmNd copilados mostram que as rochas do primeiro estágio magmático resulta da mistura de um
componente mantélico juvenil com rochas crustais mais antigas, em processo de interação mantocrosta.
Palavras Chaves: Interação Manto-Crosta, Anatexia Crustal, Colapso Orogênico.
Abstract
The huge (~15.000km2) Brasiliano Santa Quitéria Batholith (SQB) from Borborema Province, NE
Brazil, comprises mainly high K/shoshonitic monzodiorites, monzogranites and granites. Its long
lasting (650-470 Ma) magmatic evolution reflect part of the closure of the Pharusian Ocean and the
West Gondwana amalgamation. The evolution of the SQB comprises three major magmatic stages: a
pre- to syn- collisional magmatism highly sliced and deformed by thrust faults; an epizonal magmatism
which boundary zone is an injection migmatite area which represents about the half of the outcropping
batholith. This stage is clearly related to the transcurrent tectonic which follows the thrust faulting
phase. The final phase is a high temperature, pos-tectonic bimodal magmatism in a tectonically
collapsing environment. About 90 Sm-Nd data for rocks from the first magmatic stage was compiling
and show that the parent magma resulted from a mixture of a juvenile mantelic component with older
enclosing crustal rocks.
Keywords: Mantle-Crust Interaction, Crustal Anatexis, Orogenic Colapse.

1. Introdução
O batólito Santa Quitéria do Domínio Ceará Central da Província Borborema, com
área ao redor de 15.000 km2, estende-se com forma sinuosa, direção geral NNE-SSW e
comprimento em torno de 250 km desde alguns quilômetros ao norte da cidade de Itapipoca
até poucos km a leste da cidade de Parambu onde o batólito é seccionado e deslocado pela
zona de cisalhamento transcorrente Senador Pompeu. Suas extremidades norte e sul são
recobertas respectivamente por sedimentos do grupo Barreiras e da bacia do Parnaíba. O
batólito é formalmente subdividido em 4 segmento (norte, centro-norte, centro-sul e sul)
separados pelas zonas de cisalhamento Caxitoré, Groaíras e Tauá.
2. Geologia
O batólito compreende 3 fases magmáticas principais. A primeira é pré- a sincolisional, a segunda essencialmente sin-transcorrência e uma final, tardi- a póstranscorrência. São aqui denominadas respectivamente de Fase Magmática Santa Quitéria,
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Fase Magmática Tamboril e Fase Magmática Bimodal Final. A fase magmática Santa
Quitéria reúne três unidades magmáticas, todas fatiadas, deformadas e deslocadas por
falhas inversas do Cinturão de Cavalgamento Ceará Central:
I.
Uma unidade mesozonal ácida de hornblenda-biotita monzogranitos cálcioalcalinos alto-K a shoshoníticos, dominantemente megaporfirítico. Apresentam teores
variáveis de enclaves com composição diorítica e afinidade shoshonítica.
II.
Uma unidade mesozonal intermediária de hornblenda monzodioritos e raros
monzogranitos dominantemente shoshoníticos, portadores de teores variáveis de
clinopiroxênio, anfibólio, biotita, microclínio e quartzo. São rochas equigranulares
caracterizados pela presença de anfibólio granular ou prismático. Contêm teores variáveis
de enclaves microgranulares com composição gabro-diorítica, afinidade shoshonítica e
geralmente portadores de clinopiroxênio. Esta unidade e a precedente apresentam
diagramas ETR e diagramas multielementos muito semelhantes. A porção superior do
envelope é ocupada dominantemente pelos dados dos hornblenda monzodioritos, enquanto
os dados dos monzogranitos megaporfiríticos apresentam variação mais ampla e
sobrepõem-se totalmente aos hornblenda monzodioritos. Tal feição configura clara relação
genética evolutiva.
III.
Uma unidade máfica precoce. Constitui raras intrusões de noritos, (olivina)
gabros, dioritos e tonalitos. São tanto intrusivas nas quanto cortadas pelas unidades
precedentes. No diagrama AFM apresenta feição tholeítica, aspecto geoquímico recorrente
no magmatismo básico inicial de numerosos batólitos cálcio-alcalinos.
A Fase Magmática Tamboril, reúne granitos associados à fase de transcorrência.
Esta compreende uma fase de deformação principal cujo início superpõe-se a fase tardia de
empurrão e uma fase tardia que representa uma reativação associada ao alçamento
regional final e caracterizada frequentemente por inversão dos esforços, como bem
demostrada no caso da falha transcorrente Rio Groaíras. Como a fase de transcorrência tem
ampla expressão regional, o magmatismo Tamboril transgride o limite do batólito Santa
Quitéria.
A fase magmática Tamboril compreende uma unidade magmática epizonal granítica
cálcio-alcalina alto-K e shoshonítica, equigranular e porfirítica e uma unidade de migmatitos
de injeção, aqui tratadas conjuntamente. A unidade magmática reúne um conjunto de
plutons com diâmetros variáveis entre poucas centenas de metros até poucos quilômetros.
São intrusivos numa pilha de pacotes de empurrão dominantemente compostos por
hornblenda-biotita gnaisses e migmatitos ao lado de anfibolitos e hornblenda-biotita
gnaisses ocelares. Pela injeção de variáveis teores de material granítico essencialmente
rosado, que se irradia dos plutons nas rochas encaixantes dominantemente cinzentas, é
formada uma extensa área de migmatitos de injeção bicolores com estruturas muito
variáveis. Os granitos e os neossomas injetados nas rochas encaixantes são mais evoluídos
e ácidas que as litologias granitóides das unidades 1 e 2 da associação plutônica mesozonal
Santa Quitéria. Geoquimicamente são rochas dominantemente shoshoníticas com mais de
70% peso de SiO2. Nos diagramas ETR e os diagramas multielementos as rochas desta
unidade tem valores normalizados em boa parte menores que os do limite inferior do
envelope para os monzogranitos megaporfiríticos. Entretanto, apesar dos menores valores
de LaCN dos granitos equigranulares a sua relação LaCN/LuCN é significativamente mais
elevada, atingindo até 160, enquanto os valores máximos para os monzogranitos
megaporfiríticos e clinopiroxênio hornblenda biotita monzodioritos são menores que (36).
Outra diferença é que os granitos equigranulares compreende um número aproximadamente
igual de rochas com anomalias negativas e positivas de Eu enquanto as das duas unidades
mesozonais são sempre negativas.
Os diferentes tipos estruturais de migmatitos de injeção (dictoníticos, agmatíticos,
schollen, bandados, dobrados, schliericos, flebíticos, nebulíticos e homofânicos) são
controlados pela estrutura das rochas invadidas, sua composição, a distância das rochas
injetadas do pluton magmático e do número de injeções sofridas pelas rochas encaixantes.
Os migmatitos já foram, outrora, considerados como fruto da anatexia de uma sequência
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essencialmente metassedimentar apesar da composição claramente cálcio-alcalina do
neossoma injetado e da ausência sistemática, nestes, de sillimanita e cianita, minerais
presentes nos gnaisses, xistos e migmatitos paraderivados encaixantes intrudidos. Raras
granadas atestam a natureza altamente evoluída dos neossomas injetados. Também este
mineral é frequente nas rochas paraderivadas injetadas.
A Fase Magmática Bimodal Final é representada por um magmatismo plutovulcânico, bimodal de alta temperatura que a semelhança da fase magmática Tamboril
transgride os limites do batólito Santa Quitéria. Típico são corpos com forma circular mas
posteriormente quer seccionada e deslocada por falhas da fase final de reativação da
tectônica transcorrente ou, ainda, mais ou menos poliédricos formatados por falhas
transcorrentes e normais. A intrusão dos corpos ocorre sob condições regionais de colapso
do orógeno. O magmatismo ácido e básico gera tanto plutons individuais com essas
composições quanto plutons de largo espectro químico. Esta feição pode resultar tanto da
interação dos dois magmas quanto da coexistência espacial de pulsos magmáticos ácidos e
básicos independentes e subsequentes. A colocação de corpos centrados em condições
extensionais gera caldeiras nas quais rochas plutônicas engolfam rochas vulcânicas ao lado
de diques anelares, como no granito Taperuaba, e diques radiais. As numerosas unidades
desta fase magmática reúnem gabros, monzogabros, monzodioritos, monzonitos, quartzo
sienitos, quartzo monzonito e granitos, frequentemente do tipo alto-K/shoshonítico. Vários
plutons graníticos são de origem essencialmente crustal; esta categoria genética inclui
granitos rapakivi epizonais a subvulcânicos. Os principais plutons representativos desta fase
magmática são os granitos Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, Banabuiú, Meruoca,
Mucambo, Chaval, Tucunduba, Tauá, Mandacaru, Barriga, Pajé, Taperuaba, Varjota, Nova
Russas, entre outros, com idade que transgridem o limite Pré Cambriano Superior –
Paleozóico Inferior.
3. Geologia Isotópica
Cerca de 90 dados de Sm-Nd de rochas do batólito Santa Quitéria [1-4] definem nos
diagramas TDM versus εNd(t) (Fig.1A) e 143Nd/144Nd(t) versus TDM correlações indicativas da
gênese do magma pela mistura de um componente ácido mantélico juvenil e de rochas
crustais essencialmente paleoproterozóica. Esta interpretação é mantida ao nível regional
quando são considerados cerca de 130 dados Sm-Nd [1-8] para rochas graníticas
brasilianas dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Este processo quando estendido
no tempo implica na variação sistemática das características isotópicas em segmentos
crustais sucessivamente mais jovens. Esta hipótese foi testado e confirmada baseado em
cerca de 300 dados Sm-Nd [1-9] (Fig. 1B) de rochas arqueanas, paleoproterozóicas,
mesoproterozóicas e neoproterozóicas na região considerada.
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Resumo
O Maciço Capão Bonito ocorre no sudoeste do estado de São Paulo, relacionado à evolução da
Província Mantiqueira Central, e encontra-se associado a uma tectônica rúptil das zonas de
cisalhamento de direção NE-SW. É constituído por sieno- a monzogranitos vermelhos, holo- a
leucocráticos com biotita e rara hornblenda, inequigranulares de granulação média a grossa e
isotrópicos a levemente cataclásticos. É intrusivo em rochas epimetamórficas da Formação
Votuverava, do Grupo Açungui e em rochas granitóides do Complexo Três Córregos. São granitos
alcalinos do tipo A, provavelmente gerados a partir da fusão de rochas da crosta inferior, póscolisionais a anarogênicos, relacionados ao final do evento colisional da Orogênese Apiaí.
Palavras-chave: Capão Bonito, granito, petrografia, geoquímica
Abstract
The Capão Bonito Massif is located in the southwest of the state of São Paulo and is related to the
evolution of the Mantiqueira Central Province and is associate to a ruptile tectonic by the main
transcurrent shear zone of NE-SW general direction. It is constituted by red sieno- to monzogranites,
holo to leucocratic with biotite and rare hornblende, inequigranular with medium to thick granulation
and isotropic to slightly cataclastic rocks. It is intrusive in epimetamorphic rocks of Açungui Group,
Votuverava Formation, and in granitic rocks of the Tres Corregos Complex. They are alkaline granites
of type I, probably generated by the fusion of rocks of the lower crust, post-orogenic to anorogenic,
related to the end of the collisional event in the Apiaí Orogenesis.
Keywords: Capão Bonito, granites, petrography, geochemistry

1. Introdução
O Maciço Capão Bonito ocorre no sudoeste do estado de São Paulo contido em
parte das Folhas Topográficas em 1: 50.000 de Capão Bonito e Guapiara, entre as
coordenadas: 48º35’44” - 48º19’00” W e 24º1’00” - 24º7’40” S.
Encontra-se associado à evolução da Província Mantiqueira (Almeida, 1967), inserido
na região sul do Cinturão de Dobramentos Sudeste, sul da Faixa Ribeira de Hasui et al.
(1975). A Província Mantiqueira Central segundo Heilbron et al. (2004) é subdividida na
região em dois compartimentos tectônicos: o Orógeno Ribeira e os Terrenos Apiaí, São
Roque e Embu, sendo que o maciço aflora no Terreno Apiaí.
As rochas do Maciço Capão Bonito (Fig. 1) apresentam segundo Leite (2003) idade
U-Pb de 564 ± 8 Ma e são intrusivas em rochas mesoproterozóicas do Grupo Açungui
(Formação Votuverava) caracterizada por filitos, muscovita xistos, quartzitos e anfibolitos e
em biotita sieno- a monzogranitos do Batólito Três Córregos. O maciço compreende sieno- a
monzogranitos vermelhos, holo- a leucocráticos, inequigranulares de granulação média a
grossa, isotrópico a levemente cataclástico, constituído por quartzo, microclínio, oligoclásio,
biotita, raras hornblendas cloritizadas, apatita, titanita, epidoto e opacos (Figs. 1 B,C,D)
(Bolonini & Godoy, 2010).
A parte nordeste do corpo magmático encontra-se parcialmente encoberta por
868

rochas sedimentares do Grupo Itararé e por sedimentos recentes, além de diques básicos
da Formação Serra Geral. No geral é bastante homogêneo, mas observa-se a presença de
estruturas de schlieren, veios de quartzo e raramente pequenos enclaves e xenólitos.

Figura 1. A- Mapa Geológico da região de Capão Bonito, SP. B- Pedreira Somibras. C e DCaracterísticas petrográficas do granito Capão Bonito.

O arranjo deformacional é definido por quatro deformações principais, as fases
progressivas D1/2, com formações de dobras isoclinais a recumbentes e clivagem ardosiana
paralelizada com S0, emplacement e deformação das rochas Complexo Três Córregos. As
foliações S1 e S2 têm respectivamente as atitudes N100/20SW e N51/35SE.
A deformação D3 ocorre associada à ascensão magmática tardia e a atual
estruturação alongada do Maciço Capão Bonito, associado à formação de dobras normais
com foliação milonítica e/ou cataclásticas S3 de direção N60/V, principalmente associada as
bordas do corpo. Os metassedimentos apresentam metamorfismo de contato com
desenvolvimento de minerais na fácies albita-epidoto hornfels. A fase D4 de direção
N140/75SW é marcada por uma tênue foliação ou clivagem de fratura. Tardiamente
observam-se diques básicos de direção NW-SE.

2. Geoquímica
As análises químicas foram realizadas no LABOGEO-IGCE/UNESP-Rio Claro e
encontram-se representadas nos gráficos (Fig. 2). As distribuições dos elementos maiores
mostram uma sequência de rochas graníticas evoluídas apresentando valores restritos de
SiO2 no intervalo de 72% a 75%.
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Figura 2. A a H) Diagramas de classificações geoquímicas. I) Diagramas multielementos
normalizados pela crosta inferior e de variação de elementos de terras raras normalizados pelo: J)
condrito, K) crosta inferior e L) crosta superior.

Os diagramas de classificações petrográficas, caracterizam os litotipos como
granitos (Fig. 2A) e suas rochas são compostas dominantemente por monzogranitos (Fig.
2B). Com relação ao teor em potássio (Fig. 2C) os litotipos são identificados como
pertencentes à série de shoshonítica.
Quanto ao teor de alumina as rochas são caracterizadas (Fig. 2D) por rochas
peraluminosas e metaluminosas e (Fig. 2E) os litotipos são constituídos por leucogranitos
peraluminosos a duas micas, coincidentes com os campos II, III e IV, que correspondem ao
campo granito leucogranitos com biotita (peraluminoso) e com hornblenda (metaluminoso).
Os diagramas de classificação quanto ao ambiente tectônico definem como granitos
pós-colisionais a anarogênico (Fig. 2F) e sugerem (Figs 2G, H) que são granitos pós-
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colisionais formados em ambiente intraplaca.
Nos variogramas de multielementos os elementos traços estão normalizados para
crosta inferior (Fig. 2I). Observa-se que os litotipos exibem um empobrecimento em Nb, Sr,
e Ti e enriquecimento em Rb, evidenciando processos de fracionamento envolvendo
feldspatos e máficos e as razões de Ba/Rb baixas definem rochas fortemente diferenciadas.
Os diagramas de elementos terras raras foram normalizados para os valores de
meteoritos condríticos (Fig. 2J), crosta inferior (Fig. 2K) e crosta superior (Fig. 2L).
Os padrões gerais de distribuições das rochas normalizados por condrito são
similares e com uma distribuição assimétrica e paralela. A distribuição dos elementos terras
raras (ETR), (Fig. 2H), apresenta [La/Yb= 12,59]N, anomalia negativa de Eu, com [Eu/Eu*=
0,02], e assimetria definida pelo braço Ce–Sm = 3,12 em relação ao Gd–Yb = 1,72.
Agradecimentos: ao CNPq proc. no: 137364/2009-1 e 301302/2006-5.
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Resumo
Neste trabalho são apresentados resultados geoquímicos de rochas vulcânicas do Complexo
Metamórfico Cerro Batovi, incluindo basaltos com supostas estruturas pillow-lavas, que mostram
características de basaltos toleíticos de ambientes de arco com assinatura do tipo MORB.
Palavras-chave: Complexo Metamórfico Cerro Batovi, Elementos terras raras, Rochas Vulcânicas.

Abstract
This paper presents geochemical results of volcanic rocks from the Cerro Batovi Metamorphic
Complex, including basalts with pillow lava structures which yield geochemical tholeitic characteristic
with MORB signature from island magmatic arc environment.
Keywords: Cerro Batovi Metamorphic Complex, Rare Earth Elements, Volcanic Rocks.

1. Introdução
Neste trabalho são apresentados dados geoquímicos preliminares das rochas
vulcânicas pertencentes ao Complexo Metamórfico Cerro do Batovi (CMCB), obtidos
durante mapeamento geológico da Folha Lagoa da Meia Lua (1:100.000) pela CPRM.
2. Geologia Regional
O Escudo Sul-rio-grandense (Província Mantiqueira) está compartimentado em
quatro unidades geotectônicas: Os terrenos Taquarembó, São Gabriel, Tijucas e Dom
Feliciano. O Terreno Taquarembó, que ocorre a sul do Lineamento Ibaré, corresponde ao
embasamento paleoproterozóico do Escudo Sul-rio-grandense. O Terreno São Gabriel é
composto por rochas neoproterozóicas a eo-paleozóicas, predominantemente com
assinatura isotópica juvenil, dispostas em faixas de direção preferencial NE-SW. Este
terreno pode ser subdividido em cinco grandes unidades petrotectônicas: (1) rochas
metamórficas e granito-gnáissicas do Complexo Cambaí (890 a 730 Ma); (2) seqüências
vulcano-sedimentares do Cinturão Metamórfico Vacacaí (760 a 730 Ma); (3) Complexo
Ofiolítico Cerro Mantiqueiras, cujos resultados encontrados até o momento mostram idades
ao redor de 740 Ma; (4) magmatismo sin- a tardi-colisional (720 a 680 Ma) e; (5)
magmatismo pós-colisional (600 a 540 Ma).
3. Geologia Local
O Complexo Metamórfico Cerro do Batovi (CMCB) é uma sequência vulcanosedimentar localizada no extremo noroeste do Lineamento Ibaré (Figura 1). Uma sequência
de médio a baixo grau, a semelhança de outras, presentes na Folha Lagoa da Meia Lua,
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que estão englobadas no Cinturão Metamórfico Vacacaí. Laux et al. (2010) apresentam
idade de 1764 ± 33 Ma (U-Pb zircão LA-ICP-MS), interpretada como a idade da deposição
da sequência vulcano-sedimentar, sendo, esta unidade, provavelmente, pertencente ao
Terreno Taquarembó. Schmitt (1995) caracterizou o complexo como uma sequência
formada por depósitos de fundo marinho (BIFs, grafitamármores calcíticos, metapelitos
grafitosos e metabasaltos), depósitos turbidíticos progradantes (metarenitos calcíferos,
metagrauvacas, metarenitos arcoseanos, metapelitos e mármores dolomíticos silicáticos) e
depósitos arenosos de mar raso (metarenitos quartzíticos).

Figura 1. A) Mapa esquemático do Escudo Sul-rio-grandense com a localização da Folha Lagoa da
Meia Lua; B) Distribuição do Complexo Metamórfico Cerro Batovi com a localização das amostras.

4. Descrição das Amostras e Geoquímica
Serão apresentados, neste trabalho, resultados geoquímicos de duas amostras de
rochas metavulcânicas, coletadas em drenagens, uma a norte e a outra a oeste da área
(Figura 1). A primeira é um basalto com estruturas que lembram pillow-lavas (Figura 2) e a
segunda é um microgabro intercalado com rochas metassedimentares clásticas e químicas.
Petrograficamente

o

basalto

apresenta

textura

intergranular

predominante,

constituída de finos prismas de plagioclásio, onde o espaço intersticial é ocupado por clorita
e glóbulos de titanita(?). O carbonato ocorre como material intersticial, preenchendo veios.
As vesículas são abundantes, arredondadas, preenchidas por sílica microcristalina, quartzo,
zeolitas e carbonato (Figura 3A). O microgabro preserva a textura ígnea e parte da

873

mineralogia original, respectivamente hipidiomórfica média a fina e intergranular, constituída
de plagioclásio e piroxênio. O plagioclásio está totalmente substituído por minerais
secundários (clorita, epidoto, sericita, opacos), preservando o hábito prismático original. O
piroxênio, do tipo augita, está parcialmente substituído por clorita/biotita e anfibólio. Ocorrem
domínios de clorita, sugerindo a presença de cavidades diktaxíticas (Figura 3B).

Figura 2. Afloramento de rochas basálticas com estrutura semelhantes a pillow-lavas do Complexo
Metamórfico Cerro Batovi.

Figura 3. A) Amostra de basalto com vesículas de quartzo (Qz) e matriz com finos prismas de
plagioclásio (Pl) e veios de carbonato (Ca)(Luz Polarizada); B) Amostra de microgabro com
fenocristais de piroxênio (Pi) numa matriz de plagioclásio (Pl) e clorita (Cl)(Luz Natural).

Geoquimicamente as duas amostras são classificadas como basaltos no diagrama
de Cox et al. (1979)(Figura 4A) e são compatíveis com toleítos formados em ambientes de
arco de ilha no diagrama de Pearce e Cann (1973)(Figura 4B). Os Elementos Terras Raras
(ETR), quando normalizados pelos basaltos E-MORB de Sun e McDonough (1989),
mostram um padrão achatado (Figura 5), com valores de Eu/Eu* e Ce/Ce* próximos a 1 e
(La/Lu)N próximo a 1 para o microgabro e 2 para o basalto, indicando que as amostras
estudadas apresentam um padrão semelhante ao E-MORB. A amostra de basalto mostra
um leve enriquecimento nos ETR leves, podendo representar sua interação com sedimentos
e/ou água do mar.
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Figura 4. A) Diagrama de classificação de rocha vulcânicas (Cox et al. 1979), B) Diagrama
discriminante de ambientes geotectônicos para rochas basálticas (Pearce e Cann 1973).

Figura 5. Diagrama de Elementos Terras Raras das rochas basálticas do Complexo Metamórfico
Cerro Batovi, normalizados pelo padrão de basaltos E-MORB de Sun e McDonough (1989).

5. Conclusões
As rochas vulcânicas analisadas mostram características geoquímicas compatíveis
com a de basaltos toleíticos de arcos de ilha com assinatura E-MORB, compatíveis com as
estruturas pillow-lavas encontradas no campo e ambientes descritos para a área.
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Resumo
O Campo Vulcânico Patagônico é datado do Cretáceo superior ao Quaternário e está amplamente
distribuído no extra back-arc continental andino. Dezoito vulcões monogenéticos extintos com
ocorrência de xenólitos mantélicos estão situados dos 36°13’S aos 52°04’S. Estes vulcões são
compostos por basanitos, basaltos, traquibasaltos e mugearitos da série alcalina, que são divididos
em quatro grupos com base em aspectos petrográficos e geoquímicos (grupos ZVS-I, ZVS-II, ZVA-I e
ZVA-II). As razões K/Nb, Rb/Nb, Ba/Th e Ba/Nb mostram forte afinidade entre as amostras das ZVS e
ZVA com ambientes OIBs. Esta afinidade pode estar relacionada à reciclagem de material
enriquecido em elementos radioativos no manto devido ao consumo de crosta oceânica. O expressivo
empobrecimento em ETRP em relação aos ETRL e elevadas razões CeN/YbN sugerem que a granada
foi a fase residual na fonte mantélica. Os grupos ZVS-I e ZVA-I mostram intenso empobrecimento de
Rb, K, Ti e ETRP associado a um forte enriquecimento de HFSE (e.g. Nb, Ta) e foram gerados a
partir de uma fonte com flogopita na zona de estabilidade de granada-peridotitos. Os grupos ZVS-II e
ZVA-II são caracterizados pelo enriquecimento em Ba, K, Pb e Sr; e relativo empobrecimento de
HFSE (e.g. Th, U e Ti), que sugerem uma fonte enriquecida por processo metassomático relacionado
a zona de subducção. O vulcanismo caracterizado pela ocorrência de xenólitos mantélicos na latitude
da ZVS foi gerado durante dois estágios temporais, do Plioceno ao Pleistoceno e do Oligoceno
inferior ao Mioceno inferior; enquanto que na latitude da ZVA o vulcanismo é mais restrito, estando
predominantemente relacionado ao Plioceno - Pleistoceno, com exceção do vulcão Cerro Redondo
(Mioceno superior). A proximidade com o arco vulcânico, assim como as diferenças geoquímicas
entre as fontes mantélicas dos grupos definidos não têm relação com as idades do vulcanismo.
Palavras-chave: basaltos alcalinos, Patagônia, flogopita estável, manto enriquecido, idades K-Ar.
Abstract
The Patagonian Volcanic Field is a late Cretaceous to Quaternary volcanism and is widely distributed
in a continental extra back-arc tectonic setting. Eighteen extinct monogenetic volcanoes with mantle
xenoliths are situated from 36°13′S to 52°04′S. These volcanoes are composed by alkaline basanites,
basalts, trachybasalts and mugearites, which are divided into four groups based on petrography and
geochemistry (SVZ-I, SVZ-II, AVZ-I and AVZ-II). The K/Nb, Rb/Nb, Ba/Th and Ba/Nb ratios shows
strong affinity between SVZ and AVZ samples with OIBs. This affinity may be related to recycled
material enriched in radioactive elements into the mantle due to oceanic crust consumption. The
strong HREE depletion relative to LREE and high (Ce/Yb)N suggests that garnet was a residual phase
in their source. The groups SVZ-I and AVZ-I show strong depletion in Rb, K, Ti and HREE associated
with a strong HFSE enrichment (e.g. Nb, Ta) and were derived from a phlogopite-bearing garnetperidotite source. The groups SVZ-II and AVZ-II are characterized by Ba, K, Pb and Sr enrichment
and relative HFSE (e.g. Th, U and Ti) depletion, and it suggests an enriched source due metasomatic
process related to subduction zone. The volcanism characterized by hosted mantle xenoliths in the
SVZ latitude was generated during two stages, from the Pliocene to Pleistocene and early Oligocene
to late Miocene, while the volcanism at the AVZ latitude is more restricted, it being predominantly
related to Pliocene - Pleistocene, exception for Cerro Redondo volcano (late Miocene). The volcanic
arc proximity, well as mantle sources geochemical differences between all groups have not relation to
the volcanism age.
Keywords: alkaline basalts, Patagonia, phlogopite-bearing, enriched mantle, K-Ar Age.
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1. Introdução
A região oeste da América do Sul é caracterizada por um complexo sistema de
placas tectônicas, no qual a placa continental Sul-americana interage diretamente com as
placas oceânicas de Nazca e Antártica. A formação de antigas zonas de subducção como
resultado de sucessivas colagens continentais desde o Proterozóico acentua a
complexibilidade tectono-magmática do manto terrestre na região de back-arc continental da
Patagônia. Stern (2004) dividiu a Cordilheira Andina em quatro zonas vulcânicas de arco
com base na variação dos ângulos de mergulho das placas subductantes ao longo da
margem continental ativa: Zona Vulcânica Norte (ZVN; 5°N - 2°S), Zona Vulcânica Central
(ZVC; 14° - 27°S), Zona Vulcânica Sul (ZVS; 33°S - 46°S) e Zona Vulcânica Austral (ZVA;
49°S - 55°S). A área de estudo é composta por dezoito vulcões monogenéticos extintos
localizados a leste das latitudes das ZVS e ZVA e se estende desde os 36°13’S até 52°04’S.
Estes vulcões são formados por basaltos alcalinos que hospedam xenólitos mantélicos e a
coleta das amostras foi realizada nos vulcões da ZVS: La Laguna (PM-1), Agua Poca (PM2), Huanul (PM-3), El Mojon (PM-4), Ingeniero Jacobacci (PM-5), Aznares (PM-6), Estancia
Alvarez (PM-7), Prahuaniyeu (PM-8), Chenque (PM-10), Matilde (PM-11), De los Chenques
(PM-12) e Co. Tortuga (PM-13); e ZVA: Estancia Brazo Norte (PM-16), Cueva de Fell (PM17), Laguna Azul (PM-19), Co. Del Fraile (PM-20), Tres Lagos (PM-21) e Co. Redondo (PM22).

2. Métodos analíticos
Os elementos maiores e as concentrações de alguns elementos (Sc, V, Cr, Co, Ni,
Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb e Ba) foram determinados por fluorescência de raios-X (XRF). As
concentrações de outros elementos traço e de elementos terras raras foram obtidas através
do método LA-ICPMS (Thermo Elemental VG Elemental PlasmaQuadΩ), ambos no
Earthquake Research Institute, The University of Tokyo. A concentração de Ar para o cálculo
da razão K-Ar sem spike foi determinada com o uso do espectrômetro de massas com linha
de gás acoplada noble gas mass spectrometer MSIII (modified-VG5400), no laboratório do
Earthquake Chemistry, Graduate School of Science, University of Tokyo.

3. Resultados e considerações finais
Com base nos resultados petrográficos, de elementos maiores, traços e terras raras, os
basaltos alcalinos das ZVS e ZVA foram separados em quatro grupos (ZVS-I, ZVS-II, ZVA-I e
ZVA-II). Os basaltos alcalinos das ZVS e ZVA (36°13’S a 52°04’S) foram classificados como
basanitos, basaltos, traquibasaltos e mugearitos da série alcalina (álcalis vs. SiO2, Le Maitre et
al., 1989). As rochas que integram este estudo são moderadas a fortemente alcalinas (Na2O +
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K2O = 3,53 - 7,81) e têm #Mg similar (entre 41,17 - 68,7, com a maioria >60). As amostras dos
grupos ZVS-I e ZVA-I têm concentrações mais baixas de SiO2 e Al2O3 em relação às amostras
dos grupos ZVS-II e ZVA-II, que demonstram caráter mais diferenciado.
A partir dos diagramas multielementares e de elementos terras raras, normalizados
para o manto primitivo de Sun & McDonough (1989), observa-se que, em geral, as amostras
estudadas apresentam expressivo enriquecimento em elementos terras raras leves (ETRL) em
relação aos pesados (ETRP) (CeN/YbN = 5,78 a 35,47) e mostram padrões muito similares aos
definidos para OIBs (Baikal rifte - Johnson et al., 2005; Quênia rifte - Furman et al., 2004; e
Nova Zelândia - Cook et al., 2005).
Os grupos ZVS-I e ZVA-I são caracterizados no diagrama multielementar pelo intenso
empobrecimento de Rb, K e Ti; e forte enriquecimento de HFSE (e.g. Nb, Ta), enquanto os
grupos ZVS-II e ZVA-II são caracterizados pelo enriquecimento em Ba, K, Pb e Sr; e relativo
empobrecimento em Rb e HFSE (e.g. Th, U e Ti). As amostras dos grupos ZVS-I e ZVS-II
possivelmente são o produto de fusão de uma fonte com flogopita na zona de estabilidade de
granada-peridotitos devido a anomalias negativas de Rb, K e Ti; empobrecimento dos ETRP e
enriquecimento de Nb e Ta. O enriquecimento dos elementos móveis no fluído aquoso (e.g.
LILE) e o leve empobrecimento nos HFSE são indicativos de que a fonte dos grupos ZVS-II e
ZVA-II teve interação com agentes metassomáticos relacionados a zonas de subducção.
As razões K/Nb, Rb/Nb, Ba/Th e Ba/Nb indicam que as amostras das ZVS e ZVA têm
forte afinidade com os ambientes relacionados a plumas mantélicas associados à riftes (e.g.
Baikal, Nova Zelândia e Quênia), mas os grupos ZVS-II e ZVA-II apresentam alguma afinidade
com ambientes relacionados à subducção (e.g. arco do Japão; Tamura et al., 2005), pois
traçam um trend de enriquecimento partindo da composição OIB em direção as rochas
enriquecidas pela desidratação da placa oceânica. Essa tendência ainda é acentuada pelas
concentrações mais elevadas de Pb, Ba e Sr nas amostras desses grupos, caracterizando o
caráter de manto enriquecido na fonte do magmatismo.
A presença de uma pluma mantélica na Patagônia não é comprovada através de dados
geofísicos e isso sugere que a fonte mantélica de características OIB observada nas amostras
estudadas está relacionada ao consumo de placa oceânica durante a acresção de terrenos ao
Gondwana ou a subducção atual da placa de Nazca, que podem ter favorecido a reciclagem
de material enriquecido em elementos radioativos no manto.
Idades K-Ar sem spike em amostras de rocha total representativas dos dezoito
vulcões que integram este estudo foram determinadas. O vulcanismo caracterizado pela
ocorrência de xenólitos mantélicos na latitude da ZVS tem dois estágios, do Plioceno ao
Pleistoceno e do Oligoceno inferior ao Mioceno inferior. Entretanto, o vulcanismo
caracterizado pela ocorrência de xenólitos mantélicos na latitude da ZVA é mais restrito,
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estando predominantemente relacionado ao Plioceno - Pleistoceno, com exceção do vulcão
Cerro Redondo, que data do Mioceno superior. A proximidade com o arco vulcânico, assim
como as diferenças geoquímicas entre as fontes mantélicas dos grupos definidos não têm
relação com as idades do vulcanismo.
Agradecimentos: Os autores agradecem ao CNPq pelo contínuo apoio às suas atividades científicas.
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Abstract
Only few Neoproterozoic peraluminous granitoids occur in the oriental Borborema Province,
northeastern Brazil. Among these peraluminous granitoids are the two-mica Chã Grande (CHG) and
Mamanguape (MAMA, that locally presents almandine) plutons, and the Ouro Branco (OBR) with
three facies (two mica, tourmaline muscovite, and garnet muscovite) pluton. The granitoids present
A/CNK > 1.1, are silica-rich (70-76%, with narrower variation within individual pluton), have Rb/Sr >>2
and their chemistry form overlapping trends in most major oxide variation diagrams. Chondritenormalized REE patterns are fractionated with variable negative Eu anomaly that increases from the
CHG through OBR and MAMA. In a normative Qz-Or-Ab diagram, CHG compositions cluster about a
minimum-melt composition typical of water-saturated granite system. Compositions of the other
plutons form a spread suggestive of variable water activity, and distinct source compositions, with a
trend from the field of orthoclase to the quartz-orthoclase cotectic for the MAMA, and a trend from next
to the albite-orthoclase cotectic to the minimum melt point for the OBR. Major- and trace-element
compositions suggest that the OBR and MAMA granitoids formed by vapor-absent muscovite melting
of felsic pelites and greywackes, respectively, while the CHG granitoid was produced by vaporsaturated muscovite melting of greywackes. The granitoids present strongly negative εNd0.6Ga values (12.8 – 16.6), and very high initial 87Sr/86Sr ratios (0.720-0.729), and Archean to Paleoproterozoic (3.1
to 2.3 Ga) Nd model ages, the oldest TDM range already found in the Borborema province. These
granitoids resemble Himalayan-type peraluminous collision-related leucogranites.
Keywords: leucogranites, peraluminous granites
Resumo
Poucos granitóides peraluminosos Neoproterozóicos são conhecidos na parte oriental da província
Borborema, nordeste do Brasil. Entre eles encontram-se os granitos com duas micas Chã Grande
(CHG) e Mamanguape (MAMA) que localmente apresenta almandina, e Ouro Branco (OBR) que
apresenta três fácies (duas micas, muscovita turmalina, e muscovita granada). Os granitóides
apresentam A/CNK > 1,1, são ricos em sílica (70-76%, com variação mais estreita dentro de cada
pluton), têm Rb/Sr >>2 e as composições químicas formam tendências de correlação com
superposição em diagramas de correlação de elementos maiores e traços. Os padrões de elementos
terras raras, normalizados em relação ao condrito, são fracionados com anomalia negativa de Eu
variável, e que aumenta do CHG a OBR a MAMA. Em diagrama normativo Qz-Or-Ab as composições
do CHG se agrupam em torno da composição de fusão mínima, típico do sistema granito saturado em
água. As composições dos outros plutons são mais espalhadas, o que sugere atividade de água
variável durante a cristalização do magma, e distintas composições da rocha fonte. As composições
de MAMA formam uma tendência de campo do ortoclásio à cotética quartzo-ortoclásio, enquanto que
as OBR formam uma tendência a partir da cotética albita-ortoclásio em direção ao ponto mínimo de
fusão. As composições químicas indicam que os granitóides OBR e MAMA se formaram por fusão de
muscovita na ausência de vapor, por fusão de rochas metapelíticas para o primeiro, e de grauvacas,
para o segundo. O granitóide CHG foi produzido por fusão de grauvaca em condições saturadas.
Todos os granitóides apresentam valores εNd0,6Ga (-12,8 – 16,6) fortemente negativos, e razões
iniciais 87Sr/86Sr ratios (0,720-0,729), e idades modelo Nd arqueana a paleoproterozóica (3,1 to 2,3
Ga), que estão entre as mais antigas já encontradas na província Borborema. Esses granitóides
apresentam características típicas de leucogranitos peraluminosos relacionados a colisão dos
Himalaias.
Palavras-chave: leucogranitos, granitos peraluminosos
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1-

Introduction
Strongly-peraluminous granites are formed in terranes that have suffered extensive

crustal melting at the final thermal stages of continental collisions and terrane amalgamation
(Sylvester, 1998). In high P collisions, such as in the Alpes and Himalayas, granitic melts are
of small- to moderate volume. In high T collisions, such as Hercynides and Lachlan foldbelts,
with smaller crustal thickness, crustal anatexis is related to lithospheric delamination and
ascent of hot astenosphere, forming voluminous granitic melts. Therefore, the study of
strongly-peraluminous granites can give important informations on their origin and dynamic
of crustal evolution. Peraluminous granitic rocks are rare in Neoproterozoic domains of the
Borborema Province, NE do Brasil. Among them are the two mica Chã Grande and
Mamanguape (that locally present garnet) granitic plutons, and the Ouro Branco pluton that
presents three facies (two micas, muscovite tourmaline, muscovite garnet). This study
discusses petrographic, major and trace element, and Sr and Nd new data, and inferences
on the source rocks for these granites.

2-

The plutons
The Mamanguape pluton is located at the easternmost Alto Pajeú Terrane, intrusive

into gneisses, partially recovered by sedimentary rocks of the Paraíba Basin. It is composed
of medium-to fine-grained leucocratic monzogranite to sienogranite, usually equigranular,
containing muscovite and biotite; garnet is locally found, forming 2-3cm long irregular
aggregates, as major accessory phases. Mafic enclaves are rare and correspond to biotiterich schlierens. The Chã Grande pluton is located to the south of the Pernambuco shear
zone in the Pernambuco-Alagoas Domain, intrusive into orthogneisses and metaluminous
granitoids. It is an elongate body in which it northern portion is strongly affected by the shear
zone. This part of the pluton is characterized by presence of diorite that presents field
relations suggestive of coexistence as liquid with the host granite, such as irregular but
sharp, many times crenulated, contacts. The rocks are biotite and muscovite alkali feldspar
granite, sienogranite and monzogranite, showing zircon and opaque minerals as major
accessory phases. The Ouro Branco pluton is located in the Pernambuco-Alagoas Domain. It
is elongate, consisting of two-mica leucogranite, locally showing black tourmaline or garnet,
being cut by countless narrow tourmaline-bearing pegmatite dikes. The granite presents both
primary and secondary muscovite; biotite and tourmaline are mutually exclusive phases. 2 to
3 m wide mafic syn-plutonic and ladder dikes are locally observed. The mineralogical and
petrographic characteristics of the three plutons are similar to those of peraluminous MPGtype granites (muscovite-bearing peraluminous granitoids) of Barbarin (1999) or to highly
felsic peraluminous granitoids of Villaseca et al. (1998).
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The analyzed samples from the three plutons are strongly peraluminous with A/CNK
(molecular ratio Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)) > 1.1, and the values of A (Al-(K+Na+2Ca)) and B
(Fe+Mg+Ti) (Debon and Le Fort, 1983) vary from 14 to 82 and 11 to 47, respectively. All
compositions overlap in Harker-type diagrams; SiO2 values are high (~69 - 76%), the highest
and more variable values observed in the Ouro Branco pluton. The incompatible element
contents are high in the three plutons, with Rb/Sr usually >> 2, typical of crustal melts.
Chondrite-normalized REE patterns show negative Eu anomaly (average Eu/Eu* = 0.48 in
the Chã Grande pluton, 0.21 in the Mamanguape and 0.78 in the Ouro Branco, being more
variable in the latter). The total REE and average LaN/YbN are different for the plutons and
reflect distinct degree of fractionation: ΣETR = 156-310 and average LaN/YbN = 32 in the Chã
Grande leucogranite, 102-106 and 37 in the Mamanguape, and 58-157 and 18 in the Ouro
Branco (that range from 7 to 35).
Compositions of the Mamanguape leucogranite are homogeneous and form a cluster
close to the minimum melt composition in normative Qz-Or-Ab triangular diagram (Winkler,
1979), at P = 2kbar, aH2O ≈ 0.5. The compositions of the Chã Grande leucogranite form a
trend approximately parallel to the Ab-Or cotectic, defined by variable Qz-Ab ratios, and Or
contents approximately constant, suggesting variable water activity during crystallization. The
compositions of the Ouro Branco pluton are approximately parallel to the Qz-Feldspars
cotectic, toward the minimum melt composition. These compositions are similar to those
obtained in vapor-absent experiments by Patiño Douce (1999), while compositions of the
Chã Grande and Mamanguape leucogranites are similar to compositions obtained from
melting of greywacke. The values of εNd(0,6Ga) are strongly negative and similar to each other
for the Mamanguape and Ouro Branco leucogranites (~ -12 to -16); initial
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Sr/86Sr ratios are

high with values for the Mamanguape granite (0.72878-0.72901) higher than those for the
Ouro Branco (0.72018-0.72496). These values are outside the fields of compositional
variation observed for Neoproterozoic metaluminous and peralkalic granitoids and syenitoids
from the Transversal Zone (in which the Mamanguape pluton is intrusive), which define two
arrays, one with average εNd around -5 and another with average εNd around -14 (Ferreira,
2010).

3-

Conclusions
The available data indicate that the Ouro Branco and Mamanguape leucogranites

have formed by melting of metapelitic and metagreywack rocks, respectively, involving
vapor-absent muscovite melt. The Mamanguape leucogranite represents a pure crustal melt;
the presence of almandine garnet suggests that the pluton is parauthoctonous, poorly
segregated from its source region (e.g. Villaseca et al., 1998). The Ouro Branco
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leucogranite, on the other hand, has characteristics of allocthonous granites, as suggested
by pegmatitic textures and higher volatile contents, indicated by presence of tourmaline. The
Chã Grande granite, which is associated to the Pernambuco shear zone that can provide
heat for melting and water to enhance it, has been formed by vapor-saturated melt of
greywacke. Crustal source for the three leucogranites is confirmed by the strongly negative
εNd0,6Ga values, and high initial

87

Sr/86Sr ratios. The Chã Grande and Ouro Branco

leucogranites, in the Pernambuco-Alagoas Domain, show mafic syn-plutonic dikes that may
indicate melting in a distinct structural level, deeper than that of the Mamanguape
leucogranite in the Alto Pajeú Terrane. Archean to Paleoproterozoic Nd model ages for the
studied granites are among the oldest that has been found in the Borborema Province.
These granitoids present characteristics typical of peraluminous leucogranites from
Himalayas related to continental collision.

4-
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Resumo
Dados geoquímicos, isotópicos Sr-Nd, geológicos e geocronológicos disponíveis mostram que os
toleitos da Série Intrusiva Serra da Providência (1.55 Ga) provem de manto heterogêneo e sofreram
contaminação por crosta granítica de composição isotópica e idade semelhantes, em ambiente
intracratônico. Os toleitos intrusivos das Seqüência Nova Brasilândia (1,10 Ga) provêm têm
características compatíveis com ambiente oceânico, e sofreram forte contaminação crustal na
evolução e fechamento do proto-oceano. Os toleitos do Complexo Colorado (1,35 Ga) provêm do
manto mais empobrecido, quando comparado com os das demais intrusões, e sua origem é atribuída
a ambiente de arco intraoceânico. Os diques máficos de Nova Lacerda (1,38 Ga) derivam de fonte
mantélica relativamente enriquecida e seu ambiente tectônico é relacionado a um arco de margem
continental
Palavras-chave: Diques máficos, Craton Amazônico, Manto, Geoquímica, Sr/Nd, Mesoproterozóico
Abstract
Available geochemical, Sr-Nd isotopic, geological and geochronological data indicate that the
tholeiites from the Serra da Providência Intrusive Suíte (1.55 Ga) originated from a heterogeneous
mantle and were contaminated by a short-lived granitic crust in an intracratonic environment. The
characteristics of the intrusive tholeiites from the Nova Brasilândia Sequence (1, 10 Ga) are
compatible with an oceanic setting. They underwent crustal contamination from country-rocks during
evolution and closure of the proto-ocean. The mantle source of the tholeiites from the Colorado
Complex (1, 35 Ga) is the most depleted in comparison with parental sources of the other mafic
intrusions. The origin of the mafic intrusions is related to an intraoceanic arc setting. The Nova
Lacerda swarm (1, 38 Ga) derivate from a relatively enriched mantle source, ands its emplacement is
related to a continental-margin arc setting.
Keywords: Mafic dikes, Amazonian Craton, Mantle, Geochemistry, Sr/Nd, Mesoproterozoic

1. Introdução e Geologia
A Suíte Intrusiva Serra da Providência (SP) pertence à província Rio Negro-Juruena
(RNJ; 1.80-1.55 Ga, Cordani e Teixeira, 2007 e referências contidas) originou-se entre 1,53
e 1,60 Ga. É constituída por seqüência bi-modal formada por gabros, charnoquitos,
mangeritos e granitos rapakivi deformados e não deformados além de diques de diabásio e
anfibolitos. (Bettencourt et al., 1999; Payolla et al., 2002). A Seqüência Metamórfica
Colorado (C) está incluida na província Rondoniana-San Ignacio (RSI; 1.55-1.30 Ga). É
constituída de xistos, paragnaisses e bifs, além gabros, diabásios, anfibolitos e
monzogranitos. Idades

40

Ar/

39

Ar em anfibolitos indicaram 1,36-1,30 Ga; e U-Pb em zircão

em leucogabro1352,5 +3,5-2,8 Ma (Rizzotto et al., 2002; Teixeira et al., 2006). A Seqüência
Metamórfica Nova Brasilândia (NB) é parte da província Sunsas-Aguapeí (SA; 1.25-0.97
Ga). É constituída por seqüência bi-modal constituída por sills e stocks de gabros e
metagabros, diabásios, anfibolitos e plutons graníticos; além de rochas metassedimentares
clásticas (metaturbiditos), com idades de 1122 e 1110 Ma (U/Pb em zircão, Rizzotto et al.,
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2001) e 40Ar/ 39Ar entre 1,11-1,00 Ga em rochas básicas (Teixeira et al., 2006). O enxame de
diques de Nova Lacerda (NL) (1,38 Ga) é intrusivo nos granitos Nova Lacerda (1,46 GA),
que por sua vez, intrudem as rochas Paleoproterozóicas do Terreno Jauru, uma extensão da
província RJN em Mato Grosso. Os diques têm direção N30-40W, e incluem diabásios e
anfibolitos. (Girardi et. al. 2008, 2011 e Corrêa da Costa et. al. 2009 para detalhes
petrográficos).
2. Dados Geoquímicos e Isotópicos
Os dados geoquímicos de elementos maiores em diabásios e gabros mostram que
todas as intrusões são toleíticas, e se cristalizaram a partir de magmas basálticos evoluídos.
(Girardi e tal. 2008, 2011,Corrêa da Costa et tal., 2009). As médias obtidas através dos
diagramas de elementos traços (Fig. 1) mostram que, de modo geral. SP, NB e NL possuem
padrões mais próximos a E-MORB, enquanto C tende a se aproximar de N-MORB, se
comparados aos diagramas de Sun & McDougall (1989). Porem diferenças notáveis são
observadas relacionadas às anomalias fortemente positivas de Rb, Ba, K, em todos os
diques, e tambem de La em SP, NB e NL, e fortemente negativas de Nb e Ta em todos os
casos (Girardi et al. 2008, 2011). Tais anomalias são características de basaltos
intracontinentais ou de arcos de ilhas (e g. Brenan et al., 1994), e são atribuídas à
contaminação crustal de magmas em câmaras magmáticas ou durante sua ascendência
para a crosta; ou pela contaminação prévia do peridotito mantélico (DMM) em virtude de
metassomatismo geralmente atribuído a subducção de crosta oceânica. O enriquecimento
em LILE (Ba, Rb, K) e terras raras leves (LREE), ou seja, La e Ce dever-se-ia a fluidos
emanados e/ou fusão parcial de sedimentos sobrejacentes na crosta oceânica O
empobrecimento em HSFE (Nb e Ta) é atribuído a minerais dessa crosta que os reteriam,
no caso, rutilo dos eclogitos, que mesmo em pequena quantidade (cerca de 2%) podem
provocar empobrecimento de Nb e Ta no magma basáltico (e.g. Brenan et al. 1994).
Magmas

basálticos

derivados

de

mantos

contaminados

e

enriquecidos,

podem

eventualmente serem distinguidos dos contaminados por rochas crustais encaixantes,
através da análise conjunta de elementos traços e isótopos.
Os valores de εSr(T) e εNd(T) para SP, NB e C e NL foram calculados assumindo-se
idades de 1.55, 1.10, 1.35, e 1.38 Ga respectivamente. NL possui dois campos de variação
(Fig. 2). O menor situa-se no quadrante empobrecido (εNd(T) +2.5 to +2.8, εSr(T)-12.1), e o
maior próximo à ”Terra Global” (εNd(T) -0.9 a +0.2, ·εSr(T)-3.3 a 11.7). NB exibe valores de
εNd(T) positivos (+0.1 a +1.6) e grande variação de εSr(T) (-2.4 a 34.2). O campo de variação
εSr(T) -εNd(T) de C restringe-se ao quadrante empobrecido (εNd(T) 0 a +5.2, εSr(T) -30.7 a -5).
NL exibe campo restrito: εNd(T) (+ 0.86 a +2.65) e εSr(T) (+ 1.96 a -5.56).
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Figura 1. Valores médios dos elementos-traços

Figura 2. Campos composicionais εSr(T) - εNd(T)

3. Conclusões
O diagrama εSr(T)- εNd(T)da Suíte Intrusiva Serra da Providência evidencia a
heterogeneidade da fonte mantélica. De acordo com Bettencourt et al (1999). e Payolla et
al.(2002) o magmatismo é bi-modal e ambiente geotectônico dessas rochas é intraplaca
continental. A variação determinada por esses autores para as rochas félsicas (-0.6 a +2.0)
é próxima à existente num dos campos composicionais das rochas máficas (Fig.2). Tal fato
nos permite supor que o magma básico, em sua trajetória continental, pode ter sido
parcialmente contaminado por uma crosta granítica juvenil, o que explicaria os picos
positivos de elementos LILE e LREE (Fig. 1) e sua considerável variação, sem, no entanto,
haver relação direta com os valores isotópicos (Fig 5 e 6 em Girardi et. al. 2008). De acordo
com Rizzoto et. al.(2001) a origem das rochas máficas da Sequência Nova Brasilândia é
relacionada à litosfera oceânica, dando origem a magmas tipo MORB, com valores de
εNd(T) de +3.1 a 5.0. Face ao fechamento do proto-oceano o magma invadiu rochas
metassedimentares encaixantes com valores de εNd(T) de -3,1 a 4,3. Tohver et. al. (2004)
relaciona o magmatismo da Seqüência a uma sutura transpressional entre dois cratons. A
elevação dos altos valores de Sri, concomitante com a de elementos tipicamente crustais
(Fig. e Girardi e tal. 2008), aliada á grande variação de εSr(T) (Fig 5 e 6 em Girardi et. al.
2008) e aos dados isotópicos de Rizzoto et al. (2001) sustentam a teoria segundo as quais
o magma basáltico teria de originado em ambiente oceânico e intrudido rochas encaixantes.
Os valores isotópicos εSr(T)- εNd(T) (Fig.2) dos toleitos do Complexo Colorado atestam a
forte influência do componente DMM e são semelhantes aos das rochas graníticas
contemporâneas (εNd(T))+1.4 a +6.5 Rizzoto et al., 2002; Teixeira et al., 2006). Embora exiba
sinais de contaminação, as intrusões básicas são as mais empobrecidos em elementos
traços (Fig 1). Sedimentação de idade próxima é representada por turbiditos com idades

886

entre 1,35 e 1,42 Ga. (Rizzotto and Quadros, 2007). Tais feições permitem sugerir ambiente
de arco intraoceânico originário para este magmatismo (Girardi e tal. 2008). As idades dos
toleitos do Complexo Colorado e de Nova Lacerda são semelhantes (1,35 e 1,38 Ga
respectivamente). Os diques de Nova Lacerda porem são mais enriquecidos em LREE e
LREE (e. g. Fig.1), não exibem sinais de contaminação crustal, e possuem valores médios
de εSr(T) mais altos e de εNd(T) mais baixos que os do Complexo Colorado. Cortam granitos
formados em ambiente de arco vulcânico (Girardi e tal, 2011). Tais feições sugerem tratarse de diques máficos relacionados a ambiente de arco de margem continental.
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Resumo
Os granitos da região de Glória compreendem dois stocks (Lagoa do Roçado e Monte Alegre) e dois
batólitos (Glória Norte e Glória Sul). Esses corpos graníticos ocorrem no Domínio Macururé, da Faixa
de Dobramentos Sergipana, eles são corpos tardi a pós-tectônicos cuja geoquímica mostra afinidade
de magmas formados em arco vulcânico. Eles hospedam enclaves máficos micro-granulares, com
assinatura geoquímica pós-colisional e shoshonítica. O bom alinhamento evidenciado, em diagramas
químicos, entre os granitos e os enclaves sugerem que as variações geoquímicas encontradas
podem ser explicadas pela interação entre magma máfico shoshonítico mantélico e magma riolítico,
provavelmente crustal.
Palavras-chave: Geoquímica, Granitos Tipo Glória, Domínio Macururé, Faixa de Dobramentos
Sergipana.

Abstract
The Glória area comprises two granitic stocks (Lagoa do Roçado and Monte Alegre) and two
Batholiths (North and South Gloria). These granitic bodies occur in the Macururé Domain of the
Sergipano Belt and are late to post tectonic bodies with a volcanic arc geochemical signature. Mafic
micro granular enclaves occur in these granitic bodies and show a post tectonic to shoshonitic
signature. Geochemical similarities between the granites and mafic enclaves suggest an interaction
between the mafic shoshonitic and the riolitic magma, the last one probably of crustal origin.
Keywords: Geochemistry, Gloria, Macururé Domain, Sergipano Belt.

1. Introdução
Os enclaves constituem um aspecto importante no estudo de granitos, pois eles
podem fornecer valiosas informações com respeito aos processos envolvidos na gênese
destas rochas. A Faixa de Dobramentos Sergipana apresenta um variado conjunto de
granitos os quais contêm, de forma sistemática, enclaves de natureza diversificada. Este
trabalho apresenta os resultados (geológicos, petrográficos e geoquímicos) do estudo de
enclaves máficos micro-granulares presentes em granitos da parte oeste do Domínio
Macururé.
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2. Geologia
A Faixa de Dobramentos Sergipana (FDS) é uma entidade orogênica com direção
WNW-ESE. A sua estruturação é atribuída ao final do Ciclo Brasiliano, quando da colisão
entre o Maciço Pernambuco-Alagoas e o Cráton São Francisco. A FDS é constituída pelos
seguintes domínios geológicos: Estância, Vaza-Barris, Macururé, Marancó, Poço Redondo e
Canindé (Santos et al. 1988).
A granitogênese na FDS limita-se apenas aos seus domínios mais a norte (Canindé,
Poço Redondo, Marancó e Macururé). Os enclaves ocorrem em granitos de todos esses
domínios, contudo os resultados aqui apresentados correspondem aos daqueles corpos do
da Região de Glória do Domínio Macururé (Lagoa do Roçado, Monte Alegre, Glória Norte,
Glória Sul). Esses granitos são classificados como tardios a pós-tectônicos por vários
autores (p.ex. Santos et al. 1988, Chaves 1991) e os seus contatos com os metapelitos
encaixantes são frequentemente marcados pela presença de hornfels e fusões parciais
gerando muscovita granito leucocrático com granada. Os enclaves presentes nesses corpos
exibem formas (arredondadas e raramente angulares) e tamanhos (até 1,5 m) variados,
granulação fina, cor escura e mostra contato brusco com a encaixante granítica. Em vários
afloramentos eles exibem orientação similar à foliação magmática evidenciada pelo
alinhamento dos prismas de feldspato e hornblenda.

3. Materiais e Métodos
Foram realizados trabalho de campo que permitiram confeccionar o mapa faciológico
de alguns corpos, o que possibilitou obter amostras representativas, tanto das encaixantes
quanto dos enclaves presentes. O estudo petrográfico destas rochas foi feito e algumas
delas foram selecionadas para estudo geoquímico. Os dados geoquímicos, elementos
maiores e traços, foram realizados no Acme Labs, por ICP MS.

4. Resultados
A composição dos graníticos estudados varia de muscovita granito, muscovita biotita
granito, biotita hornblenda granito, e hornblenda monzonito, com assinatura geoquímica
consistente de granitos de arco vulcânico. Nesses corpos a presença de enclaves máficoultramáficos é usual, particularmente nos tipos menos diferenciados (hornblenda granito,
hornblenda granodiorito, monzonito). Esses granitos apresentam granulação média a
grossa, domina textura allotriomórfica e a porfirítica nos termos menos diferenciados. Os
enclaves são micro-granulares e rochas dessa mesma natureza formam diques sinplutônicos em alguns corpos. Em vários dos enclaves identificou-se a presença de
fenocristais centimétricos de biotita, que associado as texturas presentes permite classificá-
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los com lamprófiro do tipo minette. É comum observa-se estruturas indicativas da
coexistência e mistura com intensidade variada entre magmas félsico e máfico. A
mineralogia presente nos enclaves é composta por essencialmente por plagioclásio,
ortoclásio, hornblenda, biotita, minerais opacos, diopsídio, tendo como acessórios usuais
apatita (acicular), titanita, allanita e ocasionalmente zircão e calcita. A composição química
destes enclaves (44<%SiO2<56) correspondem no diagrama TAS a gabro, monzonito e
quartzo diorito, de natureza metaluminosa e afinidade alcalina. Em diagramas de Harker
essas amostras exibem disposição linear (granitos e enclaves) sugerindo existência de
mistura. O padrão de ETR é fracionado (7<LaN/YbN<23), com anomalia em negativa em Eu
(0,5 a 0,9), mostra aumento dos ETR com o decréscimo do conteúdo de SiO2, e as relações
entre os elementos-traço (p.ex. Pearce et al. 1984) aponta para fonte com assinatura de
arco vulcânico, similar àquela encontrada nos granitos encaixantes. Em diagrama de Th/Yb
vs. Ta/Yb (Pearce 1982) as amostras alocam-se no campo das suítes shoshoníticas. Os
dados obtidos até o momento indicam que estes enclaves constituem evidências de
magmas máfico-ultramáficos que interagiram com magmas riolíticos, provavelmente de
natureza crustal, e esse processo pode ser responsável pela geração dos diferentes tipos
enclaves encontrados nos granitos do Domínio Macururé.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A AFINIDADE GEOQUÍMICA DAS
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Resumo
Estudos realizados no Platô da Ramada (centro-oeste do RS) permitiram a caracterização de um
corpo hipabissal diorítico, intrusivo e geneticamente relacionado a rochas vulcânicas da Formação
Acampamento Velho. Esta unidade é constituída por rochas vulcânicas de composição
predominantemente ácida, com termos básicos associados. O corpo intrusivo varia desde termos
dioríticos até quartzo-monzoníticos. Essas rochas são moderadamente alcalinas e saturadas em
sílica e vinculadas à série alcalina no diagrama sliding normalization, com caráter metaluminoso a
peralcalino. Elevados valores de FeOt em relação a MgO e de álcalis caracterizam estas rochas
como de afinidade alcalina sódica. Quando normalizadas pelo padrão MORB nota-se enriquecimento
nos conteúdos de Ba, Th, Ta e Nb comum em magmas alcalinos.Os padrões observados para os
ETR, LILs HFSE e os altos teores de Zr e, subordinadamente, Nb, Y e Ga são típicos de fontes
mantélicas modificadas e característicos de magmatismo de afinidade alcalina.
Palavras-chave: magmatismo alcalino – intrusão diorítica – vulcanismo
Abstract
Studies carried out in the Ramada Plateau (western of the Rio Grande do Sul state, Brazil), have
allowed the characterization of dioritic hipabissal body intrusive and genetically related to
Acampamento Velho Formation volcanic rocks. This unit consists of volcanic rocks of predominantly
acid composition, associated with basic terms. The intrusive body ranging from dioritic to quartzmonzonitic terms. These rocks are moderately alkaline and silica-saturated and linked to alkaline
series in the sliding normalization diagram with metaluminous to peralkaline character. High FeOt
values relative to MgO and alkali characterize these rocks as sodic alkaline affinity. When normalized
by the standard MORB enrichment is noted in the contents of Ba, Th, Ta and Nb common in alkaline
magmas. The patterns observed for the REE, HFSE LILs and high Zr and subordinate, Nb, Y and Ga
are typical of modified mantle sources and characteristic of alkaline affinity magmatism.
Keywords: alkaline magmatism – dioritic intrusion - volcanism

1. Introdução e geologia da área
Grande parte do Escudo Sul-rio-grandense originou-se durante o ciclo orogênico
Brasiliano-Panafricano, com intensa atividade ígnea no período pós-colisional (Nardi &
Bitencourt 2009), no qual os primeiros pulsos magmáticos, com idades entre 650-620 Ma
possuem afinidade toleítica médio a alto K ou calcialcalina. Posteriormente ocorreu um
magmatismo de afinidade shoshonítica (610-590 Ma). A próxima manifestação foi um
magmatismo alcalino saturado em sílica (570-550 Ma) (e. g. Sommer et al. 2006) (Fig. 1).
Em níveis rasos e fora da principal zona de cisalhamento (Dorsal de Canguçu), uma
tectônica transcorrente formou bacias strike-slip, no qual destaca-se a Bacia do Camaquã.
Uma notável exposição desta bacia ocorre no Platô da Ramada, região de Vila Nova do Sul,
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porção oeste do Escudo Sul-rio-grandense o qual é constituído por rochas vulcânicas do
Neoproterozóico. Na porção basal do platô aflora um pequeno volume de rochas vulcânicas
de afinidade shoshonítica correlacionadas a Formação Hilário (cerca de 592 Ma). Esta
unidade é sucedida por um expressivo vulcanismo de afinidade moderadamente alcalina
sódica, com amplo predomínio dos termos ácidos, vinculados a Formação Acampamento
Velho (570-550 Ma). Estudos realizados na porção sul do Platô da Ramada permitiram a
caracterização de um corpo hipabissal diorítico, intrusivo em rochas piroclásticas da
Formação Acampamento Velho e geneticamente relacionado a esta unidade, representativo
da evolução deste magmatismo por cristalização fracionada desde termos básicos até
ácidos (Matté, 2011). O presente trabalho vem com o intuito de apresentar dados quanto à
afinidade geoquímica da intrusão diorítica, visto que nesta porção do Escudo Sulriograndense ocorrem rochas de variadas afinidades, como citado acima.

Figura 1 – Contexto geológico regional simplificado da porção oeste do Escudo Sul-rio-grandense
com as principais ocorrências do magmatismo pós-colisional neoproterozóico (modificado a partir de
Sommer et al., 2006 e Nardi & Bitencourt, 2009).

2. Materiais e métodos
Os estudos litoquímicos fundamentaram-se nas análises químicas de 12 amostras de
rocha total, representativas da intrusão diorítica. Os elementos maiores, traços e terras-raras
(ETR) foram analisados no Activation Laboratories Ltda., Ontario, Canada, utilizando a
técnica de ICP para os elementos maiores e ICP-MS para os elementos traço e terras raras.
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3. Resultados
A intrusão diorítica da porção sul do Platô da Ramada possui uma forma elíptica com
dimensões em torno de 5 km E-W x 2 km N-S e apresenta uma variação petrográfica desde
termos dioríticos até quartzo-monzoníticos. O contato intrusivo entre o corpo diorítico e os
ignimbritos é evidenciado pela presença de margens resfriadas caracterizadas pela
gradação textural observada em direção ao contato, desde termos equigranulares finos até
porfiríticos, algumas vezes com uma matriz afanítica. Constata-se ainda a presença de
xénólitos representados por fragmentos angulosos da rocha encaixante ignimbrítica.
Na classificação no diagrama TAS para rochas plutônicas as amostras ocupam o
campo dos sieno-dioritos próximo ao campo dos quartzo-dioritos, formando um trend
comum em sequências moderadamente alcalinas saturadas em sílica. No diagrama de
Peacock (1931), as amostras têm um caráter álcali-cálcico tendendo a alcalino, mostrado
pela intersecção dos trends SiO2 x (Na2O + K2O) e SiO2 x CaO (Fig. 2a). A distinção entre as
séries alcalinas saturadas em sílica de afinidade sódica e potássica (shoshonítica), usandose o critério Na2O-2 > K2O, fica prejudicada devido aos elevados teores de perda ao fogo
das amostras estudadas. Como alternativa, utilizou-se o diagrama sliding normalization (Fig.
2b), que utiliza a média dos teores de Zr-Ce-Sm-Y-Yb versus a média de Rb-Th-U-Ta,
ambas normalizadas pelo NYTS. Neste diagrama as rochas dioríticas ocupam o campo da
série alcalina, próximo ao limite com o campo shoshonítico, conferindo a elas uma natureza
moderadamente alcalina.
Elevados valores de FeOt em relação a MgO e de álcalis caracterizam estas rochas
como de afinidade alcalina sódica. As rochas dioríticas quando normalizadas pelo padrão
MORB (Pearce, 1983) apresentam enriquecimento dos elementos entre K e Sm, sendo Sr,
Ti, Y e Yb próximo ou abaixo da unidade (Fig. 2c). White & Schilling (1978) interpretam este
tipo de padrão geoquímico como relacionado à incompatibilidade dos elementos em relação
ao manto lherzolítico, sendo o enriquecimento nos conteúdos de Ba, Th, Ta e Nb comum em
magmas alcalinos. Os padrões observados para os ETR e o comportamento dos LILE e dos
HFSE, principalmente os altos teores de Zr e subordinadamente Nb, Y e Ga são típicos de
fontes mantélicas enriquecidas e característicos de magmatismo de afinidade alcalina (Fig.
2d).
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Figura 2 – (a) Diagrama de Peacock (1931), mostrando o caráter alcali-cálcico tendendo a alcalino
das rochas dioríticas. A linha pontilhada representa o trend SiO2 x Álcalis (Na2O + K2O) e a linha
cheia representa o trend SiO2 x CaO. (b) Diagrama sliding normalization *NYTS: Normalization to the
Yenchichi-Telabit series. (c) Diagrama multielementar mostrando o padrão dos elementos traços
normalizados pelo MORB (d) Distribuição dos Elementos Terras Raras das rochas dioríticas
normalizadas pelo padrão condrítico.
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Resumo
Granitos rapakivi porfiríticos e eqüigranulares reconhecidos no maciço Caripunas e pertencentes a
Suíte Intrusiva São Lourenço-Caripunas (1312-1309 Ma) na Província Estanífera de Rondônia são
granitos ferrosos, álcali-cálcicos, metaluminosos e de afinidade potássica. Apresentam também
características geoquímicas de granitos tipo-A e intraplaca. As variações de teores, razões e da
intensidade das anomalias negativas de certos elementos (p. ex. SiO2, CaO, Rb/Sr, Eu e Sr) indicam
uma evolução geoquímica dos tipos porfiríticos para os eqüigranulares.
Palavras-chave: litogeoquímica, granito rapakivi, maciço Caripunas, Província Estanífera de
Rondônia
Abstract
Porphyritic and even-grained rapakivi granites of the Caripunas massif are included in the São
Lourenço-Caripunas Intrusive Suite (1312-1309 Ma) of the Rondônia Tin Province. They are ferroan
and alkali-calcic granites and show metaluminous and potassic character. They also exhibit
geochemical characteristics of A-type granite and within-plate granite. The ranges of elemental
contents, ratios and intensity of negative anomalies (e.g., SiO2, CaO, Rb/Sr, Eu e Sr) suggest a
geochemical evolution from porphyritic granites to even-grained granites.
Keywords: lithogeochemistry, rapakivi granite, Caripunas massif, Rondônia Tin Province

1. Introdução
Granitos anorogênicos proterozóicos na Província Estanífera de Rondônia foram
identificados por Kloosterman (1968) e depois caracterizados como granitos rapakivi por
Isotta et al. (1978) e Bettencourt et al. (1999). Na região do maciço Caripunas (NW de
Rondônia), Bettencourt & Kaedei (1984) reconheceram tipos porfiríticos (piterlíticos,
wiborgíticos, porfiríticos) e eqüigranulares. Nesse trabalho revelamos as características
litogeoquímicas desses tipos petrográficos e sugerimos algumas relações genéticas entre
eles.
2. Geologia e Petrografia
Os granitos do maciço Caripunas são incluídos atualmente na Suíte Intrusiva São
Lourenço-Caripunas (1312-1309 Ma) (Bettencourt et al., 1999). O conhecimento geológico
da região é ainda precário, mas duas associações de granitos são consideradas por
Bettencourt & Kaedei (1984) (Fig. 1): 1) associação de granitos porfiríticos (piterlíticos,
wiborgíticos e porfiríticos), e 2) associação de granitos eqüigranulares e pórfiros graníticos.
Os granitos porfiríticos têm composição sienogranítica, com destaque para os megacristais
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de feldspato alcalino ovalados e/ou retangulares (1,5 a 5,0 cm), com envoltório de
plagioclásio nos tipos wiborgíticos. Os megacristais estão imersos em matriz de grão fino a
médio, localmente granofírica, com biotita e hornblenda como minerais máficos principais.
Os granitos eqüigranulares têm composição sieno- a álcali-feldspato granítica, apresentam
textura hipidiomórfica fina a média e além de biotita e hornblenda, algumas fácies exibem
também clinopiroxênio e faialita na moda. Os pórfiros sienograníticos mostram megacristais
de feldspato alcalino e plagioclásio (0,5 a 1,5 cm) em matriz fina, dominantemente
granofírica. Minerais opacos, zircão, apatita, titanita, allanita, sericita, epídoto e fluorita são
minerais acessórios ou de alteração reconhecidos na maioria das fácies petrográficas
estudadas.

3. Litogeoquímica

Para os estudos litogeoquímicos foram selecionadas seis amostras numa
primeira fase, envolvendo tipos porfiríticos (2) e eqüigranulares (4) com biotita e hornblenda.
As análises dos elementos maiores e menores foram realizadas por fluorescência de raios-X
no Laboratório de Geoquímica do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP,
Campus de Rio Claro (SP) (ver Nardy et al., 1997) e os elementos em traços foram
analisados nos laboratórios do AcmeLabs, em Vancouver, Canadá, por ICP-MS (AcmeLabs,
2011). Os granitos são rochas metaluminosas (A/CNK = 0,94-0,97) e de afinidade potássica
(K2O/Na2O = 1,59-1,69). Os teores de SiO2 aumentam de 70,20% e 71,17% nos tipos
porfiríticos para 73,08% a 75,42% para os tipos eqüigranulares, concomitantemente com a
diminuição dos teores CaO (1,51% para 0,59%) e aumento da razão Rb/Sr (2,3 para 31,0),
sugerindo uma evolução geoquímica dos tipos porfiríticos para os eqüigranulares. Segundo
os critérios de Frost et al. (2001) são granitos ferrosos e álcali-cálcicos (Figs. 2a e 2b). De
acordo com Whalen et al. (1987) e Dall’Agnol & Oliveira (2007) são granitos tipo-A (Figs. 2c
e 2d) e segundo Eby (1992) do sub-tipo A2 (Fig. 2e). No diagrama Rb vs Y+Nb de
discriminação tectônica de Pearce (1996) as amostras situam-se no campo dos granitos
intraplaca (Fig. 2f). No geral os padrões de elementos terras raras (ETR) são semelhantes
para os dois tipos texturais (Fig. 2g). Os padrões mostram concentrações de ETR variando
de 10 a 400 vezes os teores do condrito, baixos enriquecimentos de elementos terras raras
leves sobre os elementos terras raras pesadas [(La/Yb)N = 5,18-8,02] e anomalias negativas
de európio variando de grau médio nos granitos porfiríticos [(Eu/Eu*)N = 0,54 e 0,42] para
grau médio a forte nos granitos eqüigranulares [(Eu/Eu*)N = 0,26 a 0,13], sugerindo, nesse
caso, o fracionamento de feldspatos no curso da diferenciação magmática. Os padrões de
multielementos normalizados para o condrito são também semelhantes e revelam fortes
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anomalias negativas de Ba, Nb, Ta e Sr (Fig. 2h). As anomalias negativas de Nb e Ta são
indicativas de envolvimento de componentes crustais na origem e/ou na evolução dos
magmas, enquanto as anomalias mais pronunciadas de Sr nos tipos eqüigranulares
corroboram com o fracionamento de feldspatos durante a evolução magmática.

4. Conclusões
Os granitos rapakivi do maciço Caripunas são granitos ferrosos e álcali-cálcicos,
apresentam caráter metaluminoso e afinidade potássica, assim como exibem características
geoquímicas de granitos tipo-A e intraplaca. As variações de teores, razões e anomalias
negativas de certos elementos (p. ex. SiO2, CaO, Rb/Sr, Eu e Sr) sugerem uma evolução
geoquímica dos tipos porfiríticos para os eqüigranulares.
Referências Bibliográficas
ACME ANALYTICAL LABORATORIES LTDA (AcmeLabs) 2011. Sample Preparation and Analysis.
Disponível em :http:w.w.w.acme.com. Acessado em 02/04/2011.
BETTENCOURT, J.S. & KAEDEI, M. 1984. Reconhecimento dos granitos rapakivi (s.s.) da região do
rio Caripunas, RO. In: Symposium Amazônico, 2, Manaus, Anais...,MME/DNPM, v. 1, p. 271-286.
BETTENCOURT, J.S., TOSDAL, R.M., LEITE JÚNIOR, W.B., PAYOLLA, B.L. 1999. Mesoproterozoic
rapakivi granites of the Rondônia tin province and adjancet area, southwestern border of the
Amazonian Craton, Brazil: I. Reconnaissance U-Pb geochronology and regional implications.
Precambrian Research, 95: 45-67.
BOYNTON, W.V. 1984. Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In: Henderson P.
(ed.), Rare earth element geochemistry. Elsevier, pp. 63-114.
DALL’AGNOLL, R. & OLIVEIRA, D.C. 2007. Oxidized, magnetite-series, rapakivi granites of Carajás,
Brazil: Implications for classifications and petrogenesis of A-type granites. Lithos, 93: 215-233.
EBY, G.N. 1992. Chemical subdivision of the A-type granitoids: Petrogenetic and tectonic implications.
Geology, 20: 641-644.
FROST, B.R., BARNES, C.G., COLLINS, W.J., ARCULUS, R.J., ELLIS, D.J., FROST, C.D. 2001. A
geochemical classification for granitic rocks. Journal of Petrology, 42: 2033-2048.
ISOTTA, C.A.L., CARNEIRO, J.M., KATO, H.T., BARROS, R.J.L. 1978. Projeto Província Estanífera
de Rondônia. Porto Velho, DNPM/CPRM, Relatório Final, Volumes 1, 2 e 3.
KlOOSTERMAN, J.B. 1968. Uma província do tipo Nigeriano no sul da Amazônia. Eng. Min. Met., 49:
59-64 e 167-168.
NARDY, A.J.R., ENZWEILER, J., BAHIA FILHO, O., OLIVEIRA, M.A.F., PENEREIRO, M.A.V. 1997.
Determinação de elementos maiores e menores em rochas silicáticas por espectrometira de
fluorescência de raios-X: resultados preliminares. In: Congr. Brasil. Geoq., 6, Salvador, Anais, 1: 345347.
PEARCE, J. 1996. Sources and settings of granitic rocks. Episodes, 19:120-125.
THOMPSON, R.N. 1982. British Tertiary volcanic province. Scottish Journal of Geology, 18: 49-107.
WHALEN, J.B., CURRIE, K.L., CHAPPELL, B.W. 1987. A-type granites: Geochemical characteristics,
discrimination and petrogenesis. Contributions to Mineralogy and Petrology, 95: 407-419.

897

64º50’

LEGENDA
?

PROTEROZÓICO MÉDIO
SUÍTE INTRUSIVA SÃO LOURENÇO-CARIPUNAS (1312-1309 Ma)

CR -70

?
HORNBLENDA-BIOTITA SIENOGRANITOS PITERLÍTICOS,
WIBORGÍTICOS E PORFIRÍTICOS

CR -36

RIO

x

x

CR -42
CR -14

9º10’

CR -29

x

CONTATO INFERIDO

AS
I PUN
CAR

CR -8

HORNBLENDA-BIOTITA SIENOGRANITOS E ÁLCALI-FELDSPATOS
GRANITOS EQÜIGRANULARES,BIOTITA-FAIALITA-HORNBLENDA
ÁLCALI-FELDSPATO GRANITOS EQÜIGRANULARES E
HORNBLENDA-BIOTITA SIENOGRANITOS PÓRFIROS.

x

x

FALHAS E/OU FRATURAS INFERIDAS
DRENAGENS

9º10’

N

63º

65º

67º

9º

61º

60º

9º

PORTOVELHO
IO
R

?
11º

11º

RONDÔNIA
JI

PA R

RI
O

A

N

13º

0

?

1

2

13º

É

63º

65º

67º

4 Km

OR

Á

G UAP

61º

60º

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA
NO ESTADO DE RONDÔNIA
64º50’

Figura 1. Mapa geológico simplificado de parte do Maciço Caripunas (modificado de Bettencourt &
Kaedei, 1984).

magnesiano

1000

4

0

0,6
-4

a)
0,4

Zr

o
lin
alca cico
ál
ali -c
o
lin
álc
lca
io-a
cálc o
cic
cál

tipo A

100

b)

-8
70

80

60

70

80

Nb

Rb
10

VAG

ORG

10

f)

5
10

15

100

20

25

3000

100

1
1

d)
10

1000

A1

3Ga

tipo A

0,2

CaO+Al 2O3

WPG

post-COLG

e)

0,4

10 12

1000
Syn-COLG

100

A2

cálcio-alcalino
0,6

10.000*Ga/Al

2000
1000

0,8

0,0
1

SiO2

SiO2

Y

c)

50
50

amostra/condrito

60

amostra/condrito

50

tipos I, S e M

CaO/(FeO+MgO+TiO
)
t
2

1,0

8

ferroso

0,8

MALI

FeOtot/(FeOtot+MgO)

6000

12

1,0

10002000

10

h)

g)
La

Pr
Ce

Y+Nb

100

Eu
Nd

Sm

Tb
Gd

Ho
Dy

Tm
Er

Yb

Lu

1

Rb

Th
Ba

Nb
K

La
Ta

Sr
Ce

Hf
Nd

Sm
Zr

Tb

Y
Yb

Figura 2. Análises de granitos do Maciço Caripunas plotadas nos diagramas a) FeOtot/(FeOtot+MgO) x
SiO2 de Frost et al. (2001); b) MALI x SiO2 de Frost et al. (2001); c) Zr x 10.000*Ga/Al de Whalen et
al. (1987); d) CaO/(FeOt+MgO+TiO2) x CaO+Al2O3 de Dall’Agnoll & Oliveira (2007); e) Nb x Y x 3*Ga
de Eby (1992); f) Rb x Y+Nb de Pearce (1996); g) terras raras normalizadas pelos valores de condrito
de Boynton (1984) e h) multi elementos normalizados pelos valores do condrito de Thompson (1982).
Símbolos: O = granitos porfiríticos e X = granitos equigranulares. Em cinza, campo dos granitos tipo A
(Frost et al., 2001).

898
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Resumo
Estudos geológicos, petrográficos e geoquímicos demonstram que na região de São Félix do Xingu
(PA) ocorrem duas unidades vulcânicas distintas. A Formação Sobreiro é a unidade basal e consiste
de uma sequência de derrames de andesitos a lati-andesitos em sua base, com riolitos e ignimbritos
félsicos no topo. Estas rochas são cálcio-alcalinas, metaluminosas e mostram afinidade geoquímica
com granitos de arcos magmáticos. Ao menos duas sequências deste tipo são encontradas em
campo, com grande volume de rochas vulcanoclásticas presentes na região, uma evolução
relacionada a um complexo de caldeiras aninhadas é sugerida. A Formação Santa Rosa é em parte
fissural, composta predominantemente por riolitos e correlatos subvulcânicos. São rochas alcalinas,
metaluminosas a peraluminosas e com assinatura intraplaca, sendo relacionadas aos eventos
distensivos que afetaram o Cráton Amazônico ao final do Paleoproterozóico.
Palavras-chave: Vulcanismo, Paleoproterozóico, Cráton Amazônico, Uatumã, geoquímica.
Abstract
Geologic studies, petrographic observations and chemical analysis show the occurrence of two
distinct volcanic units in the city of São Félix do Xingu (PA) – Brazil. The basal unit is the Sobreiro
Formation, characterized mainly by andesitic to lati-andesitic flows at the bottom of the sequence, with
rhyolites and felsic ignimbrites at the top. These rocks are calc-alkaline, metaluminous and show
geochemical affinity related to magmatic-arc granites. At least two of these sequences are found in
field, which have associated large volume of volcaniclastic rocks surrounding the area. An evolution
related to nested calderas complex is suggested. The Santa Rosa Formation is in part fissural,
composed by alkaline, metaluminous to peraluminous rhyolites, with intraplate signature, associated
to distensive events that affected the Amazon Craton at the end of the paleoproterozoic.
Keywords: Volcanism, paleoproterozoic, Amazon Craton, Uatumã, geochemistry.

1. INTRODUÇÃO
Ao final do Paleoproterozóico, o Cráton Amazônico foi palco de uma das mais
importantes atividades magmáticas intermediárias a félsicas do mundo, a qual recobriu este
território por cerca de 1.100.000 km² de rochas vulcânicas, em um evento conhecido sensu
lato como Uatumã (Pessoa et al., 1977). Na região de São Félix do Xingu, duas unidades
podem ser diferenciadas. A Formação Sobreiro (FS) é a unidade basal, composta por
rochas cálcio-alcalinas intermediárias com presença de rochas félsicas subordinadas,
enquanto a Formação Santa Rosa (FSR) é composta por vulcânicas alcalinas,
exclusivamente félsicas, extravasadas predominantemente em grandes fissuras NE-SW,
com pórfiros granitos associados (Juliani & Fernandes, 2010; Fernandes et al., no prelo).
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2. PETROGRAFIA E GEOQUÍMICA
Neste trabalho, foram estudadas amostras da região de Vila Tancredo, a NE da
cidade de São Félix do Xingu. As rochas vulcânicas da FS são porfiríticas, com estrutura
maciça ou de fluxo magmático. Os megacristais são de anfibólio, clinopiroxênio e
plagioclásio, com matriz microlítica de plagioclásio e minerais máficos alterados. As rochas
vulcanoclásticas são tufos de cristais máfico, lapilli-tufo de cristais máfico e tufos de cristais
máficos laminados. São rochas hipocristalinas, maciças, formadas por cristais, fragmentos
de cristais, líticos e vítreos. Os tufos de cristais máficos laminados apresentam melhor
seleção granulométrica, estrutura laminada e arcabouço constituído por cristais, fragmentos
de cristais e líticos. Estas rochas apresentam comumente alteração propilítica.
A FSR é composta por riolitos porfiríticos com matriz esferulítica ou microlítica. São
maciços, com megacristais de quartzo, feldspato potássico e plagioclásio, com pórfiros
graníticos com anfibólio associados. As rochas vulcanoclásticas são representadas por: tufo
de cristais félsico, hipocristalino, texturalmente imaturo, composto por cristais, fragmentos de
cristais, líticos e vítreos; tufo de cristais félsico levemente soldado, com fiamme, matriz
esferulítica e arcabouço formado por fragmentos de cristais; tufo soldado, laminado, com
textura esferulítica e presença de cristais e fragmentos de cristais; lapilli-tufo acrescionário,
formado por agregados em granulação lapilli; tufo vítreo com maior quantidade de glassyshards e menor de cristais e fragmentos líticos. As rochas da FSR apresentam alteração
sericítica (QSP), além de metassomatismo potássico nos pórfiros graníticos.
Na figura 1a, os dados obtidos mostram que a FS é uma sequência intermediária
predominantemente andesítica a lati-andesítica, com andesi-basalto, lati-basalto, quartzolatito e riolito subordinados. As razões K2O/Na2O são relativamente baixas (média de 0,96).
Por sua vez, as rochas da FSR revelam composição riolítica a álcali-riolítica. Esta unidade
mostra-se altamente silicosa e suas razões K2O/Na2O são mais altas (média de 2,74). No
diagrama AFM (Figura 1b), as rochas da FS se concentram no campo das rochas cálcioalcalinas, ao passo que as rochas da FSR tendem a se concentrar próximo ao vértice da
soma dos álcalis. Vale ressaltar que amostras da FS são transicionais entre cálcio-alcalinas
de alto potássio a shoshoníticas, cujos teores de potássio elevados para uma série
tipicamente cálcio-alcalina pode estar relacionada à presença de alteração potássica (figura
1c. A figura 1d revela caráter exclusivamente metaluminoso para as rochas da FS. Os
vulcanitos da FSR mostram transição entre metaluminoso e peraluminoso, onde boa parte
dos pórfiros graníticos são metaluminosos, explicado pelo maior conteúdo de plagioclásio.
As unidades em estudo revelam um gap composicional entre seus litotipos,
representado por trends não-contínuos dos elementos maiores em relação a SiO2. Com o
aumento de SiO2, as rochas da FS apresentam diminuição de MgO, CaO,P2O5 e FeOt,
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paralelamente ao aumento de K2O. TiO2, Al2O3, Na2O e P2O5 mostram diminuição até ~56%
de SiO2 onde ocorre uma inflexão. As rochas da FSR apresentam diminuição nos teores de
TiO2, Al2O3, MgO, CaO e FeOt e os álcalis mostram comportamento indistinto, justificado
pelo caráter extremamente silicoso, sem variação significativa de SiO2.

Figura 1: a) Diagrama R1 x R2 (De La Roche, 1980); b) Diagrama AFM (Maniar & Piccolli, 1989); c)
diagrama K2O x SiO2 (Peccerillo & Taylor, 1976); e) Diagrama de discriminação geotectônica (Pearce,
1984).

No que se referem aos elementos terras raras (ETR), normalizados para o condrito
de Nakamura (1974), as duas unidades apresentam ETR leves enriquecidos em relação aos
ETR pesados, com teor de ETR inferior na FS em relação à FSR. A FS possui maior
inclinação dada pela razão entre La e Yb, o que pode ser explicado pelo fracionamento
moderado de fases como hornblenda, clinopiroxênio e zircão. No caso da FSR essa
inclinação apresenta dois comportamentos: a) inclinação desta reta menos pronunciada em
amostras de riolitos; b) inclinação mais pronunciada com valores da razão média de pórfiros
granitos. Em relação ao Eu, os litotipos da FSR mostram anomalias negativas acentuadas
(maior nos riolitos, mais suave nos pórfiros) demonstrando participação importante dos
feldspatos, no fracionamento de Eu. As rochas da FS, por outro lado, não apresentam
anomalias significativas de Eu. Em relação à ambiência geotectônica (Pearce et. al., 1984),
as rochas da FS são comparáveis a granitos de arcos magmáticos e as rochas da FSR se
concentram predominantemente no campo de granitóides intraplaca (Figura 1e).

4. DISCUSSÃO
Estudos de campo mostram que a FS consiste de derrames intermediários na base e
rochas mais ácidas no topo das sequências, sendo que pelo menos duas sequências de
derrames com essa variação são encontradas. São rochas cálcio-alcalinas de alto potássio,
metaluminosas e com afinidade geoquímica de granitos de arco magmático, com evolução
magmática ligada a processos de cristalização fracionada. O modelo geodinâmico de flat
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subduction é proposto para a FS, a qual representaria o magmatismo final associado a um
evento de subducção com geração de arcos magmáticos na região do Tapajós (Fernandes
et al., no prelo). A ocorrência destas sequências associadas ao grande volume de rochas
vulcanoclásticas, podem representar estágios de formação de um complexo de caldeiras
aninhadas, semelhantes às descritas no Tapajós (Juliani et al., 2005) implicando em uma
estratigrafia complexa formada pela interdigitação de lavas e fluxos piroclásticos que não
representam somente um, mas diversos episódios vulcânicos. As rochas da FSR são
posteriores e de caráter fissural. É uma unidade alcalina, metaluminosa a peraluminosa e
com afinidade geoquímica de ambientes intraplaca. Estas rochas são provavelmente
relacionadas aos eventos distensivos ocorridos ao final do Paleoproterozóico.
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Abstract:
Geochemical data are presented for 51 tholeiític basalt samples from Serra Geral Formation, Paraná
Basin, Brazil, related to 1:100.000 geological mapping, by CPRM, Brazilian Geological Survey; plus
available previous data.
Keywords: Litochemisty, tholeiític basalts, Serra Geral Formation, Brazil.
Resumo
São apresentados os dados litoquímicos para 51 amostras de basaltos toleíiticos da Formação Serra
Geral da Bacia do Paraná, referentes ao mapeamento geológico 1:100.000 da Folha Três Passos
(FTP)-PLGB CPRM e dados disponíveis anteriores.
Palavras-chave: Litoquímica, Basaltos tholeiíticos, Formação Serra Geral.

1. Introdução
A Folha Três Passos em escala 1:100.000 compreende trato de terrenos da Formação Serra Geral, Bacia do Paraná, objeto de trabalhos de mapeamento geológico do
Programa de Levantamentos Geológicos Básicos (PLGB) da Companhia de Pesquisas de
Recursos Minerais-Serviço Geológico do Brasil (CPRM).
2. Litoestratigrafia da Formação Serra Geral na Folha Três Passos
O conjunto de derrames e sedimentos subordinados perfaz uma espessura de 540 m
e foi dividido em quatro unidades (fig. 1), com o emprego de critérios como arranjo e estruturação de derrames, estruturas/texturas magmáticas, preenchimento de cavidades e comportamento reológico de lavas, seguindo compartimentação introduzida por Wildner (2002), em
consonância à cartografia de extensa área no Sudoeste do Estado do Paraná (Wildner et al.
2006). Ocorrem ainda diques de diabásio e bancos delgados de quartzo-arenitos sílticos, recorrentes entre derrames e relacionados a diastemas do vulcanismo.
Fácies Capanema, inferior, conjunto de derrames compostos alto volátil do tipo aa,
constituídos de basalto hipohialino microporfirítico cinza com tom vinho, topo fortemente vesiculado, cavidades preenchidas por celadonita, calcita, zeolitas e sílica, eventuais ocorrências de geodos decimétricos à ametista, pegmatitos frequentes.
Fácies Campos Novos, com derrames tipo II (Gomes, 1996), basalto granular hipohialino, afanítico a microfanerítico, verde escuro a preto, crosta de alteração amarela, eventualmente com Cu nativo, topos delgados, cavidades preenchidas à celadonita, calcedônia
cinza, quartzo hialino. Constitui os derrames alvos para Cu Nativo pesquisados no Projeto
Cobre em Itapiranga (CPRM 1979 e Viter et al. 2011a).
Fácies Cordilheira Alta, com derrames tipo II, disjunção colunar bem desenvolvida,
basalto cinza-azulado hipohialino, microporfirítico, afanítico a fanerítico fino, com pegmatitos
ocasionais. Zonas de topo submétricas, com cavidades preenchidas por calcedônia, quartzo, e/ou zeolitas e/ou calcita e/ou celadonita, alteração hidrotermal freqüente e intercalações
recorrentes submétricas de sedimentos. Brechas de interação sedimento-lava frequentes,
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raros geodos decimétricos a quartzo hialino, calcedônia, ágata e eventuais indícios de ametista, Cu nativo e oxidados de Cu em fraturas e nas faces de disjunção colunar.
Fácies Campo Erê, superior, derrames inflados tipo alto volátil (tipos I e II), disjunção
colunar irregular, basalto rico em celadonita, semelhante ao anterior afora pelo teor em voláteis, o que confere zonas de topo difusas, as mais espessas entre os fácies. As cavidades
são preenchidas por celadonita e/ou calcita e/ou ágata, e/ou zeolitas, eventuais geodos
decimétricos e indícios de ametista. São aspectos distintivos feições mamelonares decimétricas em alteritos cor de cimento e diques com raiz na zona central de derrame.

Figura 1 – Mapa geológico preliminar da Folha Três Passos.

2. Litoquímica da Formação Serra Geral na Folha Três Passos
As análises foram obtidas pelo laboratório ACME, pelos métodos ICP para rocha
total (ele-mentos maiores e menores) e ICP-MS (elementos traços), totalizando 36 amostras
repre-sentativas de derrames das unidades mapeadas. Foram analisados conjuntamente os
da-dos obtidos por Pinto et al. (2011b) para 15 basaltos da folha, pelos mesmos métodos e
laboratório, reclassificados enquanto unidades litoestratigráficas pelos critérios do Projeto
Três Passos.
Da análise do diagrama discriminantes de rochas vulcânicas (Fig.2) depreende-se
que todas as amostras se enquadram no campo dos basaltos, com teores de SiO2 entre
51,18 e 48,34%, sendo que algumas plotam próximo ao limite superior do campo.
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Os diagramas Fe2O3 versus TiO2 e TiO2 versus MgO evidenciam que os basaltos
analisados pertencem ao campo de médio Ti e ao magma-tipo Paranapanema, sendo a
sua representação acrescida do total de dados disponíveis para as rochas vulcânicas da
Formação Serra Geral na Bacia do Paraná (em cinza, Fig. 3), para fins de comparação.
As razões Zr/Nb entre 9,3 e 13,9 indicam níveis significantes de contaminação
crustal.

Figura 2 – Diagrama TAS para amostras discriminadas por fácies

Figura 3 - Diagramas Fe2O3 versus TiO2 e TiO2 versus MgO, símbolos como na fig.2.

O tratamento dos dados em diagramas de Harker, para elementos maiores e traços,
aponta invariavelmente para dois conjuntos distintos (Fig. 4), um deles com características
mais básicas, atestadas pelo Mg# e Sr mais altos, enquanto que o restante das amostras
plota em campo próprio de rochas relativamente mais ácidas, com Sr mais baixo e Ba, Rb e
Sr mais altos. Também os elementos Terras Raras discriminam o mesmo conjunto dentre as
amostras do fácies Campos Novos.
O primeiro conjunto corresponde a derrames da parte superior do pacote Campos
Novos, em diversos setores da FTP, embora duas amostras correspondam a derrames da
base desta unidade na região SE da folha, onde a pilha é aparentemente restrita a 3 derrames, enquanto em vários outros setores se tenha discriminado ao menos 7.
A se confirmar esta organização dos derrames, os dados litoquímicos podem se revelar uma ferramenta importante, não apenas na correlação dos mesmos, mas também na
investigação do arranjo e ordenamento espacial das corridas de lava, agregando elementos
para a investigação da história evolutiva do G.Serra Geral no trato da Folha Três Passos.
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Figura 4 – Exemplo de Diagramas Harker para o conjunto dos fácies

Figura 5 – Diagrama ETR para o fácies Campos Novos, notar discriminação de conjunto de amostras
correspondente aos termos mais básicos, representadas pelas séries em vermelho.
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Resumo
O derrame Salto do Lontra localiza-se no sudoeste do Estado do Paraná, a norte do município de
Salto do Lontra. O derrame possui 50 m de espessura e apresenta distribuição, arranjo de estruturas
internas e padrões de fraturas bem definidos. A variação destas estruturas possibilita a divisão do
derrame em: nível vesicular de topo, nível maciço central e nível vesicular de base. Estas
características sugerem que o derrame se resfriou como um único corpo de lava, das bordas para o
centro. Ocorrem corpos de pegmatito básico, com formas alongadas, alojados no horizonte superior
do nível maciço central. Estes corpos têm assembléia mineral semelhante aos basaltos encaixantes e
são diferenciados principalmente pela granulação e presença de amígdalas. As rochas do derrame
tem quimismo relacionado ao tipo alto Ti. A assinatura geoquímica dos basaltos e dos pegmatitos é
muito semelhante, onde a distribuição dos ETR para os dois grupos segue a mesma tendência de
enriquecimento de ETR leves em relação as pesadas, e maior enriquecimento dos pegmatitos. A
gênese dos pegmatitos pode estar relacionada a processos de cristalização fracionada a partir das
mesmas lavas que deram origem ao derrame Salto do Lontra.
Palavras-chave: Salto do Lontra; Basalto; Pegmatito básico; Cristalização fracionada.
Abstract
The Salto do Lontra flow is located at southeastern Paraná State. Northern Salto do Lontra City. The
flow is 50 m thick and shows distribution and arrangement of intenal structures as well as fracture
patterns very well defined. The flow can be divided into three levels: Upper vesicular level, inner
massive level and base vesicular level. These characteristics suggest that the flow was cooled as an
only body, from boundaries to the center. Lenses of mafic pegmatite occur at the upper horizon of the
inner massive level. Both mafic pegmatite and host basalt have a similar mineral assemblage, as well
as the geochemical. The distribution of rare earth elements (REE) shows the same pattern with light
REE enrichment, , with higher total REE enrichment of the pegmatite. The genesis of pegmatite may
be related to processes of fractional crystallization and differentiation from the same flow that
originated Salto do Lontra’s Flow.
Keywords: Salto do Lontra; Basalt; Basic pegmatite; Fractional crystallization.

1. Introdução
Na região de Salto do Lontra, sudoeste do Estado do Paraná, afloram
predominantemente rochas ígneas basálticas componentes de derrames tabulares
espessos ou Tipo II (Gomes, 1996). Pegmatitos básicos são encontrados encaixados como
lentes horizontais no terço superior destes derrames (Ferreira et al., 2009 e Ferreira 2011).
O comportamento dos elementos traço e terras raras dos basaltos do derrame Salto do
Lontra e dos pegmatitos básicos associados sugere que estas rochas tenham sido geradas
a partir de mesma fonte.
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2. Estruturação do derrame Salto do Lontra
A arquitetura do derrame Salto do Lontra é definida pelo arranjo e distribuição
longitudinal das estruturas internas como amígdalas e vesículas, bem como variações no
padrão de fraturas.
O perfil esquemático do derrame Salto do Lontra (Fig. 1), é composto por três níveis
principais: Nível vesicular de topo (NVT), nível maciço central (NMC) e nível vesicular de
base (NVB).

Figura 1 – Perfil esquemático do derrame Salto do Lontra dividido em: 1 – Base do derrame
sobreposto ao Salto do Lontra. 2 – NVT do Salto do Lontra, foto com aspecto visicular. 3a – Horizonte
superior do NMC, foto dos pegmatitos básicos e do padrão de fraturas irregulares. 3b – Horizonte
mediano do NMC, foto com padrão de fraturas retílineas. 3c – Horizonte inferior do NMC. 4 – NVB do
Salto do Lontra, foto com aspecto vesicular. 5 – NVS do derrame sotoposto ao Salto do Lontra, foto
de vesícula preenchida com celadonita.

O NMC é dividido em horizonte superior (Figura 1-3a), horizonte mediano (Figura 13b) e horizonte inferior (Figura 1-3c). O NVT é bastante variolítico (Figura 1-2), com
amígdalas e vesículas de tamanhos variados que diminuem em direção ao topo. O horizonte
superior e inferior do NMC é caracterizado por apresentar estrutura maciça e fraturas mais
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irregulares e descontínuas, a presença das lentes de pegmatito básico diferem estes dois
horizontes. O horizonte mediano destaca-se pelas fraturas mais regulares, contínuas e
retilíneas, gerando grandes prismas. O NVB também possui estrutura variolítica.
Os basaltos são constituídos por 50% de andesina, 35 a 40% de augita e 5 a 10%
entre magnetita, ilmenita e hematita, além da mesóstase. Os pegmatitos possuem
assembléia mineral semelhante, com 45% de andesina, 35-40% de augita e 10-15% dos
óxidos. Os pegmatitos diferenciam-se dos basaltos principalmente pela granulação grossa,
estrutura variolítica e maior quantidade de óxidos.

3. Elementos traço e terras raras – indicadores de gênese dos pegmatitos
Os diagramas de distribuição de elementos terras raras (Fig. 2) mostram assinaturas
geoquímicas muito semelhantes para basaltos e pegmatitos, com maior fracionamento dos
ETR leves em relação aos pesados. As amostras de pegmatito mostram enriquecimento em
ETR. Outros elementos incompatíveis como Nb, Y, Hf e Zr se enriquecem nos pegmatitos
em trends aproximadamente lineares (Fig. 3).

Figura 2: Diagramas de distribuição de ETR normalizados pelo condrito para os basaltos (à
esquerda) e pegmatitos (à direita).

4. Discussões e Conclusões
Os padrões de fraturas e da distribuição de suas estruturas internas indicam que o
derrame resfriou como uma unidade única de lava, das bordas para o centro,
individualizando três importantes horizontes: nível vesicular de topo, nível maciço central e
nível vesicular de base.
A assinatura geoquímica das rochas dos grupos dos basaltos e dos pegmatitos é
muito semelhante com tendência linear de enriquecimento em elementos incompatíveis e
ETR nos pegmatitos.
No sentido de Wilson (1989), entende-se que os pegmatitos básicos possam ter sido
gerados por processos de cristalização fracionada a partir das mesmas lavas que deram
origem ao derrame Salto do Lontra.
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Figura 3 - Diagramas de variação para Nb, Y, Hf e Zr, utilizando MgO (decrescente) como índice
fracionante. Basaltos representados pelos quadrados vermelhos e pegmatitos pelo círculos azuis.
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Resumo
A Zona de Cisalhamento Mutum (ZCM) é uma das zonas de cisalhamento do Sistema de Porto
Nacional que faz parte do Lineamento Transbrasiliano, na Província Tocantins, centro-oeste do Brasil.
A ZCM é responsável pela formação de milonitos e filonitos que alojam um complexo sistema de
vênulas e veios de quartzo, mineralizados a ouro. As rochas encaixantes são metagranitos de fácies
anfibolito superior da Suíte Manduca. Dados de química mineral e de geoquímica total permitiram
caracterizar as transformações mineralógicas, químicas e volumétricas do protólito granítico para os
milonitos e filonitos durante o cisalhamento e o metamorfismo hidrotermal da ZCM.
Palavras-chave: Zona de Cisalhamento Mutum, Lineamento Transbrasiliano, Província Tocantins,
Transformações químicas
Abstract
Mutum Shear Zone (ZCM) is one of the shear zones of the Porto National System which is part of the
Transbrazilian Lineament, in the Tocantins Province, central-western Brazil. The ZCM is responsible
for the formation of mylonites and phyllonites hosting a complex system of veinlets and veins of quartz
and gold. The host rocks are amphibolite facies metagranites of Manduca Suite. Data from mineral
chemistry and whole rock geochemistry allowed characterizing the mineralogical, chemical and
volumetric transformations from the granitic protolith to mylonites and phyllonites during hydrothermal
metamorphism and shearing of ZCM.
Keywords: Mutum Shear Zone, Transbrazilian Lineament, Tocantins Province, chemistry changes

1. Introdução
O objetivo do presente trabalho é caracterizar as transformações mineralógicas e
químicas do protólito metagranito da Suite Manduca, Província Tocantins, para milonitos e
filonitos na Zona de Cisalhamento Mutum, que faz parte do Lineamento Transbrasiliano no
estado de Tocantins.
As análises quantitativas de química mineral foram realizadas em microssonda
eletrônica e as análises químicas em rocha total por espectrometria de fluorescência de
raios X, ambas na Universidade de Western Ontario (Canadá). A composição modal foi
obtida em lâmina petrográfica. A densidade das rochas foi determinada com um picnômetro.
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2. Rocha Encaixante e rochas de cisalhamento
As rochas encaixantes são metagranitos de fácies anfibolito superior da Suite
Manduca, com quartzo (36,8%), plagioclásio (26%), K-feldspato (27,3%) e biotita I e II (duas
gerações, 6%). Os acessórios são epidoto (2,8%), titanita I e II (0,5%), micas brancas
(0,3%), apatita, zircão, alanita, ilmenita e hematita (0,3% todos).
As

rochas

geradas

pela

deformação

e

metamorfismo

hidrotermal

dos

metagranodioritos na Zona de Cisalhamento Mutum (ZCM) são: milonitos precoces,
milonitos e filonitos. Estes últimos estão geneticamente associados a enxames de vênulas
de carbonato e veios de quartzo mineralizados a ouro. Os milonitos precoces apresentam
características texturais e mineralógicas semelhantes aos granitos, com quartzo (23,3%),
micas brancas (19,3%), biotita (11,8%), carbonato (5,8%) e clorita (4,9%) e a redução de
epidoto, titanita e feldspatos. Os milonitos são compostos de quartzo (36,6%), micas
brancas (36,4%), biotita (6,7%), clorita (7%), carbonato (1,5%) e 1,7% de óxidos opacos. Os
filonitos são compostos de quartzo (1%), micas brancas (36,2%), biotita (58,0%), ilmenita
(2%), apatita (3%) e traços de outros óxidos.

3. Mudanças mineralógicas
Nesta seção somente os minerais com modificações químicas importantes e tratados
no balanço de massa durante o cisalhamento serão tratados.
A biotita é um marcador das transformações químicas do cisalhamento, pois ela
ocorre nos metagranitos, milonitos e filonitos. A fração molar de anita (Xan = Fe/Fe+Mg) nos
metagranitos varia de 0,90 na biotita I a 0,82 na biotita II. A Xan de biotita varia de 0,65
nos milonitos e 0,65 a 0,38 nos filonitos. Conforme a classificação de Speer (1987), a biotita
é mais enriquecida em Xan e Aliv nos metagranitos e progressivamente mais empobrecida
nos milonitos e filonitos. Biotitas das vênulas mineralizadas a ouro apresentam os valores
mais altos em ferro.
Duas gerações de epidoto (I e II) ocorrem nos metagranitos, uma terceira (epidoto III)
nos milonitos precoces e está ausente nos milonitos e filonitos. Essa classificação foi
confirmada pelo componente pistacita (%Ps = (Fet/ Fet +Al)*100 em octaedros). O epidoto I
tem %Ps entre 21,6 e 23,33 e o epidoto II entre 28,57 e 30,09. Ocorrem grãos com zonação
irregular com composições dos dois tipos I e II. O epidoto III, dos milonitos, tem %Ps entre
16,26 e 17,53.
Duas gerações de titanita (I e II) ocorrem nos metagranitos e uma titanita III nos
milonitos, desaparecendo nos filonitos. A titanita I tem os valores mais pobres em Ti (1,26),
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a titanita II tem uma zonação entre porções mais pobres em Ti (1,33-1,39) e porções mais
ricas (1,44) e a titanita III tem os valores mais elevados (1,51 a 1,59).
Apatita ocorre como inclusão em biotita I e II, nos metagranitos, a exemplo da
titanita. Nos filonitos a apatita é abundante, associada à ilmenita, rutilo e monazita. Nos
metagranitos, dois tipos de zonações foram observadas: a apatita inclusa na biotita I
apresenta-se zonada, com o núcleo mais enriquecido em ETR que a borda (rica em Ca). A
apatita inclusa nas biotitas II tem zonação inversa à anterior. Nos filonitos, a apatita é rica
em Sr, associada ao rutilo e pobre em Sr associada a monazita.
A mica branca é secundária nos metagranitos e é essencial nos milonitos e filonitos.
Nos metagranitos ela é classificada como fengita e ocorre na linha de solução sólida
muscovita-fengita (cf. Velde, 1985), e tende a ferri-fengita (Guidotti, 1987). Nos milonitos e
filonitos, a mica branca é classificada como fengita-muscovita, e sua composição é mais
magnesiana.
A ilmenita ocorre raramente nos metagranitóides e torna-se um mineral importante
nos filonitos, chegando até 3 % da rocha, associada a rutilo, apatita e monazita.

4. Balanço de Massa
Os cálculos referentes ao balanço geoquímico de massa seguiram a metodologia
clássica de composição-volume de Gresens (1967). Este autor estabeleceu uma equação
que permite calcular a quantidade em gramas do óxido (ou em ppm do elemento) perdido ou
ganho quando da alteração de 100g de rocha sã. Uma amostra do protólito e outras quatro
representando um aumento progressivo da filonitização foram utilizadas no estudo.
Primeiramente estipulou-se Al2O3 e TiO2 como constantes ao longo do processo,
após descartar Zr e Y, com comportamento errático, e Ba e Ga por terem quantidades traço.
No caso do TiO2 ser constante, a rocha teria o FeO e o MgO quase constantes e o K2O
mostraria uma perda constante. Estes dados não são compatíveis com a quantidade de
biotita e muscovita que chega a 58% e 36,2%, respectivamente, nos filonitos. Com isso, o
Al2O3 foi considerado constante e as perdas e ganhos dos elementos maiores, menores e
do volume na Zona de Cisalhamento Mutum são apresentados nos diagramas da figura 01.
5. Discussões e Conclusões
Na figura 01A, observa-se uma perda significativa de SiO2 que pode ser responsável
pela perda de volume de até 30% e a formação dos sistemas de veios de quartzo auríferos.
A diminuição de Na2O e Sr dos metagranitos para os milonitos e filonitos pode estar
associada ao desaparecimento do plagioclásio (Fig 01B e E). Valores oscilatórios de CaO
relacionam-se às diversas gerações de vênulas de calcita nos milonitos e filonitos (Fig. 01B).
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A presença de mica branca e biotita em função do desaparecimento de feldspato
justifica o enriquecimento em K2O e Rb já nas fases iniciais do cisalhamento (Fig 01B e E).
O enriquecimento de FeO, Fe2O3 e MgO pode estar relacionado ao aumento na quantidade
de biotita dos metagranitos para os filonitos (Fig. 01D). Quantidades expressivas de ilmenita
e apatita nos filonitos justificam o enriquecimento em TiO2 e P2O5 com o incremento da
deformação (Fig. 01C). O Ba ocorre em K-feldspatos nos granitos e se enriquece na
muscovita dos milonitos e filonitos.
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Figura 01: Perdas e ganhos de elementos
maiores e menores na ZCM segundo cálculos
de composição-volume de Gresens (1967). Os
valores são expressos em ppm (elementos
menores) e g (óxidos)/100g em relação ao
protólito (dados normalizados pela amostra
4770), ou em % no caso do volume. As
amostras 43B1 é um milonito precoce, 40K um
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RESUMO
A Associação Shoshonítica de Lavras do Sul (ASLS), situada no extremo sul do Brasil, tem idade
neoproterozóica e hospeda ocorrências importantes de Au-Cu-sulfetos, relacionadas por alguns
autores à depósitos do tipo Cu-Au pórfiro. Dados de campo, petrográficos, mineralógicos e
geoquímicos permitiram identificar e classificar os diques que ocorrem na ASLS cortando os
monzonitos hipabissais e andesitos em três tipos principais: diques compostos autoclásticos, diques
latíticos e diques latíticos com anfibólio. Sua grande variedade litológica e textural é resultado da
diferenciação magmática, segregação mineral e processos de mistura de magmas. Os diques
mostram afinidade shoshonítica, com teores de K2O > (Na2O –2), acompanhados de conteúdos
elevados de Rb, Ba e Sr e baixos a moderados de Nb, Zr e ETRP, assinatura esta típica da
Associação Shoshonítica de Lavras do Sul. Os dados obtidos permitiram identificar dois trends
composicionais: um alto-Ti, enriquecido em Fe2O3t, P2O5, HFS, LILE e ETR, com razões K2O/Na2O <
0,8; outro baixo-Ti, que predomina na ASLS, com menores teores dos elementos anteriormente
citados e razão K2O/Na2O > 1,4. Os diques alto-Ti, com menores razões K2O/Na2O indicam uma
evolução das fontes e processos no sentido da produção de magmas alcalinos saturados em sílica
mais sódicos, como é comum na evolução do magmatismo pós-colisional. A cristalização dos
magmas e o progressivo enriquecimento dos voláteis e de complexos de Au-S-Cl geraram uma
supersaturação do sistema, causando o segundo ponto de ebulição e a vesiculação de porções dos
diques. Admite-se que o magma lamprofírico pode ser a fonte principal do ouro e enxofre do sistema.
A mistura dos magmas, com o aporte dos magmas lamprofíricos, pode ser responsável por um
aumento do potencial de oxidação e dos voláteis no sistema, desencadeando assim a separação da
fase volátil, a desestabilização dos complexos e a precipitação dos sulfetos magmáticos portadores
de Au, além da própria formação das soluções hidrotermais.
Palavras-chave: diques latíticos, rochas shoshoníticas, mineralizações Au-Cu, diques monzoníticos,
depósitos hidrotermais de alta-T.
ABSTRACT
The Neoproterozoic Lavras do Sul Shoshonitic Association (LSSA) is situated in the southernmost
Brazil, and hosts Au-Cu-sulphide mineralizations, that, according to some authors, could be related to
porphyry copper-gold deposits. Field, petrographic, mineralogical, and geochemical data led to the
identification and classification of late dikes, which crosscut the hypabissal monzonites, andesites and
lamprophyres of LSSA, in three main types: authoclastic composite dikes, latitic dikes, and amphibolebearing latitic dikes. Their large lithological and textural variation is attributed to magmatic
differentiation, mineral segregation, and, magma mingling processes. The dikes show shoshonitic
affinity, with K2O > (Na2O – 2), contain relatively high amounts of Rb, Ba, and Sr, and low to moderate
contents of Nb, Zr, HREE, features that are characteristic of the LSSA. Two main compositional trends
were observed: (i) an high-Ti trend, with higher contents of Fe2O3t, P2O5, HFS, LILE and REE, and
lower K2O/Na2O ratios( < 0.8); (ii) low-Ti trend, which is predominant in the LSSA, with lower contents
of the cited elements and K2O/Na2O > 1.4. The lower K2O/Na2O ratios of high-Ti dikes indicate an
evolution of magma sources and processes towards more sodic, silica-saturated alkaline
compositions, like is usually described in the post-collisional magmatism. Magmatic crystallization and,
the concurrent volatile enrichment, together with Au-S-Cl complexes formation, led to the fluid
oversaturation of the magma system and to the second boiling point, which caused the dike
vesiculation in the late magmatic stages. The lamprophyre magma is admitted as a possible source of
Au and S in the magmatic system. Comingling between the trachyte or latite magmas with the
lamprophyre one, can have caused the increase of volatiles and the consequent oxidation.
Keywords: Latite dikes, shoshonitic rocks, Au-Cu mineralization, monzonitic dikes, high-T
hydrothermal deposit.
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1. Introdução
Diques latíticos, intrusivos nas rochas monzoníticas descritas por Liz et al. (2004),
são constituintes importantes da Associação Shoshonítica de Lavras do Sul (ASLS), descrita
por Nardi & Lima (1985). Esta associação é constituída por rochas efusivas básicas a
intermediárias, depósitos piroclásticos, corpos hipabissais monzoníticos a riolíticos e
lamprófiros espessartíticos, além de rochas monzograníticas a granodioríticas. Neste
trabalho são apresentados os resultados de estudo de campo de detalhe dos diques
associados à parte do segmento monzonítico da ASLS, cujas características estruturais,
texturais, petrográficas, mineralógicas e litogeoquímicas permitiram identificar e classificálos em três tipos principais: diques compostos autoclásticos, diques latíticos e diques
latíticos com anfibólio. Os diques ocorrem na ASLS cortando os monzonitos hipabissais e
andesitos, com direção preferencial NW-SE (Figura 1). Sua grande variedade litológica e
textural é resultado da diferenciação magmática, segregação mineral e processos de
mistura de magmas. Diversos autores têm ressaltado o papel da mistura magmática e de
magmas geradores de lamprófiros, especialmente aqueles com afinidade alcalina, na
formação de depósitos sulfetados.

Figura 1. Mapa geológico da porção norte de Lavras do Sul (modificado de Liz et al., 2009).

2. Geologia
Os diques latíticos da ASLS são parte de um sistema subvulcânico,
monzonítico/latítico metaluminoso de afinidade shoshonítica, em ambiente pós-colisional,
exibindo mistura heterogênea com lamprófiros shoshoníticos, sob condições ricas em
voláteis, representando assim, sítios preferenciais para mineralizações e depósitos
sulfetados do tipo Cu-pórfiro rico em Au. Nos diques compostos autoclásticos foram
identificadas inúmeros púmices, shards e cristaloclastos, além de intensa autobrechação.
No caso de sistemas de diques alimentadores estas texturas fragmentárias características
de ignimbritos podem ser definidas como texturas do tipo tuff-like (Manley, 1996). Tais
feições são aqui atribuídas a supersaturação de voláteis no sistema e conseqüente
formação do segundo ponto de ebulição, que é, possivelmente, o resultado da mistura entre
os magmas latíticos e lamprofíricos.
3. Geoquímica
As rochas que compõem os diques compostos autoclásticos ocupam no diagrama
TAS (Figura 2a) o campo dos traquitos (Q < 20%) e dos traquiandesitos com K2O > (Na2O –
2), sendo classificados como latitos (Le Maitre, 2002), refletindo as duas composições que
formam os domínios desta rocha. Os diques traquíticos (Q < 20%) – com e sem anfibólio –
ocupam o campo dos traquitos no diagrama TAS e suas proporções de K2O > (Na2O – 2)
confirmam seu caráter shoshonítico. Como nomenclatura geral, utilizar-se-á o termo diques
latíticos, por corresponder à critérios mais abrangentes, que utilizam elementos maiores e
traços (Figura 2b).
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Nos diagramas de Harker nota-se a formação de dois trends distintos na ASLS: um
alto Ti e outro baixo Ti, sendo que este comportamento é também observado para o P e Fe.
Um trend vai dos basaltos até as rochas ácidas incluindo alguns dos diques estudados e
monzonitos definidos por Liz et al. (2004). Neste trend principal, predominante na ASLS, os
teores de TiO2 variam entre 0,2 e 1%. Um segundo trend, que inclui a maior parte dos
diques latíticos e parte dos monzonitos (Monzonito Arroio do Jacques e parte do Monzonito
Tapera) mostra TiO2 sempre superior a 1% e é paralelo ao trend principal. Tem Fe2O3t e
P2O5 maior e conteúdos de ETR e HFS mais elevados. Os teores de Al2O3 nos diques
latíticos mostram grande dispersão, assim como os conteúdos de CaO, MgO, Na2O e K2O,
que acompanham a tendência das rochas da ASLS. A elevada dispersão pode ser atribuída
à segregação dos fenocristais durante a cristalização, comumente verificada em rochas
porfiríticas, e à mistura de magmas. Para os elementos traços comparados com a sílica
nota-se novamente a formação dos dois trends referidos: um com alto Zr, Y e ETR,
correspondendo ao alto Ti, e outro com baixo conteúdo dos mesmos. Os diques estudados
mostram elevados teores de Sr, maiores que 600ppm, sendo os teores mais baixos típicos
do grupo alto-Ti; para o Ba, os teores são maiores de 1000ppm e para o Rb, variando de 60
a 150ppm, característicos de rochas de afinidade shoshonítica, metaluminosa. Nos
diagramas binários os diques latíticos mostram uma forte correlação positiva entre os pares
dos elementos: Ti, Zr, P, Nb, Th, Y e ETR (Figura 3).

Figura 2. Diagramas de classificação química. a) TAS (Le Bas et al., 1986); b) R1-R2 (De La Roche
et al., 1980); c) Nb/Y - Zr/Ti, de Winchester & Floyd (1977), modificado por Pearce (1996). Legenda:
círculos cheios = diques compostos autoclásticos, quadrados cheios = diques latíticos, triângulo cheio
= dique latítico com anfibólio. Os símbolos vazios representam o restante das rochas representativas
da ASLS.

Figura 3. Diagramas binários dos diques latíticos mostrando forte correlação positiva entre os pares
dos elementos: Ti, Zr, P, Nb, Th, Y e ETR.
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3. Discussão dos resultados
Nos diques latíticos da ASLS, o comportamento explosivo, a mudança no estado de
oxidação – registrada pela desestabilização das fases sulfetadas e geração de ilmenita e
anidrita– a formação das vesículas e a intensa brechação ainda em temperaturas liquidus do
sistema, podem ser atribuídas à mistura com os magmas lamprofíricos, promotores do
aumento do conteúdo de voláteis, da elevação da ƒO2, e do aumento de temperatura do
sistema magmático. A alta ƒO2 pode ter contribuído para manter o enxofre na fase líquida,
juntamente com o ouro, até a supersaturação de voláteis, formando soluções tardimagmáticas/hidrotermais ricas nesses elementos durante o segundo ponto de ebulição, com
a formação das vesículas e a precipitação dos sulfetos (±ouro). Este seria o papel dos
magmas latíticos na ASLS, que a partir de um aumento do potencial de oxidação e
supersaturação de voláteis no sistema, atinge o segundo ponto de ebulição, desencadeando
a desestabilização dos complexos de Au-S-Cl com precipitação dos sulfetos magmáticos
portadores de Au e a formação das soluções hidrotermais ricas nestes elementos.
Figura 2. Fotomicrografias
dos
diques
compostos
autocláticos. a) púmice em
feixes (wisps), com texturas
reliquiares de vesiculares
em tubos; b) autobrecha
com fraturas perlíticas; c)
brechas
hidráulicas,
angulares;
d)
shards,
fragmentos
vítreos
e
autobrecha
contendo
vesícula (flecha); e) detalhe
mostrando uma clássica
fratura perlítica em um
fragmento vítreo; f) epidoto
esferulítico; g) fenocristal
de K-feldspato quebrado
pelo
processo
de
autobrechação; h) cristais
euédricos de pirita inclusos
na matriz vítrea e i) púmice
com inclusão de cristal de
pirita quebrado.
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Resumo
A origem dos vulcanitos de composição ácida na Formação Serra Geral tem sido discutida por
diversos autores devido à dificuldade de se estabelecer em campo critérios definitivos quanto à
colocação destes fluxos como lavas ou reoignimbritos. O objetivo deste trabalho é a utilização de
dados de termometria por saturação em apatita, dados de viscosidades calculadas e petrografia para
esclarecer a origem das rochas de composição ácida na região de São Marcos e na RS-486 (Rota do
Sol).
Palavras-chave: Formação Serra Geral, Fluxos ácidos, Reoignimbritos, Termometria por saturação
em apatita.
Abstract
The origin of acid volcanites from Formação Serra Geral has been discussed by several authors due
to difficulty of establishing definitive field criteria regarding the emplacement of these as lava flows or
rheoignimbrites. The purpose of this work is to use apatite saturation thermometry data, petrography
and calculated viscosities to explain the origin of the acid composition rocks in the region of São
Marcos and RS-486 (Rota do Sol).
Keywords: Formação Serra Geral, Acid flows, Rheoignimbrites, Apatite saturation thermometry.

1. Introdução
A Província Paraná-Etendeka apresenta um dos maiores episódios de vulcanismo
intracontinental do planeta, representado na Bacia do Paraná pela Formação Serra Geral.
Este vulcanismo caracteriza-se pela predominância da composição básica (>90%) e
concentração das composições intermediárias a ácidas no topo da sequência com um gap
composicional do teor de SiO₂ entre 59% e 63%. A origem das rochas de composição ácida
tem sido discutida por diversos autores devido a algumas conjecturas (Manley, 1995): 1 Grandes volumes de magma ácido só podem ter uma erupção explosiva; 2 - Lavas ácidas
são muito viscosas para fluir para longe do conduto; 3 - Texturas comuns em tufos soldados
são vistas localmente em lavas ácidas e as rochas são interpretadas como ignimbritos que
sofreram reomorfismo.
2. Geologia
O vulcanismo da Formação Serra Geral possui datações pelo método U-Pb em
amostras de rochas básicas e ácidas que indicam idades entre 134,4 ± 1,1 e 135,6 ± 1,8 Ma
(Pinto, 2010). Estudos geoquímicos mostraram que as rochas ácidas podem ser separadas
em dois grupos com características petrográficas distintas que possuem marcantes
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diferenças litogeoquímicas. As rochas do tipo Chapecó são mais enriquecidas em Ba, Nb,
La, Ce, Zr, P, Nd, Y, Yb, Lu e K e empobrecidas em Rb, Th e U em comparação com as do
tipo Palmas. O forte enriquecimento de alguns elementos traços (Nb=2,58) aponta para
fontes magmáticas distintas, e de processos de contaminação crustal evidenciados pelas
relações Rb/Ba (de 0,27 a 0,31 para as do tipo Palmas e de 0,09 a 0,11 para as do tipo
Chapecó). Esses dados permitem reconhecer cinco subgrupos distintos de rochas do tipo
Palmas, denominados de Santa Maria, Caxias do Sul, Anita Garibaldi, Clevelândia e Jacuí e
outros três subgrupos de rochas do tipo Chapecó, denominados de Ourinhos, Guarapuava e
Tamarana, que parecem estar fortemente condicionadas às suas distribuições espaciais
(Peate et al., 1997). As amostras estudadas corrrespondem geoquimicamente a riodacitos e
riolitos metaluminosos do tipo Palmas, subgrupo Caxias do Sul.
Do ponto de vista de vulcanologia física, discute-se a origem e colocação dos
vulcanitos ácidos da Formação Serra Geral. Essa porção ácida da Bacia do Paraná foi
gerada a partir de fluxos de alta temperatura (1030º ± 38ºC, Bellieni et al., 1984; 10001100ºC, Milner et al., 1992) e diferentes interpretações são apresentadas para explicar a
colocação destes fluxos ácidos como lavas (Comin-Chiaramonti, 1988; Bellieni et al., 1986;
Umann, et al., 2001; Luchetti, 2010) ou como fluxos piroclásticos de alta temperatura (Petrini
et al., 1989; Whittingham, 1989; Roisenberg, 1989; Milner et al.,1992; Milner et al., 1995;
Roisenberg; Viero, 2000).
3. Materiais e Métodos
A partir de dados de litoquímica, calculou-se as temperaturas pelos métodos de
saturação em apatita (Harrison & Watson, 1984) em 13 amostras de riodacitos e riolitos e
obtiveram-se valores entre 1058 ⁰C e 1088 ⁰C para amostras da Rota do Sol e entre 1053
⁰C e 1112 ⁰C para amostras de São Marcos, ambas semelhantes aos geotermômetros
anteriormente utilizados na bibliografia (Bellieni et al., 1984; Milner et al., 1992). Utilizando
os valores de temperaturas, obteve-se estimativas de viscosidade através do modelo de
Giordano et al.(2008) que utiliza também dados de litoquímica (SiO2, Al2O3, TiO2, FeOt, CaO,
MgO, MnO, Na2O, K2O, P2O5, H2O, F2O−1) e obteve-se valores de viscosidades entre 10⁵ e
10⁶ Pa s.
4. Resultados
Os dados de temperatura e viscosidades indicam que os vulcanitos ácidos na área
estudada são fluxos ácidos de alta temperatura com viscosidades comparáveis a
viscosidades de lavas andesíticas (Shaw, 1972). Estes resultados aliados aos estudos
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petrográficos, que indicaram como texturas dominantes a hialopilítica, porfirítica e
glomeroporfirítica, permitem sugerir uma origem efusiva aos vulcanitos. A natureza
metaluminosa das amostras (baixa quantidade de elementos despolimerizadores) não
favorece o reomorfismo. Os valores de altas temperaturas e baixas viscosidades também
corroboram com a hipótese de fluxos de lava ácida com razão de extensão horizontal maior
que extensão vertical em uma paleotopografia suave. A ausência de piroclastos, de
fragmentos acidentais e de cristaloclastos nos vulcanitos ácidos de São Marcos, mesmo nas
porções basais, pode ser também utilizada como uma evidência para uma origem a partir de
fluxos de lavas.
Referências
Bellieni, G.; Brotzu, P.; Comin-Chiaramonti, P.; Ernesto, M.; Melfi, A.J.; Pacca, I.G.; Piccirillo, E.M.;
Stolfa, D. 1984a. Flood basalt to rhyolite suites in the southern Paraná plateau (Brazil):
paleomagnetism, petrogenesis and geodynamic implications. Journal of Petrology, v. 25, p. 579618.
Bellieni, G.; Comin-Chiaramonti, P.; Marques, L.S.; Melfi, A.J.; Nardy, A.J.R.; Piccirillo, E.M.; Stolfa, D.
1984b. High- and low-TiO2 flood basalts from the Paraná plateau (Brazil): petrology and
geochemical aspects bearing on their mantle origin. Neues Jahrbuch Mineralogie, Abhandlungen,
v. 150, p.273-306.
Bellieni, G.; Comin-Chiaramonti, P.; Marques, L.S.; Melfi, A.J.; Nardy, A.J.R.; Papatrechas, C.;
Piccirilo, E.M.; Roisenberg, A. 1986. Petrogenetic aspects of acid and basaltic lavas from Paraná
Basin (Brazil): geological, mineralogical and petrochemical relationships. Journal of Petrology, v.
27, p.915-944.
Comin-Chiaramonti, P.; Belliene, G.; Piccirillo, E.M.; Melfi, A.J. 1988. Classification and petrography of
continental stratoid volcanic and related intrusive from the Paraná Basin (Brasil). In: Piccirillo
E.M., Melfi A.J. (eds) The Mesozoic flood volcanism of the Paraná Basin: petrogenetic and
geophysical aspects. São Paulo, Instituto Astronômico e Geofísico, 600p.
Giordano, D.; Russell. J.K.; Dingwell, D.B. 2008. Viscosity of magmatic liquids: A model. Earth Planet.
Sci. Lett. 271, 123-134.
Harrison, T. M.; Watson, E. B. 1984. The behaviour of apatite during crustal anatexis: equilibrium and
kinetic considerations. Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 48, n. 7, p. 1467-1477.
Luchetti, A.C.F. 2010. Aspectos vulcanológicos dos traquidacitos da região de Piraju – Ourinhos (SP).
Dissertação (mestrado), São Paulo: USP. 115p.
Manley, C.R. 1995. How voluminous rhyolite lavas mimic rheomorphic ignimbrites: Eruptive style,
emplacement conditions. and formation of tuff-like textures. Geology, 23, 349-352.
Milner, S.C.; Duncan, A.R.; Whittingham, A.M.; EWAR, A. 1995. Trans-Atlantic correlation of eruptive
sequences and individual silic volcanic units within Paraná-Etendeka Igneous Province. Journal
of Volcanology end Geothermal Research, v. 69, p. 137-157.
Peate, D.W. 1997. The Paraná-Etendeka Province. In: Mahoney, J.J.; Coffin, M.F. (eds.) Large
igneous provinces: continental, oceanic and planetary flood volcanism. Geophysics
Monography., 100, AGU, p.217-245.
Petrini, R.; Civetta, L.; Iacumin, P.; Longinelli, A.; Belliene, G.; Comin-Chiaramonti, P.; Ernesto, N.;
Marques, L.S.; Melfi, A.; Pacca, I.; Piccirillo, E.M. 1989. High temperature flood silicic lavas (?)
from the Paraná Basin (Brasil). New Mexico Bureau of Mines and Mineral Resources Bulletin, v.
131, p. 213. prediction. Am. J. Sci. 272, 870–893.
Pinto, V.M. 2010. Condições de formação do cobre nativo, estratigrafia de derrames e geocronologia
de basaltos da região de Vista Alegre, província magmática Paraná, sul do Brasil / Viter
Magalhães Pinto. – Porto Alegre: IGEO/UFRGS, 2010. 116 f : Il.
Rizzon, G. C. Caracterização petrográfica e tecnológica dos riodacitos da raiz de um domo na região
de Frei Caneca, São Marcos, RS. Porto Alegre: UFRGS, 2010 (Monografia de graduação).
Roisenberg, A. 1989. Petrologia e geoquímica do vulcanismo ácido mesozóico da Província
Meridional da Bacia do Paraná. Tese (Doutorado em Geociências- Institutos de Geociências,

921

Curso de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre. 285p.
Roisenberg, A.; Viero, A.P. 2000. O vulcanismo mesozóico da Bacia do Paraná no Rio Grande do
Sul. In: HOLZ, M.; DE ROS, L. F. (Ed) Geologia do Rio Grande do Sul. Porto Alegre:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. p.355-374.
Milner, S.C.; Duncan, A.R.; Ewart, A. 1992. Quartz latite rheoignimbrite flow of the Etendeka
Formation, North-Western Namibia. Bulletin of Volcanology, v. 54, p. 200-219.
Shaw, H.R., 1972. Viscosities of magmatic silicate liquids: An empirical method of prediction. Am. J.
Sci. 272, 870–893.
Umann, L.V.; De Lima, E.F.; Sommer, C.A.; De Liz, J.D. 2001. Vulcanismo ácido da região de
Cambará do Sul-RS: litoquímica e discussão sobre a origem dos depósitos. Revista Brasileira de
Geociências, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 357-364.
Whittingham, A.M. 1989. Geological features and geochemistry of the acid units of the Serra Geral
Formation, south Brazil. IAVCEI abstracts: Santa Fé, New México. p.293.

922

Caracterização Geoquímica dos Xenólitos Mantélicos da Região de
Tres Lagos, Patagônia Argentina
Álden ADRIÃO1, Leonardo PRESSI2, Rommulo CONCEIÇÃO1
1- Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS) - alden.brito@ufrgs.br, rommulo.conceicao@ufrgs.br; 2Universidade de São Paulo (USP) - leonardo.pressi@gmail.com

RESUMO
Desde o consenso da teoria de tectônica de placas, muito se estuda sobre os processos que ocorrem
no interior do planeta, em particular os de formação de crosta, fusão parcial do manto e
metassomatismo. Uma das técnicas de abordagem é a partir de materiais rochosos expelidos por
vulcões, que teoricamente, trariam partes pouco modificadas do interior terrestre e registros dos seus
processos: os xenólitos mantélicos. Na região de estudo, na localidade de Tres Lagos (49º13’24.9’’S;
71º18’06.2’’W), situada na porção sul da Patagônia Argentina (Zona Vulcânica Austral), ocorre uma
peculiaridade que é a subducção da dorsal do Chile, entre as placas oceânicas de Nazca e Antártica,
que subductam a placa Sul Americana, formando a conhecida junção tríplice do Chile. Estudos
prévios comprovam que estes xenólitos têm uma origem profunda, próximos da estabilidade da
granada, e afetados por dois eventos metassomáticos distintos: o primeiro com contribuição de
processos de subducção e o segundo de composição picritica. Sendo assim, este trabalho propõe um
estudo geoquímico em alguns xenólitos mantélicos hospedados em bombas vulcânicas do vulcão
desta região, em especial duas amostras com veios piroxeníticos que materializam o efeito do
metassomatismo mantélico. O foco do trabalho é a caracterização isotópica Sm/Nd e Rb/Sr para
separados de minerais e a interpretação da assinatura metassomática dos veios em relação à
encaixante.
Palavras-chave: Metassomatismo, Xenólitos Mantélicos, Fusão Parcial, Geoquímica Isotópica
ABSTRACT
Since the consensus theory of plate tectonics, there are numerous studies on the processes occurring
in the planet's interior, particularly the formation of crust, partial melting and mantle metassomatism.
One technique of approach it’s from rocky material ejected by volcanoes, which theoretically would
bring shares weakly changed from the inside Earth and terrestrial records of their processes: the
mantle xenoliths. In the studied area, the region of Tres Lagos (49 ° 13'24 .9''S, 71 ° 18'06 .2''W),
located in the southern Argentine Patagonia (Southern Volcanic Zone), there is a peculiarity that is the
Chile's ridge subduction Between the Nazca and Antarctica oceanic plate, which subducted South
American plate, forming the familiar triple junction of Chile. Previous studies have shown that these
xenoliths have a deep origin, close to the stability of garnet and afected by two distinct metassomatic
events: the first with subduction processes contribution and the second with a picritic composition.
Therefore this paper proposes a geochemical study in some mantle xenoliths hosted in volcanic
bombs from the volcano in this region, especially two with a pyroxenitic vein, substantiating the effect
of mantle metassomatism. The focus of this work is to characterize isotopics Sm/Nd and Rb/Sr
separate mineral signing and interpretation of metassomatic veins in relation to the rocks.
Keywords: Metasomatism, Mantle Xenoliths, Partial Melting, Isotope Geochemistry

1. INTRODUÇÃO
A sudoeste do continente sulamericano existe um importante sistema de subducção,
onde placas oceânicas subductam sob uma placa continental, em que grande parte desta
hoje, é denominada cráton. Este é o panorama atual de uma complexa história de choques
e aberturas de terrenos ocorridos até a estabilização da porção oeste do Gondwana, no
período Carbonífero, e a formação dos Andes no Cretáceo Inferior. O estudo das
heterogeneidades mantélicas se faz extremamente necessário para o entendimento do
processo evolutivo da terra, dos continentes e, particularmente, da região de Tres Lagos, no
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sul da Patagônia Argentina. A heterogeneidade mantélica nesta região é de uma
complexidade ímpar, devido a inúmeros processos de fusão e re-enriquecimento, causados
essencialmente

por

descompressão

e/ou

anomalias

térmicas

e

metassomatismo,

respectivamente. Os xenólitos, que representam uma ótima oportunidade de identificação e
compreensão da dinâmica mantélica e sua heterogeneidade, foram coletados em expedição
de campo realizado por componentes do grupo que integram o Projeto Manto em março e
abril de 2004.

2. OBJETIVO
Este trabalho visa à caracterização geoquímica e isotópica dos xenólitos, mais
especificamente das amostras contendo uma infiltração evidente.

3. METODOLOGIA
Primeiramente os xenólitos foram descritos macro e microscopicamente para
classificar e verificar texturas diagnósticas. Posteriormente foram desagregados, de forma
que fosse possível a distinção dos minerais do veio, para então separar em lupa, os
minerais necessários ao estudo (olivina, enstatita e diopisídio). Estes foram moídos e
digeridos separadamente numa solução mixta triácida HNO3, HF, HCl concentrados e
bidestilados. Foram adicionados traçadores (spikes) mistos de

87

Rb/84Sr e

149

Sm/150Nd em

todas as amostras.
A separação isotópica foi feita utilizando-se resinas AG-50W-X8 (Rb, Sr e ETR) e
LN-B50-A (Sm e Nd) em colunas e coletadas em salvilex. As análises estão sendo
realizadas no espectrômetro de massa por ionização termal (TIMS-VG-SECTOR-54) do LGI
UFRGS.

4. RESULTADOS
Os xenólitos medem entre 5 e 25 cm e estão associados a um vulcanismo explosivo.
Entretanto, nem todas as amostras se mostram capeadas pela rocha hospedeira,
extremamente escura, porosa e com muitos xenocristais. A textura dos xenólitos
ultramáficos é grossa e os minerais apresentam pouca alteração. A composição
mineralógica consiste em olivina, clinopiroxênio, ortopiroxênio e espinélio, que classificam as
rochas em sua maioria como harzburgitos e alguns xenólitos lherzolíticos. Nenhum mineral
hidratado foi reconhecido. Dois xenólitos de composição harzburgítica apresentam um veio
piroxenítico tabular de contato gradacional. A granulometria dos veios é menor e é possível
indicar uma maior deformação dos minerais, alongados em concordância com a direção do
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veio. As características petrográficas destes veios permitem afirmar que eles materializam
um evento metassomático dado pela percolação de um fluído no manto harzburgítico
resultando em uma paragênese enriquecida em clinopiroxênio. O estudo desenvolvido neste
trabalho está focado nestas duas amostras, que representam um dos eventos
metassomáticos atuantes na região.
Estas

amostras

foram

divididas

e

classificadas

considerando-se

áreas

representantes do manto não metassomatizado e áreas representantes do efeito do
metassomatismo. Dessa forma, pôde-se classificar as porções da mesma amostra
basicamente em harzburgitos e lhezorlitos com espinélio e os veios como olivina
websteritos. Essa classificação evidencia um aumento na proporção de Cpx e espinélio em
relação ao manto local (harzburgito). A caracterização geoquímica foi realizada com base
nos dados obtidos por Pressi (2008), analisados nos Activation Laboratories – ACTLABS
Canadá, onde foram obtidos dados dos elementos traços e Elementos Terra Rara e
posteriormente constatado as razões de Ba/Nd e Rb/Nd no veio e em mais quatro partes da
amostra 21-6 (Figura 1). Tais razões mostram um padrão de decréscimo em direção ao
veio, levando a uma interpretação de que o veio não é de origem aquosa provinda da
desidratação de placa subductada, pois não mostra enriquecimentos em elementos
incompatíveis com raio grande (Ba, por exemplo) em relação a elementos incompatíveis
insolúveis em água (La, Tb, por exemplo).

Figura 1: xenólito subdividido sendo “C" o veio
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No harzburgito (21-6A e 21-6E) os ETR têm um padrão dado por um enriquecimento
dos ETR leves em relação aos ETR pesados, já no veio websterítico da amostra 21-6C o
padrão é plano e para a amostra 21-1B é enriquecido nos ETR pesados em relação aos
ETR leves. Entretanto, o somatório dos ETR totais é mais enriquecido nos veios
websteríticos que nos xenólitos, o que demonstra o processo de metassomatização. As
razões de Ba/Nd, Rb/Nd e o padrão de ETR sugerem que os fluidos metassomatizantes não
estejam relacionados à subducção (Figura 2)
Dados isotópicos de Rb/Sr e Sm/Nd estão sendo gerados para comparar as
quantidades de isótopos radiogênicos entre as três partes da amostra. Além disso,
isócronas de minerais separados e rocha total estão sendo produzidas para verificar se há
possibilidade de determinar instabilidades no sistema ou o tempo dos diversos equilíbrios
em que estas rochas devem ter passado durante a sua evolução.

Figura 2: Padrão de ETR dos xenólitos contendo veios websteríticos, normalizado para manto
primitivo de Sun & McDonough (1989).
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RESUMO
Este trabalho trás novos dados para a caracterização litoquímica e petrológica dos dois eventos
vulcânicos do arquipélago de Fernado de Noronha, que reforçam a presença de uma série
subssaturada peralcalina a básica-ultrabásica, das quais a fração alcalina mais leve dos processos de
diferenciação, originou a Formação Remédios, seguida de um extenso processo erosivo e então
recoberta por uma nova sequência de derrames básico-ultrabásico da Formação Quixaba.
Palavras-chave: Fernando de Noronha, Ilhas oceânicas, Rochas Alcalinas.
ABSTRACT
This work brings new lithochemical and petrology characterization data of two volcanic events in
Fernando de Noronha’s archipelago, that reinforce the presence of an under saturated peralkaline to
alkaline basic-ultrabasic series which the lighter fraction from the differentiation processes, led to the
Remédios formation, followed by an extensive erosive process and then recovered by a new
sequence of spillages of basic-ultrabasic Quixaba formation.
Keywords: Fernando de Noronha, Ocean island, alkaline rocks.

1. CONTEXTO GEOLÓGICO
O arquipélago de Fernando de Noronha localiza-se no Oceano Atlântico equatorial,
a cerca de 350 km a leste da Cidade de Natal - RN. Estando composto por um conjunto de
19 ilhas e ilhotas com área total de 18,4km2, que representa a zona de topo de um edifício
vulcânico erodido, cuja base tem cerca de 60 km em seu maior diâmetro, posicionada a
4.000m de profundidade.
Dois eventos vulcânicos principais têm sido descritos no arquipélago (Almeida,
1955): a Formação Remédios, mais antiga, com idades K-Ar entre 8 a 12 Ma (Cordani,
1970), composta por três grupos litológicos principais que variam entre: 1- depósitos
piroclásticos; 2- intrusivas na forma de domos e diques de composições que variam entre
fonolitos, tefritos fonolíticos e traquitos; e 3- essexitos pórfiros, limburgitos e lamprófiros
alcalinos. Conforme Ulbrich (1993), os lamprófiros são separados em dois grupos:
lamprófiros tefríticos, com fenocristais de anfibólio e matriz rica em sanidina, e lamprófiros
típicos, com fenocristais de piroxênio e anfibólio em matriz rica em plagioclásio. Este autor
ainda sugere que as rochas da Formação Remédios pertencem a duas séries petrográficas,
uma subsaturada, de tendência sódica, representada por basanitos-tefritos (essexitos)fonolitos e outra, de tendência potássica, constituída por alkali basaltos-traquiandesitos e
traquitos (Ulbrich et al., 1994).
A Formação Quixaba é mais nova, com idades K-Ar entre 1,7 a 3 Ma (Cordani,
1970), é constituída dominantemente por derrames de lavas ankaratríticas e diques de
ankaratritos e nefelinitos que cortam a Formação Remédios, presentes em grande parte da
ilha principal. Os derrames de basanitos com xenólitos mantélicos aflorantes na Ilha de São
José, são atribuídos por Almeida (1955) a Formação São José, considerados como
pertencentes aos estágios finais do vulcanismo da Formação Quixaba. Chamam a atenção
nestes derrames a abundância e as dimensões dos xenólitos de dunito, lherzolito e
harzburgito, em geral de cor verde, constituídos de olivinas e piroxênios (Ulbrich et al., 1994;
Wildner et al., 2011).
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2. CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E LITOQUÍMICA
A caracterização geoquímica dos litótipos pertencentes às formações Remédios e
Quixaba baseia-se nos resultados obtidos para 23 amostras analisadas para os elementos
maiores, menores e traços, onde estão representados dois grupos litológicos,
petrográficamente caracterizados, sendo o critério para seleção as variações petrográficas,
apoiada nas observações de campo.
A Formação Remédios está composta de fonolitos, tefritos fonolíticos e traquitos. Os
fonolitos se caracterizam por apresentarem caráter porfirítico com fenocristais idiomórficos
imersos em matriz vítrea, onde encontram-se cristalitos de piroxênio sódico aegirina,
aegirina-augita, imersos em uma nuvem holocristalina de plagioclásio, conferindo uma
coloração esverdeada à rocha. Os fenocristais ocorrem em proporções variadas de nefelina,
feldspato alcalino, piroxênio sódico e anfibólios, sendo esses dois últimos mais raros. Não é
possível a classificação modal desses fonolitos, pois mais de 50% da rocha constitui-se de
matriz afanítica, sendo assim caracterizados geoquimicamente.
Os tefritos fonolíticos, assim como os traquitos, apresentam granulação mais grossas
que os fonolitos, e apresentam fenocristais bem desenvolvidos de feldspato alcalino
(sanidina), nefelina, com quantidades subordinadas de fenocristais de piroxênio sódico e
anfibólio titanífero vermelho acastanhado, definido como caersutita. Estes fenocristais estão
imersos em matriz de plagioclásio e/ou sanidina, representando termos de textura
lamprofírica.
A Formação Quixaba constitui-se de derrames ankaratritos, nefelinitos, nefelina
basanitos e olivina nefelinitos. Os ankaratritos em análise petrográfica apresentam textura
holocristalina porfirítica onde os diminutos fenocristais de titanoaugita, perovskita e opacos
estão imersos em matriz constituída de nefelina. Os nefelinitos, nefelina basanitos e olivina
nefelinitos são rochas de granulação grossa com cristais de piroxênio de grão grosso em
matriz composta por nefelina, onde, em algumas amostras, ocorrem a presença de
cavidades miarolíticas preenchidas por zeolitas fibrosas.
Com a finalidade de classificar e identificar a assinatura geoquímica estas
associações litológicas, foi utilizado o diagrama Total alkali-silica (TAS), para rochas
vulcânicas, de Le Maitre et al. (1989). Neste diagrama foram individualizados as duas
formações descritas anteriormente das quais a Formação Remédios apresenta composições
de sílica maiores que 50% e a soma dos álcalis superior a 10%, enquanto a Formação
Quixaba apresenta o conteúdo de sílica inferior a 50% e de álcalis, menor que 10%.

Figura 1- Diagrama TAS (Le Maitre el al., 1989) mostrando um intervalo de 38 a 60 wt% de SiO2.
Detalhe no arranjo diferenciado das duas principais formações.

A Formação Quixaba apresenta conteúdo alto de elementos traço incompatíveis
(Ba, Sr, Sn, Ta, Y, Co, Cu, Mo, Ni), em contraste com a sequência de basaltos alcalinos da
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Formação Remédios, que é menos enriquecida. Exemplos desse comportamento está
ilustrado nas figura 2a, 2b; plotados em relação aos seus teores calculados de Mg#.

Figuras 2a e 2b - Diagrama com Ba e Sr X Mg# das Formações Quixaba e Remédios.

Os elementos Ba e Sr apresentam um forte enriquecimento nas rochas da Formação
Quixaba uma vez que esses elementos estão contidos em feldspatos alcalinos e
calcissódicos respectivamente, que nessas rochas contêm fenocristais desses minerais em
uma matriz afanítica.
A relação supracitada também é visualizada nos spidergrams (Figuras 3a e 3b)
onde as variações de elementos traço é mais vizível. Aqui cabe ressaltar a separação das
duas séries petrológicas descritas por Ulbrich (1994), a subsaturada, mais sódica e com
teores menores de Ba e Sr, e a potássica representada pelo conjunto de três amostras mais
enriquecidas neste elemento, nas rochas da Formação Remédios, há um acrescimo nas
anomalias negativas de P e Ti, além de anomalias no Ta e Ba.

Figuras 3a e 3b- Spidergrams das Formações Remédios e Quixaba.

Os padrões de ETR destas rochas destacam as diferenças entre as duas
formações, expressos nos Diagramas 4a e 4b. Os basaltos da Formação Remédios têm
uma curva de ETRL bastante inclinada e relativamente plana a negativa nos ETRP,
provavelmente decorrente do fracionamento por cristalização de feldspatos e
clinopiroxênios.
O diagrama da Formação Quixaba tem padrões de ETR moderadamente inclinados
sem um comportamento diferenciado entre as ETRL e as ETRP.

Figuras 4a e 4b- Padrões de ETR das Formações Remédios e Quixaba, normalizados pelo condrito
de Evensen (1978).
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3. CONCLUSÕES
As feições geológicas do Arquipélago de Fernando de Noronha indicam que a ilha
principal caracteriza o centro de um complexo vulcânico, onde a fração alcalina mais leve
nos processos de diferenciação é responsável pela Formação Remédios que foi
parcialmente erodida e posteriormente recoberta por rochas vulcânicas mais novas de
derrames básico-ultrabásico da Formação Quixaba.
As rochas da Formação Remédios foram caracterizadas geoquímicamente como
sendo fonolitos, traquitos e tefritos-fonolíticos com anomalias negativas de P, Ti, Ba e Ta e
padrão de ETR com uma curva plana. Com pelo menos duas séries alcalinas distintas, uma
mais potássica e outra mais sódica. Onde a representação do magma parental sugere
basaltos alcalinos e basanitos para as séries ricas em K e Na, respectivamente.
As rochas da Formação Quixaba compreendem fono-tefritos, tefrito-basanitos,
basaltos e foiditos com anomalias negativas de P e Ti e padrão de ETR levemente inclinada
em relação aos ETRP. São petrológicamente mais simples que as da Formação remédios,
composta principalmente de derrames ankaratríticos e intrusões de basanitos de
composições básico-ultrabásicos.
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Resumo
Os sedimentos da Formação Abaiara, que fazem parte da sequência juro-neocomiana da Bacia do
Araripe, afloram na porção leste desta bacia, bem como em pequenas bacias adjacentes, como a
Bacia de Cedro. Apesar das evidências de uma extensão original desta sequência ter sido muito
maior do que as áreas onde atualmente os sedimentos estão preservados, até o momento não
existem dados que mostrem se houve ou não uma deposição contínua na região. O presente trabalho
aponta indícios de deposições distintas, nas bacias do Araripe e de Cedro, a partir de análises
geoquímicas de elementos terras raras em amostras representativas da Formação Abaiara coletadas
em ambas as bacias.
Palavras-chave: Bacia do Araripe, Bacia de Cedro, Formação Abaiara, elementos terras raras
Abstract
The Abaiara Formation sediments, which are part of the Jurassic-Neocomian sequence that occurs in
the eastern portion of Araripe Basin, named Cariri Valley, as well as in small basins adjacent to
Araripe Basin, such as Cedro Basin. In spite of evidences about an original extent of this sequence
have been much larger than the areas where the sediments are preserved today, there are no data
until now showing a continuous deposition in the region. This work shows an evidence of different
depositions in the Araripe and Cedro basins from geochemical analysis of rare earth elements in
samples of Abaiara Formation collected in both basins.
Keywords: Araripe Basin, Cedro Basin, Abaiara Formation, rare earth elements

1. Introdução
A sequência juro-neocomiana da Bacia do Araripe, composta estratigraficamente
pelas formações Brejo Santo, Missão Velha e Abaiara, é considerada uma resposta
sedimentar à subsidência mecânica, que teria ocorrido na região nordeste do Brasil, devido
aos esforços decorrentes do rifteamento do Gonduana. Esta sequência apresenta origem
essencialmente continental, com recorrências de sistemas fluviais e lacustres de pequena
profundidade. Seus sedimentos afloram na porção leste da Bacia do Araripe, no Vale do
Cariri, bem como em pequenas bacias adjacentes à do Araripe, como a de Barro, Mirandiba
e de Cedro (Assine, 1992). Apesar das evidências de uma extensão original desta
sequência ter sido muito maior do que as áreas onde atualmente os sedimentos estão
preservados, até o momento não existem dados que mostrem se houve ou não uma
deposição contínua na região. O presente trabalho aponta indícios de deposições distintas
nas bacias do Araripe e de Cedro a partir de análises geoquímicas de elementos terras
raras em amostras representativas da Formação Abaiara coletadas em ambas as bacias.
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2. Aspectos geológicos da região estudada
No Nordeste do Brasil ocorre um conjunto de pequenas bacias interiores,
fanerozóicas, inseridas na Província Borborema, dentre elas as Bacias do Araripe e de
Cedro, localizadas entre os lineamentos Patos e Pernambuco.
A Bacia do Araripe, a mais extensa com área de 9.000 km2, é composta por quatro
sequências limitadas por discordâncias. As sequências inferior (Formação Mauriti) e juroneocominiana (formações Brejo Santo, Missão Velha e Abaiara) são fortemente
estruturadas por falhas de direções nordeste e leste-oeste. A seqüência aptiano-albiana
(formações Barbalha e Santana) compreende um ciclo transgressivo-regressivo com
ingressão marinha de curta duração, a qual se associa um nível de concreções carbonáticas
fossilíferas e jazidas de gipsita. A seqüência albiano-cenomaniana (Formação Exu) indica
uma reativação tectônica com soerguimento epirogênico da região no Albiano.
Quanto à Bacia de Cedro, em mapeamentos anteriores, esta foi cartografada como
uma bacia contendo apenas rochas sedimentares de idade paleozóica e jurássica
(formações Mauriti e Brejo Santo, respectivamente), correlatas às existentes na Bacia do
Araripe. Mapeamentos recentes mostram que o preenchimento da Bacia de Cedro está
associado a eventos originados por uma tectônica de rifte continental, somado a um regime
pluvial.

Adicionalmente,

análises

bioestratigráficas

mostraram

uma

ostracofauna

essencialmente marinha, o que implicaria em um novo preenchimento sedimentar, já que as
litologias observadas nesta bacia não correspondem a nenhuma das formações descritas
até o momento na Bacia de Cedro, ou poderia ser correlacionada a Formação Abaiara ou
Rio da Batateira da Bacia do Araripe. Deste modo, existem controvérsias a respeito da
origem da Bacia de Cedro, se seria um fragmento da Bacia do Araripe ou uma deposição
distinta.

3. Metodologia
Foram coletadas 7 amostras de argilitos e folhelhos da Formação Abaiara, sendo 4
delas localizadas na Bacia do Araripe (Pt-290, Pt-522, P-297, Perfil-02), e 3 amostras
pertencentes à Bacia de Cedro (IR-89, IR-90, IR-93). As amostras foram enviadas para o
laboratório canadense ALS Chemex para moagem e a realização das análises geoquímicas
dos Elementos Terras Raras (ETR) por espectrometria de plasma com espectrometria de
massa acoplada. Posteriormente, a fim de se comparar as amostras investigadas entre si,
os resultados obtidos foram normalizados para a composição do Condrito (Boyton 1984),
além da composição do folhelho utilizando-se os padrões americano (NASC; Gromet et al.
1984), europeu (AES; Haskin & Haskin, 1966) e australiano (PAAS; McLennan, 1989). Essa
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normalização permite identificar a ocorrência de enriquecimentos ou empobrecimentos
relativos da composição das amostras em relação às composições padrões, e se obter,
portanto o comportamento da distribuição dos ETR da assinatura geoquímica das amostras.

4. Resultados e Discussões
Nas Figuras 1, 2, 3 e 4 encontram-se as distribuições das concentrações dos ETR
das amostras investigadas normalizadas em relação aos padrões. A Figura 1 mostra que as
amostras investigadas apresentam uma distribuição de ETR com enriquecimento
considerável em relação à composição do Condrito. De um modo geral as curvas de
distribuição guardam semelhanças entre si, todas tendo uma configuração paralela.
Caracteristicamente essas distribuições mostram fracionamento considerável entre os ETR
leves e os ETR pesados, e possuem anomalia negativa de Eu típica, que parece refletir uma
origem crustal para o material sedimentar que deu origem aos argilitos e folhelhos
estudados.

Apesar da aparente semelhança das amostras, fica evidente nas figuras 1, 2, 3 e 4
(mais notório nas Figs. 2, 3 e 4) a separação das amostras em dois grupos: um deles
envolvendo as amostras IR-89, IR-90 e IR-93, e o outro grupo contendo as demais amostras
933

(Pt-290, Pt-522, P-297 e Perfil-02). O primeiro grupo, mais enriquecido em ETR,
corresponderia à Bacia de Cedro, e o segundo à Bacia do Araripe, o qual seria
relativamente mais empobrecido em ETR. Esta separação das amostras em dois grupos
poderia ser uma evidência de fontes de sedimentação distintas para as bacias do Araripe e
Cedro.

5. Conclusões
As análises geoquímicas dos ETR em amostras da Formação Abaiara normalizadas
para diversos padrões internacionais evidenciaram fontes de sedimentação distintas para
esta Formação e correlata ocorrendo nas bacias do Araripe e Cedro, mostrando que a Bacia
de Cedro pode não ser um fragmento da Bacia do Araripe, como se acredita atualmente.
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Resumo
Doze amostras de anfibolitos do Grupo Bom Jesus do Itabapoana foram estudados por
litogoequímica. O conjunto inclui ortoanfibolitos de afinidade alcalina e subalcalina, sendo a maioria
de caráter toleítico. Com base nos valores das razões [La/Yb]N foram diferenciados 2 grupos de
amostras: Grupo 1, cujos valores de [La/Yb]N variam entre 1,3 e 2,1; e Grupo 2, cujos valores de
[La/Yb]N situam-se entre 3,1 e 4,2. O estudo aponta para uma grande heterogeneidade petrogenética
e diversidade de ambientes tectônicos, desde distensivos (MORB, intraplaca continental e/ou
oceânico) até ambientes convergentes (toleítos e basaltos calcio-alcalinos de arco magmático).
Palavras chave: anfibolito; litogeoquímica; Faixa Ribeira
Abstract
Twelve samples of amphibolites from Bom Jesus do Itabapoana Group were studied on the basis of
lithogeochemistry. These rocks consist of orthoamphibolite of alkaline and subalkaline affinities,
mainly of tholeiitic character. Considering [La/Yb]N ratios, there were identified 2 distinct groups: Group
1, bearing [La/Yb]N values within 1,3 and 2,1; and Group 2, bearing [La/Yb]N values within 3,1 and
4,2. This work points to the existence of a great petrogenetic heterogeneity and tectonic setting
environment (MORB, intracontinental, intraoceanic and island/magmatic arc) among the study
amphibolites.
Keywords: amphibolite; lithogoechemistry; Ribeira belt

1. Introdução
O Domínio Tectônico Cambuci representa a escama tectônica inferior do Terreno
Oriental, inserido no setor central da Faixa Ribeira, no Terreno Oriental. É constituído de três
grandes unidades: sequência de rochas metavulcanossedimentares neoproterozóicas do
Grupo Bom Jesus do Itabapoana; conjunto de rochas ortoderivadas de composições
diversas (dioritos a tonalitos, quartzo dioritos a quartzo sienitos, gabros e noritos) do
Complexo Serra da Bolívia de idade neoproterozóica, relacionado à etapa de transição do
pré- ao sin-colisional da Orogênese Brasiliana; e charnockitos/granulitos charmockíticos e
leucogranitos/leucognaisses sin-colisionais da Suíte São João do Paraíso. Os contatos entre
essas unidades são de natureza primária e ocorrem dobrados, redobrados e, localmente,
cisalhados em uma fase D3.
Este trabalho apresenta uma caracterização litogeoquímica de caráter preliminar dos
ortoanfibolitos na região de Itaperuna, na porção norte-noroeste do Estado do Rio de
Janeiro. Nesta região, o Grupo Bom Jesus do Itabapoana é constituído de uma sequência
de rochas metavulcanossedimentares, em facies anfibolito alto a granulito, que pode ser
subdividida

nas

seguintes

unidades:

(ortopiroxênio)-granada-biotita
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gnaisse

com

intercalações de sillimanita-granada-biotita gnaisse, biotita gnaisse, anfibolito, rocha
calcissilicática, gondito, rocha metaultramáfica e olivina-diopsídio mármore; anfibolitos
maciços a bandados e rochas metaultramáficas; gondito; e mármores predominantemente
dolomíticos.
2. Caracterização geoquímica dos metabasitos do Grupo Bom Jesus do Itabapoana
2.1. Introdução
Oito amostras de anfibolitos do Grupo Bom Jesus do Itabapoana tiveram os
elementos maiores analisados por meio de ICP-AES (inductively coupled plasma-atomic
emmission spectrometry) e os elementos traços, por ICP-MS (inductively coupled plasmamass spectrometry), após fusão, no Activation Laboratories, (ACTLABs), no Canadá. Os
totais obtidos variam no intervalo de 98,70 a 100,90 %. Os valores de Perda ao Fogo (PF)
variam entre -1,87 e 2,54 %, o que indica que a grande maioria de amostras não foi afetada
significativamente por processos de intemperismo. Adicionalmente, foram utilizados dados
analíticos existentes para outras 4 amostras, cujas análises foram realizadas no Laboratório
GEOLAB da GEOSOL (Geologia e Sondagens Ltda), Brasil, no ano de 1991.
O caráter ortoderivado dos anfibolitos em estudo e a não atuação de processos pósmagmáticos capazes de alterar o quimismo das rochas básicas foram verificados por meio
de testes tradicionais, de uso comum na literatura.
2.2 Discriminação de séries
O conjunto de metabasitos em estudo inclui rochas alcalinas e subalcalinas (Figuras
1a, b). A norma CIPW confirma a afinidade alcalina de duas destas amostras. Os
metabasitos da série subalcalina são toleíticos, exceção feita a apenas uma única amostra
de caráter cálcio-alcalino (Figura 1c).
2.3 Metabasitos de afinidade toleítica
2.3.1 Características gerais
Estes metabasitos apresentam teores de SiO2 variando entre 48,3 e 50,6%, com uma
amostra intermediária (53,4% de SiO2). O MgO varia entre 5,9 e 11 %, sem que haja
correlação com as concentrações de SiO2. Todas as amostras apresentam baixos teores de
TiO2 (0,8 a 1,9 %, com uma amostra com 2,4%), Ni (41-193 ppm) e Cr (137-325 ppm). Com
base nos valores das razões [La/Yb]N, foram diferenciados 2 grupos de amostras: Grupo 1:
valores de [La/Yb]N entre 1,3 e 2,1; e Grupo 2: valores de [La/Yb]N entre 3,1 e 4,2 (Figura 2).
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Figura 1: Projeção das composições dos metabasitos do Grupo Bom Jesus do Itabapoana.
Diagramas de classificação de rochas: a. Le Bas et al. (1986); b. Winchester e Floyd, 1977; c:
Diagrama de discriminação de séries toleítica e calcioalcalina (Irvine e Baragar, 1971).

2.3.2 Ambientação tectônica
Os diagramas apresentados nas figuras 3 e 4 permitiram identificar, dentre as
amostras estudadas, os seguintes protólitos: 1. Basaltos toleíticos intraplaca; 2. Basaltos
tipo MORB; 3. Basaltos de arco de ilhas; e 4. Basaltos cujo ambiente tectônico não pode ser
definido.

Figura 3: Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos para os ortoanfibolitos do Grupo Bom
Jesus do Itabapoana. a (Meschede, 1986); b e c (Pearce e Cann, 1973).

4. Discussão e conclusões
O estudo litogeoquímico preliminar dos anfibolitos do Grupo Bom Jesus do
Itabapoana, tem apontado para uma grande heterogeneidade petrogenética e diversidade
de ambientes tectônicos, desde distensivos (MORB, intraplaca continental e/ou oceânico)
até ambientes convergentes (toleítos e basaltos cálcio-alcalinos de arco magmático).
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Figura 4: Diagramas de variação multielementar (fator de normalização: Pearce, 1983) para os
ortoanfibolitos de afinidade toleítica do Grupo Bom Jesus do Itabapoana.

A formação da Bacia Bom Jesus do Itabapoana (pelito-carbonática e magmatismo
básico associado) é relacionada ao desenvolvimento do Arco Magmático Rio Negro,
neoproterozóico, tendo sido interpretada como uma bacia de ante-arco (Tupinambá &
Heilbron, 2002).
Integrando os dados geológico-estruturais aos dados litogeoquímicos, sugere-se que a
Bacia Bom Jesus do Itabapoana tenha evoluído desde uma bacia marginal passiva até uma
bacia de ante-arco.
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RESUMO
Este trabalho apresenta estudos petrográficos e geoquímicos da Suíte Serra da Aldeia que se localiza
nos municípios de Coronel José Dias e Capitão Gervásio, estado do Piauí, Nordeste do Brasil.
Inserida geotectonicamente no Domínio da Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal, Província
Borborema. Esta Suíte foi caracterizada anteriormente na literatura em escala regional, como um
conjunto de rochas magmatogênico com características anorogênicas em relação ao Ciclo Brasiliano.
Porém dados recentes de campo, petrográfico, litoquímico e geocronológico foram analisados dando
uma nova interpretação para esta Suíte. Estes dados sugerem assinatura geoquímica similares a
associações cálcio-alcalinas, e ambiência tectônica sincolisionais e pós-colisionais.
Palavras-chave: petrografia, litogeoquímica, geocronologia.
ABSTRACT
This work shows petrographic and geochemical Suite Serra of Aldeia which is localed in the cities of
Coronel Jose Dias and Capitão Gervasio, State of Piauí, northeast Brazil. Inserted in the of Riacho do
Pontal Fold Belt Domain Riacho do Pontal, Borborema Province.This Suite has been characterized
previously in the literature on a regional scale a aset of features of rocks with anorogenic
magmatogênico in relation to the Brasiliana cycle. But recent data of field, petrographic, and
geochronological litochemistry were analyzed for supporting a new interpretation for this suite. These
data suggest that the geochemical signature similar to calc-alkaline associations, and ambiance
sincolisionais tectonic and post-collisional.
Keywords: petrography, lithogeochemistry, geochronology.

1 - Aspecto de Campo e Petrografia
A Suíte Serra da Aldeia foi caracterizada na literatura como um conjunto de rochas
magmatogênicas com características anorogênicas em relação ao Ciclo Brasiliano (Gava et
al., 1984). No entanto, dados recentes de campo e geoquímicos obtidos através do
mapeamento da folha barragem (SC.23-X-B-VI), na escala 1:100.000, proporcionaram uma
nova interpretação para a Suíte Serra da Aldeia e suas respectivas características litológicas
e geoquímicas.
As rochas graníticas da Suíte Serra da Aldeia apresentam melhor exposição na
porção centro-oeste da folha barragem, exibindo formas irregulares e ligeiramente
alongadas, são intrusivas na seqüência metassedimentar do Grupo Casa Nova.
Petrograficamente

são

classificadas

como

quartzo-monzonito,

hornblenda-quartzo

monzonito a monzogranitos. Esta suíte apresenta duas fácies predominantes: uma fácies
porfirítica, com cor variando de cinza a rósea, exibindo mega cristais de feldspato potássico
com até 6 cm, em uma matriz grossa, constituída por plagioclásio, quartzo, biotita, anfibólio
e opacos; a outra fácies de cor cinza, matriz equigranular, ocorre na porção central da folha
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em forma de lajedos ou como diques cortando o Grupo Casa Nova. Apresenta clots de
anfibólio, nesta fácies foi obtida idade U-Pb de 677±5,1 Ma.
Mineralogicamente são constituídas por minerais essenciais de feldspato potássico,
plagioclásio, quartzo, biotita e anfibólio (hornblenda zonada), e como minerais acessórios:
apresentam epidoto, titanita, apatita, allanita, clinopiroxênio, zircão e opacos. Na porção
nordeste da folha, localidade Lagoa do Marçal, os granitóides desta suíte afloram na forma
de matacões e lajedos, e apresentam deformação por cisalhamento.
2 – Resultados Geoquímicos e Conclusões
As rochas desta Suíte apresentam teores de SiO2 variando de 65 a 75%, com uma
grande variação para o Al2O3 (12 a 18%), CaO (0,5 a 3,0%), Rb (54 -260 ppm) e valores
elevados para Sr (641-1740 ppm) e Ba (1495 – 3563 ppm); Mostram características
metaluminosas, com (razões A/CNK) em torno de 1 (Figura 1). No diagrama de Rickwood
(1989) as amostras caem no campo cálcio-alcalino alto potássio, e as demais no campo de
transição entre cálcio-alcalino alto potássio e shoshonitico (Figura 2).

Figura 1 - Diagrama de Maniar e Piccolli
(1989), baseado no índice de Shand, para as
rochas da Suíte Serra da Aldeia.

Figura 2 - Diagrama de Rickwood (1989),
exibindo a distribuição das amostras da Suíte
Serra da Aldeia.

O diagrama multi-elementar com as amostras da Suíte Serra da Aldeia,
normalizados em relação ao manto primordial de Wood, (1979)(Figura 3), mostra anomalias
negativas acentuadas de Ti, Ta, P e em menor proporção em Nb e Ce.

No geral, os

padrões são muito fracionados. O enriquecimento de Ba e Sr acompanhado de
empobrecimento de Ta, Ti pode indicar gênese a partir de uma cristalização fracionada. O
empobrecimento em Nb e Ti podem ser atribuídas à retenção na fonte de fases ricas nesses
elementos.
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Os padrões ETR apresentados para os granitóides da Suíte Serra da Aldeia exibem
enriquecimento em ETRL em relação aos ETRP (Figura 4). Isto pode ser explicados por
anfibólio e/ou granada no resíduo. As razões Eu/Eu* variam de (0,07 a 1,47), essas
anomalias negativas de Eu sugerem que plagioclásio foi fracionado durante o processo de
evolução magmática. O enriquecimento em ETRL sugere que a fonte era enriquecida nestes
elementos, pois nenhum fracionamento cristal-líquido poderia enriquecer o líquido em ETRL
desta maneira.

Figura 3 – Diagrama Multi-elementar para a Suíte
granítica Serra da Aldeia.

Figura 4 – Padrões de Elementos Terra
Raras para a Suíte Granítica Serra da Aldeia.

Nos diagramas discriminantes de ambientes tectônicos de Pearce et al., (1984) e
Pearce, (1996), as amostras plotam no campo de granitos sincolisionais e pós-colisionais,
apenas duas amostras caem no campo dos granitos intra-placas (Figura 5).

Figura 5 - Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos de Pearce et al., (1984) e Pearce,
(1996), para a Suíte Serra da Aldeia.

As características petrográficas, litoquímicas da Suíte Serra da Aldeia são
semelhantes às associações cálcio-alcalinas com composições químicas bem evoluídas. No
entanto com feições do tipo metaluminosos a levemente peraluminosos, e teores em Nb, Sr,
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Zr, Rb, ∑ETR. As anomalias negativas de Eu são semelhantes às associações cálcioalcalinas clássicas descritas na literatura.
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Resumo
O presente trabalho focaliza o estudo geoquímico e geocronológico do Batólito Serra da Água Limpa
na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Tectonicamente esta região é parte de um
complexo sistema caracterizado pela sobreposição de orógenos envolvendo a evolução de duas
faixas móveis, Brasília Meridional e Ribeira Central. O corpo mostra composições variando de
granodioritica a quartzo-monzodioritica, sua mineralogia principal é plagioclásio, K-feldspato, quartzo
e biotita, tendo como acessórios hornblenda e allanita. Análises litogeoquímicas evidenciam uma
sequência pouco expandida com teores de SiO2 entre 63,23% e 69,48%. Com exceção de K2O e
Fe2O3, os elementos maiores apresentam restrita variação de suas concentrações, atestanto relativa
homogeneidade química. Os teores de Fe2O3, TiO2, K2O, Ba, Sr e ETRL são superiores àqueles
encontrados em médias composicionais para granitos na literatura. Análises geocronológicas U-Pb
demonstram que a maioria dos zircões plotam próximos à concórdia, entre 610 e 660 Ma. A idade de
cristalização foi interpretada como algo entre 640 e 650 Ma. Uma idade de 615,7±4,2 Ma foi
interpretada como idade de metamorfismo sofrido por essas rochas.
Palavras-chave: granitóide, geoquímica, geocronologia, Faixa Brasília, Faixa Ribeira
Abstract
Geochemical and age investigation of the Serra da Água Limpa Batholith is presented in this work.
This body, located in the border of Minas Gerais and São Paulo states, is positioned in a tectonically
complex region, where is recognized a juxtaposition between the Southern Brasília and Central
Ribeira belts. The studied rocks vary from granodiorites to quartzmonzodiorites and are composed of
plagioclase, K-feldspar, quartz and biotite as essential phases; hornblende and allanite are the
accessory minerals. Geochemical data point to SiO2 values ranging from 63,23% to 69,48%. Major
elements show strait variation, with the exception of K2O and Fe2O3, which gives a homogeneity
chemical character for the studied sequence. Fe2O3, TiO2, K2O, Ba, Sr and LREE contents are higher
than those found in the literature for granites. U-Pb data reveal most of the zircons plotting close to the
Concordia, yielding ages from 660 to 610 Ma. An age between 640 to 650 Ma is here interpreted as
the magmatic crystallization age. The obtained age of 615,7±4,2 Ma is considered as representing a
metamorphic regional event.
Keywords: granitoid, geochemisty, geochronology, Brasília Belt, Ribeira Belt

1- Introdução
No sudeste do Brasil uma extensa ocorrência de rochas com origem magmáticas
vem, por mais de 40 anos, intrigando os geocientistas brasileiros. São dezenas de corpos
ígneos e meta-ígneos, deformados e não deformados, com extensões de poucos a até
centenas de quilômetros. São rochas de idades Neoproterozóicas que ocorrem distribuídas
ao longo de todo o Domínio Socorro e Guaxupé (Hackspacher et al., 2003).
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A proposta desse trabalho está na investigação de um desses corpos meta-ígneos e
sua correlação com outras rochas que já tiveram sua natureza estudada, mas que
receberam nomes distintos.
Uma investigação desse tipo se dá com trabalhos de campo para reconhecimento
das unidades rochosas, mapeamento litológico – estrutural, coleta de amostras para
análises laboratoriais e resultados analíticos.
A região escolhida para essa investigação foi determinada em função da ocorrência
de um corpo metagranitóide que tem sido identificado por diversos autores na divisa entre
os estados de Minas Gerais e São Paulo, mais precisamente compreendida entre as
cidades de Itajubá (MG) e Campos do Jordão (SP), aqui denominado batólito Serra da Água
Limpa.

1.1-

Contexto Geológico Regional
A região, que está geologicamente inserida na Província Mantiqueira (Almeida et al.,

1981), faz parte de um complexo sistema caracterizado pela sobreposição de orógenos
envolvendo a evolução de duas faixas móveis, Faixa Brasília Meridional e Ribeira Central,
que segundo Campos Neto (2000) tem o limite entre si, marcado pela Zona de
Cisalhamento Jundiuvira. No contexto desse trabalho a Faixa Brasília Sul está representada
pelo lobo Socorro da Nappe Socorro – Guaxupé, enquanto que a Faixa Ribeira Central é
composta por vários domínios tectônicamente limitados e de relações mútuas ainda
incertas, por esse motivo, uma nomenclatura de “terrenos” tem sido adotada por muitos
autores para descrever o seu arranjo (Janasi et al., 2003).

1.2-

O Magmatismo no Domínio Socorro e na Porção Central da Faixa Ribeira
Hackspacher et al. (2003) determinou idades U-Pb entre 660 e 640 Ma, para

gnaisses e plutons cálcio-alcalinos, no sudeste da Província Mantiqueira Central, sugerindo
que um importante evento de magmatismo pré-colisional ocorreu nessa região. Segundo o
mesmo autor, outras idades U-Pb de 650 ± 2 Ma, 646 ± 7 Ma e 653 ± 13 Ma, foram obtidas,
respectivamente, em gnaisse monzogranítico ao sudeste de Itajubá, granulitos básicos da
região de Maria da Fé e ortognaisse coletado próximo a cidade de Piracáia.

2- Geologia do Granitóide que Compõe o Batólito Serra da Água Limpa
Esse granitóide compõe um corpo com dimensões batoliticas correspondente a uma
área com aproximadamente 100 Km2. Seu contato com as rochas encaixantes está
caracterizado por uma sinuosidade típica de intrusões ígneas. A composição das rochas que
compõem o corpo varia de granodioritica a quartzo-monzodioritica. A rocha em geral é
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leucocrática a mesocrática, granulometria média a grossa e textura inequigranular porfirítica
que é caracterizada por fenocristais de feldspatos, predominantemente de K-feldspato e
poucos de plagioclásio. A mineralogia principal é plagioclásio, K-feldspato, quartzo, biotita,
tendo como acessórios hornblenda e allanita.

2.1- Petrografia do Granitóide Serra da Água Limpa
Ao microscópio o granitóide é leucocrático a mesocrático, possui textura porfirítica
seriada, com fenocristais de microclínio e plagioclásio e exibe matriz inequigranular
xenomórfica de granulometria média a grossa. Os principais minerais máficos são
hornblenda e biotita subedrais a anedrais, com dimensões milimétricas. A associação
mineral essencial é constituída de microclínio, quartzo, plagioclásio, hornblenda e biotita, e a
associação mineral acessória contém titanita, minerais opacos, zircão, apatita, epidoto e
allanita. O mineral secundário é a clorita, que ocorre associada com grãos de biotita nos
domínios de clivagem.

3- Litogeoquímica
Sete amostras das proximidades de Itajubá e cinco amostras da região entre
Piranguçu e Campos do Jordão foram selecionadas para a obtenção de análises químicas
do Granitóide Serra da Água Limpa.
Os dados obtidos evidenciam uma sequência pouco expandida com teores de SiO2
entre 63,23% e 69,48%. Com exceção de K2O e Fe2O3, os elementos maiores apresentam
restrita variação de suas concentrações, atestanto relativa homogeneidade química para as
rochas estudadas. Os teores de Fe2O3, TiO2, K2O, Ba, Sr e ETRL são superiores àqueles
encontrados em médias composicionais para granitos na literatura (Winter, 2010, Best,
1989).
O diagrama Q x P da Figura 1 evidencia a composição predominantemente granítica
das amostras analisadas. A assinatura cálcio-alcalina de alto K é observada no diagrama
SiO2 x K2O, onde as amostras estudadas estão dispostas definindo uma tendência em
direção às mais evoluídas (Figura 2).
4- Geocronologia
Neste trabalho foram analisados zircões do granitóide Serra da Água Limpa pelo
método U-Pb através do processo Laser Ablation, com o intuito de determinar a idade de
cristalização dessa rocha na Folha Campos do Jordão IBGE 1: 50.000. As análises
demonstram que a maioria dos zircões plotam próximos a concórdia, entre 610 e 660 Ma,
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com alguns poucos grãos entre 670 e 710 Ma. A idade de cristalização foi interpretada como
algo entre 640 e 650 Ma. Uma idade concordante de 615, 7 ± 4,2 Ma foi obtida com análise
dos quatro grãos mais jovens, sendo interpretada como idade de metamorfismo semelhante
a dos granulitos da base da Nappe Socorro (Peternel, 2005).

Figura 1- Diagrama Q x P para as rochas

Figura 2- Diagrama SiO2 x K2O para as

estudadas.

rochas estudadas.
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RESUMO
Análises químicas de rocha total foram realizadas para amostras de kimberlitos de Juína (MT),
Paranatinga (MT) e Colorado do Oeste (RO). As oito amostras analisadas quimicamente para
elementos maiores, apresentam alguns indícios de contaminação por xenólitos da crosta ou óxidos
ricos em ferro e tiânio, indicado por índices médios contaminação. Com exceção da amostra ALB-01
que apresenta alto índice de contaminação, todas as outras amostras analisadas caem dentro do
campo de lamproitos. Todas as rochas mostram-se subsaturadas em sílica, ultrabásicas, com
natureza ultramáfica, potássica à ultrapotássica e afinidade miasquítica. A elevada razão 87Sr/86Sr
representadas pelas amostras COL-04; LDC-01 e RVE-01 (> 0,73640) deve-se ao fato de significativo
estágio de substituição de olivina por quartzo criptocristalino. Já As amostras JUD-05 e JUD-09 se
aproximam mais do campo dos lamproitos que dos kimberlitos.
Palavras-chave: Geoquímica, rocha total, kimberlitos, lamproitos, Juína.

A investigação litoquímica em kimberlitos, orangeitos e lamproitos nem sempre é
possível devido à natureza explosiva do magma rico em voláteis e que traz consigo
inúmeras porções de outras fases mineralógicas. A absorção parcial ou total de pequenos
xenólitos desagregados do manto e da crosta durante o transporte pelo magma, e a
facilidade de alteração dos minerais formadores da rocha, tornam-se um problema básico de
contaminação.
As províncias kimberlíticas/diamantíferas do Estado de Mato Grosso (Paranatinga
e Juíana/Aripuanã,) e de Rondônia (Colorado do Oeste) foram descritas por diversos
autores entre eles destaca-se Gonzaga & Tompkins (1991), Costa et al., (1997) e Teixeira et
al. (1998a e b)

entre outros. Esse trabalho apresenta um estudo de litoquímica para

amostras retiradas de furos de sondagens de seis intrusões de afinidade kimberlítica e/ou
lamproítica (Fig.1).
As análises químicas de rocha total foram realizadas para amostras de Juína, MT
(COL-4; LDC-01; RVE-01; ARP-3; JUD-5 e JUD-9), Paranatinga,MT (ALB-1) e Colorado do
Oeste, RO (CDO-12), totalizando oito análises. As análises foram feitas nos laboratórios de
geoquímica do IG/UnB. Foram analisadas para elementos maiores e alguns traços tais
como: V, Nb, Sr, Y, Ni, Zr, Cu, Be, Cr, Ba, Co e Zn. No laboratório os teores de MgO, Na2O
e Cu para todas as amostras foram obtídos por espectrometria de absorção atômica (AAS) e
os demais óxidos e elementos traços foram dosados por espectrometria de fluorescência de
raio-X (FRX). As composições isotópicas para Sm e Nd foram efetuadas em espectrômetro
de massa (VG Isomass 54E) no laboratório de geocronologia do IG/UnB.
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Figura 1 – Mapa geotectônico simplificado da Bacia dos Parecis (Siqueira & Teixeira, 1993)
mostrando a localização das Províncias kimberlíticas de Juína (JU), Paranatinga (PA), Pimenta
Bueno (PB), Colorado do Oeste (CO) e Pontes e Lacerda (PL).

Embora as amostras exibam estágios avançados de alteração, todas as rochas
contêm duas gerações de olivinas, uma microfenocristais na matriz e outra como
megacristais. A maioria dos cristais de olivina do pipe Collier 4 (COL-04; LDC-01 e RVE-01)
foram substituídos por quartzo criptocristalinos amosfos. Outros megacristais que ocorrem
com frequência são granada, ilmenita e clinopiroxênio. As oito amostras analisadas
quimicamente para elementos maiores, apresentam alguns indícios de contaminação por
xenólitos da crosta ou óxidos ricos em ferro e tiânio, indicado por índices médios
contaminação como mostrado na figura 2. Com exceção da amostra ALB-01 que apresenta
alto índice de contaminação, todas as outras amostras analisadas caem dentro do campo de
lamproitos (Fig. 2).

Figura 2 – Gráfico do Índice de
Contaminação pelo Índice de
Ilmenita (Taylor et al., 1994) para
os
kimberlitos
de
Juína,
Paranatinga e Alto Paranaíba.
Analises químicas normalizadas
segundo Haggerty & Birkett
(2004). Gráfico modificado de
Chalapathi Rao et al, (2004).
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As amostras apresentam modificações secundárias de alteração e esses processos
está representado também por baixo conteúdo de CaO e porcentagem elevada de perda ao
fogo das amostras. Os conteúdos relativamente baixos de CaO, K2O, P2O5 e de outros
elementos traços incompatíveis (Ba, Sr, Zr, Rb) e, razão alta de Fe2O3/FeO apresentados
por quase todas amostra podem dever-se ao fato de que essa rocha apresenta-se alterada
(serpentinização de olivinas, cloritização de flogopitas). Todas as rochas mostram-se
subsaturadas em sílica (40,11-45,93% em peso SiO2), ultrabásicas, com natureza
ultramáfica (MgO = 21,78 - 26,04% em peso), potássica (razão molar K2O/Na2O = 1,09) à
ultrapotássica (razão molar K2O/Na2O = 4,08) e afinidade miasquítica (razão molar Na2O +
K2O/ Al2O3 menor que 0,54). Essas rochas são caracterizadas também pelos baixos
conteúdos de Na2O (menor que 0,53%) e relativamente elevado Al2O3 (3,00 – 5,37% em
peso). Considerando o conteúdo de TiO2 e K2O todas as amostras plotam dentro do campo
de kimberlitos do Grupo I (não micáceos). Já para o conteúdo alto de Al2O3 e relativamente
baixo de CaO as amostras caem dentro do campo de lamproítos.
As oito rochas de Juína, Parantinga e Colorado do Oeste apresentam menores
conteúdos de Mg, Cr, Zr e Sr que as amostras do Alto Paranaíba de Minas Gerais e Goias
como mostrado na Figura 3. As amostras foram também analisada para os isótopos de Sm,
Nd e Sr. As razões isotópicas determinadas variam
0,512525 (ARP-03) e

143

Nd/144Nd = 0.512181 (JUD-09) até

87

Sr/86Sr = 0,70561 (CDO-12) até 0,76083 (LDC-01). A elevada razão

87

Sr/86Sr representadas pelas amostras COL-04; LDC-01 e RVE-01 (> 0,73640) deve-se ao

fato de significativo estágio de substituição de olivina por quartzo criptocristalino. Já As
amostras JUD-05 e JUD-09 se aproximam mais do campo dos lamproitos que dos
kimberlitos. As amostras de Juína diferem portanto, dos kimberlitos da província do Alto
Paranaíba que apresentam assinaturas isotópicas de kimberlitos transicionais entre os
Grupos I e II, representando assim um campo distinto e exclusivo para a província do Alto
Paranaíba como mostra a Figura 4. Assim, as rochas intrusivas da província de Juína
apresentam características geoquímicas mais significativas da suíte de lamproiítos do que
de kimberlitos.
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Figura 3 – Diagrama de Zr versus Cr para rocha total de kimberlitos de Juína, MT., Paranatinga, MT.,
e Alto Paranaíba, MG e GO.

Figura 4 – Diagrama de εNd versus 87Sr/86Sr(i) para rocha total de kimberlitos de Juína, MT.,
Paranatinga, MT., e Alto Paranaíba, MG e GO. Gráfico modificado de Araujo et al (2001).

950

Padrão de Distribuição dos Elementos Terras Raras nos
Sedimentos da Baixada Santista
Paulo S.C. da SILVA, Sandra R. DAMATTO, Déborah I.T. FÁVARO, Barbara P.
MAZZILLI
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – pscsilva@ipen.br, damatto@ipen.br, defavaro@ipen.br,
mazzilli@ipen.br

Abstract
Six sediments core samples from Baixada Santista were analyzed and the rare earth elements
concentrations were determined. The distribution pattern was evaluated by the sum of rare earth, light
rare earth, heavy rare earth, the ratios ΣLREE/ΣHREE, La/Yb, La/Sm, Yb/Sm and Ce anomaly. The
results indicate a common source origin for the sediments and a fractionation of LREE over HREE.
Keywords: sediments, Baixada Santista, rare earth elements, NAA
Resumo
Seis testemunhos de sedimentos da Baixada Santista foram analisados para determinação da
concentração de elementos terras raras. O padrão de distribuição foi avaliado pelo somatório dos
elementos terras raras, terras raras leves, terras raras pesadas e pelas razões ΣETRL/ΣETRP, La/Yb,
La/Sm, Yb/Sm e anomalia de Ce (Ce/Ce*). Os resultados indicaram que os sedimentos apresentam
uma origem comum e um fracionamento dos ETRL em relação aos ETRP.
Palavras-chave: sedimentos, Baixada Santista, elementos terras raras, NAA.

1. INTRODUÇÃO
O comportamento químico dos elementos terras raras (ETR) permite apenas um
fracionamento limitado durante processos de intemperismo e torna estes elementos
bastante úteis como indicadores de processos geoquímicos (Yousof, et al. 2001). A
abundância e padrão de distribuição dos ETR em sedimentos permitem identificar a fonte
destes elementos, os mecanismos de incorporação e de remobilização durante a diagênese
e intemperismo (Nozaki, et al., 2000; Rezaee et al., 2010). Neste trabalho foram
determinadas as concentrações de ETR em seis perfis de sedimentos na região estuarina
da Baixada Santista com o objetivo de se determinar o padrão de distribuição destes
elementos na fração total de sedimento.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Na região da Baixada Santista encontra-se o município de Santos localizado a 68 km
da cidade de São Paulo. Seus limites ao norte, com a Serra do Mar; ao sul, o Oceano
Atlântico; a leste, Bertioga; e a oeste, Cubatão e São Vicente. O município de Cubatão situase na zona de contato da borda escarpada do Planalto Atlântico com a Planície litorânea. O
preenchimento por sedimentos dessas antigas Baías se deu durante períodos em que o mar
esteve mais alto do que o presente. As rochas formadoras de solo da Baixada Santista são
principalmente granitos e o material sedimentar constitui-se, principalmente, por sedimentos

951

arenosos, lamosos e misturas de sedimentos aluvionais do tipo argilosos ou arenososargilosos (Ponçano e Fúlfaro, 1976).
Os testemunhos analisados neste estudo foram coletados nos meses de maio e
junho de 2007, com auxílio da Cetesb em quatro localidades da Baixada Santista com
amostrador do tipo Piston - Core. Os pontos amostrados estão indicados na Figura 1: RO
(74 cm) em Cubatão, BO (62 cm) e PO (74 cm) em São Vicente, RR (50 cm) e CA (50 cm)
em Bertioga e PA (34 cm) em Santos.

Figura 1: Localização dos pontos de amostragem

Os perfis de sedimento foram abertos com auxílio de uma serra elétrica obtendo-se
duas meias calhas de sedimento. Cada perfil foi seccionado de 2 em 2 cm e as amostras
obtidas foram secas em estufa por 24 horas para eliminação de umidade mantendo-se a
temperatura em 60oC.
Os elementos La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb e Lu foram determinados por análise por
ativação com nêutrons (NAA) no Reator de Pesquisa IEA-R1 do IPEN nas amostras e nos
materiais de referência BRS (Buffalo River Sediment, NIST SRM 8704) e MAG-1 (USGS,
USA). As medidas da atividade gama induzida foram realizadas em sistemas de
espectrometria gama do Laboratório de Radiometria Ambiental, Centro Metrologia das
Radiações do IPEN.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores das concentrações dos ETR nos perfis de sedimentos analisados neste
trabalho são apresentados em Damatto, 2010. Na Tabela 1 são apresentados os valores de
somatório de ETR, somatório dos ETR leves (ETRL - de La a Sm), somatório dos ETR
pesados (ETRP – de Eu a Lu) e as razões ΣETRL/ΣETRP, La/Yb, La/Sm, Yb/Sm e anomalia
de Ce (Ce/Ce*) de acordo com Murray et al. (1991) e as mesmas razões e somatórios para
o NASC (North American Shale Composite).
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Tabela 1: Somatórios das concentrações (mg kg-1), coeficiente de variação (?) (%) e razões
elementares nos testemunhos analisados e no NASC – North American Shale composite.
RO

BO

média D.P.

PO

NASC

min max C.V média D.P.

min max C.V. média D.P.

min max C.V.

ΣETR

211

18

179

259

9

184

10

170

201

5

73

20

42

109

28

166,3

ΣETRL

206

18

174

253

9

179

10

165

196

5

71

20

41

107

28

159

ΣETRP

5

0,5

4

6

10

5

0,46

4

5

9

2

0,5

1,2

3

27

7,3

ΣETRL/ΣETRP

41

4

34

47

9

37

4

31

45

10

37

5

26

47

14

21,8

La/Yb

20

4

16

29

19

18

4

14

27

22

17

3

10

22

20

11,5

La/Sm

6

0,2

6

6

3

6

0,3

5

6

5

5

0,5

5

7

8

5,6

Yb/Sm

0,30

0,05 0,20 0,37

17

0,35

0,07 0,21 0,45

20

0,34

0,06 0,25 0,50

19

0,49

Ce/Ce*

1,18

0,05 1,12 1,28

4

1,15

0,04 1,09 1,23

4

1,12

0,09 0,92 1,27

8

RR

CA

PA

NASC

ΣETR

256

16

237

280

6

170

26

131

222

15

145

25

89

175

18

166,3

ΣETRL

250

15

231

273

6

165

26

126

217

16

141

25

86

170

18

159

ΣETRP

6

1,2

4

8

19

5

0,50

4

5

10

4

0,59

2,7

5

15

7,3

ΣETRL/ΣETRP

40

9

33

59

21

34

5

28

43

14

35

2,4

32

38

7

21,8

La/Yb

19

4

14

28

22

19

3

14

23

13

16

1,1

14

18

7

11,5

La/Sm

6

0,27

6

7

4

6

0,24

5

6

4

6

0,73

5

7

12

5,6

Yb/Sm

0,35

0,07 0,23 0,48

21

0,31

0,04 0,25 0,39

14

0,38

0,06 0,32 0,49

16

0,49

Ce/Ce*

1,15

0,05 1,10 1,23

4

1,19

0,16 0,91 1,36

13

1,10

0,07 0,95 1,17

7

As maiores concentrações foram observadas em Bertioga no ponto RR enquanto
que as menores foram encontradas em São Vicente (PO). A distribuição das concentrações
apresenta pequena variação com a profundidade, de acordo com os coeficientes de
correlação mostrados na Tabela 1, sendo que a maior variação ocorre em Bertioga, no
ponto PO e esta variação deve estar relacionada à grande variação granulométrica que
ocorre neste testemunho (Damatto, 2010).
Os testemunhos analisados são enriquecidos, em relação ao NASC em ETRL nos
pontos RO, BO e RR e empobrecidos em ERTP, em todos os pontos. A razão
ΣETRL/ΣETRP obtida indica um fracionamento dos ETR com enriquecimento dos ETRL em
relação aos ERTP em todos os pontos de amostragem sendo que as razões La/Yb e Yb/Sm
confirmam esta suposição. De acordo com o observado pela razão La/Sm, não ocorre
fracionamento entre os ETRL, visto que esta razão apresenta valor praticamente constante
em todos os testemunhos. A constância destas razões é um indicativo de uma origem
comum para os sedimentos de toda a região considerada.
O padrão de distribuição encontrado assemelha-se aos encontrados em literatura
para regiões estuarinas. De acordo com Willis & Johannesson (2011), os ETRL formam
facilmente complexos estáveis com íons carbonato e bicarbonato que são rapidamente
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adsorvidos no material particulado que, por sua vez, é incorporado aos sedimentos
juntamente com os oxi-hidróxidos de Fe(III).
Os valores de Ce/Ce* são indicativos de um ambiente deposicional relativamente
oxidante. Esse fato pode ser explicado pela contribuição das águas pluviais, mais
oxigenadas ao sistema estuarino ou condições oxidantes de intemperismo que causam uma
remoção preferencial destes elementos a partir da fonte de sedimentos, no caso, as rochas
e solo do Planalto Atlântico.

4. CONCLUSÃO
Foram analisados seis testemunhos das regiões de Cubatão, São Vicente, Bertioga e
Santos para determinação da concentração dos ETR em perfis de sedimento. As maiores
concentrações foram observadas em Bertioga e as menores, em São Vicente. O padrão de
distribuição destes elementos sugere uma origem comum para os ETR e verificou-se que
existe um enriquecimento dos ETRL em relação aos ETRP, em todos os pontos amostrados
indicando que em toda a região estuarina estudada as condições geoquímicas atuantes
favorecem a ocorrência deste fracionamento.
5. AGRADECIMENTOS
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Resumo
Os lamprófiros da região costeira dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo são encontrados,
essencialmente, sob a forma de diques irregulares finos, com idade no Cretáceo Superior e Terciário.
Estas rochas são muito semelhantes quando encontradas no campo, estando inseridas dentro do
contexto petrogenético do magmatismo alcalino no Brasil de idade cretácea. No entanto, as suítes
lamprofíricas apresentam diferenças geoquímicas que foram observadas a partir de diagramas de
discriminação. Esses diagramas foram feitos com elementos móveis sob a forma de óxidos,
elementos traços incompatíveis móveis e imóveis. Os dados preliminares obtidos permitiram concluir
que, possivelmente, há mais de uma suíte lamprofírica e que os lamprófiros do Rio de Janeiro são
mais evoluídos que os de São Paulo, devido, principalmente, aos teores de MgO e Rb.
Palavras-chave: Magmatismo alcalino, suítes lamprofíricas e diagramas discriminantes.
Abstract
The lamprophyres of the coastal states of Rio de Janeiro and São Paulo are found usually in the form
of irregural thin dykes with ages in the Late Cretaceous and Tertiary. The rocks are very similar when
found in the field and its formation is closed relate to the alkaline magmatism context of cretaceous
age in Brazil. However, despite these similarities, the suites feature lamprophyric show geochemical
differences that were concluded with the discrimination diagrams. These diagrams were made with
mobile elements in the form of oxides and trace elements are incomptatible and real state. The results
suggest that possibly there is more of a suite lamprophyric and the lamprophyres of Rio de Janeiro
are more evolved than those of São Paulo, due mainly to the content of MgO and Rb.
Keywords: Alkaline magmatism, lamprophyric suites and discriminant diagrams.

Introdução:

As áreas de estudo deste trabalho envolvem a região costeira do Rio de Janeiro e
São Paulo. Arraial do cabo, a região do RJ a qual esse estudo está vinculado, está
localizada entre as coordenadas: latitude 22.58S e longitude 42.02W. Já a região de SP
(São Sebastião e Caraguatatuba) está localizada nas seguintes coordenadas: 23.45S /
45.24W e 23.37S / 45.24W, respectivamente.
Estudos pretéritos revelaram que os lamprófiros aflorantes na área de estudo são
dos tipos alcalinos e ultramáficos. Pertencem ao Cretáceo Superior e Terciário e são,
geralmente, encontrados sob a forma de diques irregulares finos.
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Métodos:

Primeiramente, foi feita uma compilação de dados geoquímicos que teve como base
os seguintes trabalhos: Garda (1995), Regelous (1993) e Valente (1997). Esses dados
foram armazenados em um banco de dados digital feito no formato MS-Access®, com o
objetivo de facilitar a sua disponibilidade para posteriores estudos.
Em seguida, diagramas foram elaborados a fim de discriminar as suítes lamprofíricas
das áreas de estudo. Esses diagramas envolveram, preferencialmente, elementos móveis
sob a forma de óxidos, elementos traços incompatíveis móveis e elementos traços
compatíveis imóveis. Não foram utilizados dados isotópicos na construção desses
diagramas.

Diagramas discriminantes:

Os lamprófiros do Rio de Janeiro podem ser distinguidos dos de São Paulo com
base em diferentes diagramas. Para o mesmo intervalo de MgO (3-16%), os do Rio de
Janeiro (LRJ) têm teores mais elevados de K2O que os de São Paulo (LSP). O mesmo se
aplica ao Rb (Figura 1). Assim, podemos concluir que os LRJ são mais evoluídos e os LSP
são mais primitivos, em relação ao grau de evolução e processos formacionais.
350

300

Rb (ppm)

250

LRJ

200

150

100

LSP
50

0
0,00

5,00

10,00

15,00
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25,00

30,00
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Figura 1: Diagrama discriminante MgO x Rb para os lamprófiros alcalinos do Rio de Janeiro (LRJ) e
de São Paulo (LSP).

Vale ressaltar que é preferível a utilização de elementos imóveis para a elaboração
desses diagramas, pois eles são menos susceptíveis a processos de alteração quando
comparados aos elementos móveis. Deste modo, os resultados obtidos devem ser mais
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confiáveis nos diagramas em que os referidos elementos traços forem utilizados (Figuras 2
e 3).
De um modo geral, LRJ também têm razões K/Ti, Nb/Y (Figura 2) e Ti/Zr maiores
que LSP.
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Nb/Y
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Zr/Y

Figura 2: Diagrama discriminante Zr/Y x Nb/Y para os lamprófiros alcalinos do Rio de Janeiro (LRJ) e
de São Paulo (LSP).

Por outro lado, LSP têm razão Zr/Nb (Figura 3) maior que LRJ. A Tabela 1 lista os
índices discrimantes para as suítes lamprofíricas da região estudada.
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Figura 3: Diagrama discriminante K2O x Zr/Nb para os lamprófiros alcalinos do Rio de Janeiro (LRJ)
e de São Paulo (LSP).
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Tabela 1: Índices dicriminantes para suítes lamprofíricas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
(1) –
Para amostra com 3%<MgO<16%.

Suítes
LRJ
LSP

K2O (1) (%peso)
2,0-6,0
<3,0

Rb (1) (ppm)
50-300
<120

K/Ti
1-5
<2

Zr/Nb
<5
2-13

Ti/Zr
<350
30-140

Nb/Y
1-5,5
<3

Conclusões:

Com base nos dados apresentados é possível concluir preliminarmente, por
exemplo, que os lamprófiros do Rio de Janeiro apresentam, em geral, mais K2O e Rb em
porcentagem de peso e partes por milhão, respectivamente, do que os de São Paulo. Isso
ocorre possivelmente devido a uma maior ocorrência, no Rio de Janeiro, de minerais
potássicos como biotita e/ou flogopita, os quais são importantes fases minerais compostas
por Rb (que também ocorre em maior volume no Rio de Janeiro).
Os dados ora apresentados sugerem que há mais de uma suíte lamprofírica e que os
lamprófiros do Rio de Janeiro são mais evoluídos que os de São Paulo, devido ao alto teor
de MgO que tais rochas possuem.
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Resumo
Este trabalho apresenta o resultado do estudo de avaliação da composição química das águas pretas
de afluentes do rio Madeira (bacias do Aripuanã e Canumã-Sucunduri), SE do Amazonas com o
objetivo de verificar a influência do ciclo hidrológico e da geologia da bacia. Foram coletadas
amostras ao longo de 10 meses em oito rios entre abril de 2009 e janeiro de 2010 de modo a
caracterizar os períodos chuvoso, transição para a seca, seca e transição para o chuvoso. Foram
analisados pH, condutividade e turbidez por métodos eletroquímicos, SiO2 por colorimetria e os íons
maiores por cromatografia iônica. As águas são do tipo silicática-potássica-nitratada com
predominância de carga positiva sobre a negativa e mais concentradas na estiagem e as menos na
transição para a estiagem o que indica forte influência do ciclo hidrológico na dinâmica química
desses rios. Os conteúdos de Ca, Na e Mg demonstram afinidade com as rochas silicáticas, mas há
indicativo de influência de carbonáticas no Jatuarana e Sucundurí, onde os teores de Ca e Mg são
mais elevados.
Palavras chave: íons maiores, cráton Brasileiro, Aripuanã, Sucundurí.
Abstract
The present study evaluates black waters rivers, tributaries from Madeira River (Aripuanã e CanumãSucunduri basins) in the SE of Amazon State with the aim of verifying the chemical composition and
the influence of the hydrological cycle. Ten monthly samples from eight rivers along the BR-230 road
were collected between April 2009 and January 2010. The results were grouped in four seasonal
periods: rainy, transition to dry, dry and transition to rainy. The pH, electric conductivity and turbidity
were determined by electrochemical methods, SiO2 by colorimetric method and the major ions by ion
chromatography. The waters can be classified as silicate-potassium-nitric in all drainages with the
predominance of cations over anions. They are most concentrated in the dry season and less in the
transition to the dry season which indicate the influence of the hydrological cycle in the chemical
dynamic of the rivers. The Ca, Na and Mg contents indicate affinity with the silicatic rocks, but there
are indications of carbonatic rocks in the Jatuarana and Sucundurí Rivers in consequence of the
higher Ca and Mg contents.
Keywords: majors ions, Brasilian craton, Aripuanã, Sucunduri

1. Introdução
A interação entre água e rochas na superfície da Terra libera os elementos mais
solúveis que migram para os oceanos, enquanto os menos solúveis neoformam minerais
secundários que constituem os perfis intempéricos, os solos e os sedimentos que se
acumulam nas planícies ou são transportados em suspensão (Millot et al. 2002). É ao longo
das bacias dos grandes rios que ocorre a mistura dos elementos químicos provenientes das
diferentes fontes (rochas, vegetação e da chuva) e são elas as carreadoras dos produtos da
erosão dos continentes para os oceanos.
Este trabalho apresenta dos dados químicos das bacias dos rios Aripuanã e
Sucunduri-Canumã, ambas de águas pretas e afluentes do rio Madeira no município de
Apuí, SE do Amazonas, com o objetivo de verificar a variação no quimismo das águas
pretas ao longo do ciclo hidrológico e o balanço de cátions e ânions.
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2. Material e métodos
A bacia do rio Aripuanã tem nascentes no Estado do Mato Grosso e Rondônia e
deságua no rio Madeira, no Amazonas, à montante da cidade de Manicoré. Nessa bacia
foram amostrados os rios Aripuanã e seus afluentes os Jatuarana e Juma que possuem
aproximadamente 50 m de largura cada um e dois afluentes menores todos cortados pela
BR-230. As bacias dos rios Sucunduri-Canumã, a leste da bacia do rio Aripuanã, têm
nascentes próximas ao limite com o Estado do Mato Grosso e deságua no baixo curso do rio
Madeira, próximo à cidade de Nova Olinda. Os afluentes amostrados foram o Acari, Camaiú,
além do próprio Sucunduri, todos com várias dezenas de metros de largura, especialmente
o último.
O clima da região é quente e úmido com estação seca pouco pronunciada,
temperatura anual média varia entre 25º e 27º C, umidade relativa do ar de
aproximadamente 85% e precipitação de até 2200 mm/ano. O período mais chuvoso é de
janeiro a março e a época mais seca de junho a agosto. A vegetação é do tipo floresta
tropical.
Para efeito de interpretação dos resultados, as amostras foram agrupadas em quatro
períodos sazonais: chuvoso (média dos meses abril, outubro, novembro, dezembro e
janeiro), de transição para a estiagem (maio), estiagem (junho, julho, agosto) e de transição
para o chuvoso (setembro). As amostras de água coletadas foram filtradas em um millex de
0,45 e acondicionadas em frasco de polietileno, previamente lavado com HNO3 a 10% e
lavadas com água miliq. Como preservante de cátions e ânions foi adicionado,
aproximadamente 0,02 g de timol. Para análise de elementos-traço, colocou-se duas gotas
de ácido nítrico da MERCK bidestilado, para reduzir o pH e evitar precipitação.
Foram medidos pH, condutividade elétrica, alcalinidade, turbidez por métodos
eletroquímicos, SiO2 por colorimetria, e Na, K, Mg, Ca, Cl, NO3 e SO4 por cromatografia de
íons, modelo DIONEX. O total de sólidos dissolvidos (TDS) em µg/L, representa
Na+K+Mg+Ca+Cl+SO4+HCO3+NO3+SiO2 (Mortati e Probst, 2003) e a normalização do
balanço das cargas (NBC) foi calculada a partir da equação [(Σµeq/L- Σµeq/L-)/Σµeq/L+] de
Edmond et al. (1995).

3. Resultados
O pH e a condutividade têm padrão, em geral, coincidente, as águas mais ácidas e
menos condutivas estão na transição para a estiagem (maio) (3,2 e 8,2 µS/cm,
respectivamente), quando os corpos de água estão no máximo da sua cheia, enquanto as
menos ácidas e mais condutivas são as da transição para o chuvoso (7,2 e 33,5 µS/cm,
respectivamente), que equivale ao nível mais baixo das águas dos rios. A turbidez é baixa,
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típica de rios de água preta e a maior está nos rios Juma e Acarí e não se observa relação
com o período hidrológico.
A SiO2 é o componente mais abundante das águas em praticamente todos os locais e
períodos analisados. Representa até 70% da composição das águas no período de
estiagem, enquanto que na transição para a estiagem é menor (no máximo 35% no rio
Aripuanã). O K é o segundo íon em abundância e é seguido do NO3. O K tem maior
contribuição no período chuvoso, constitui até 35% da composição químicada maioria das
drenagens, exceto no Camaiú e Sucunduri, onde atinge em torno de 10% na transição para
o chuvoso. O NO3 varia entre os períodos, tem maior proporção no período chuvoso no
igarapé 2 (25%) e Camaiú (25%). Os demais íons têm proporções menores e mais variáveis
entre as drenagens e nos períodos. O Ca tem contribuição elevada na transição para o
chuvoso e secundariamente na estiagem e Na, em geral é mais baixo que Ca, alcança no
máximo 20% no Acari na transição para o chuvoso. O Mg é o mais baixo entre os álcalis,
tem contribuição um pouco mais elevada apenas na transição para o chuvoso, entre 5 e
10% nos rios Jatuarana, Acari e Sucunduri. O Cl está acima de 5% apenas na transição
para o chuvoso (máximo de 10% no igarapé 2). O SO4 representa no máximo 5% no
Jatuarana no período chuvoso e menos de 2% no Juma na estiagem.
A normalização do balanço de cargas inorgânicas mostra excesso de cátions nas
drenagens em todos os períodos analisados, é menos acentuada na transição para a
estiagem e mais na estiagem. Os rios que apresentam os maiores desbalanços são o
Jatuarana, Acari e Sucunduri. Na transição para o chuvoso o menor desbalanço pode ser
atribuído ao menor conteúdo de Mg e Ca, enquanto na estiagem com desbalanço muito
elevado não se identifica uma tendência.
A soma da carga dissolvida, considerando os íons mais abundantes, tende há ser um
pouco maior no período de estiagem e na transição para o chuvoso. Apesar de a
condutividade estar relacionada à carga dissolvida, há correlação positiva desses dois
parâmetros apenas no período chuvoso e na estiagem.

4. Discussões e Conclusões
As águas pretas das drenagens estudadas têm baixa turbidez em função do pouco
material em suspensão e o TDS entre 6.000 a 14.000 µg/L indica águas muito diluídas
(∑+<0,375) a extremamente diluídas (∑+<0,185 – Meybeck, 1979). São ácidas (pH de até
3,2) e pouco condutivas (entre 23,1 e 64,6 µS/cm) com predomínio de carga positiva sobre a
negativa, cujo desequilíbrio é atribuído aos íons orgânicos, como formaldeídos, acetatos e
oxalatos identificados nos cromatogramas, mas não quantificados. As águas mais
concentradas quando os rios estão com o menor volume e as menos na transição para a
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estiagem indicam a forte influência do ciclo hidrológico na dinâmica química desses rios. O
SiO2 é sempre o mais elevado o que classifica as águas como silicáticas e dentre os cátions
a predominância de K e entre os ânions NO3 e secundariamente Cl, permite também
classificá-las também como potássicas e nitratadas. Esses indicadores são comparáveis a
outros rios semelhantes (Gaillardet et al. 1997, Tosiani et al. 2004 e Queiroz et al. 2008).
Geneticamente as águas estudadas estão relacionadas a rochas silicáticas o que é
compatível com o ambiente cratônico drenado, contudo há indicativo de influência das
rochas carbonáticas nos rios Jaturana e Sucundurí onde os teores de Ca e Mg são mais
elevados. Há também afinidade com as águas brancas do Amazonas apesar dos rios
estudados serem todos de água preta como as do rio Negro.
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RESUMO
Através da caracterização isotópica δ13C e da relação C/N do material orgânico em sedimentos
fluviais comparados com parâmetros de referência foi possível investigar os processos e a origem
dos sedimentos finos em suspensão (FSS) na bacia do rio Sorocaba. As variações nas
concentrações de COP e NOP evidenciaram a influência da sazonalidade em sua distribuição
temporal e a origem do FSS junto à foz do rio Sorocaba foi relacionada a uma composição das
contribuições naturais e antrópicas, vegetação ciliar e esgoto doméstico, respectivamente.
Palavras-chave: Hidroquímica, Isótopo Estável do Carbono, Relação C/N
ABSTRACT
The comparison among δ13C isotopic characterization and C:N ratios of organic matter in river
sediments with end-members enabled to investigate the processes and origin of fine suspended
sediments (FSS) in Sorocaba River basin. The variations in the POC and PON concentrations showed
the influence of seasonality in their temporal distribution and the origin of FSS downriver was related
to a combination of natural and anthropogenic contributions, riparian vegetation and urban sewage,
respectively.
Keywords: Hydrochemistry, Stable Carbon Isotope, C:N ratios

1. Introdução
Os ecossistemas aquáticos são ambientes deposicionais que apresentam em seus
sedimentos fluviais registros dos processos que ocorrem in situ e em sua bacia de
drenagem (Amorim et al., 2009). A origem de material sedimentar pode ser natural, da
própria formação litológica e da deposição de material orgânico provenientes de vegetais
que vivem próximos ao corpo hídrico, e de origem antrópica, ou seja, deposição de efluentes
industriais, domésticos e agrícolas (Campagnoli, 1999).
O presente trabalho teve por objetivo investigar a origem dos sedimentos finos em
suspensão (FSS) junto à foz do rio Sorocaba, através de análise da razão isotópica δ13C e
da relação C/N, aplicando parâmetros de referência.

2. Material e Métodos
A área de estudo compreendeu a bacia do rio Sorocaba, principal afluente da
margem esquerda do Médio Tietê, que ocupa uma área de drenagem de 5.269 km2,
abrangendo 18 municípios e conta com uma população de 1.212.376 habitantes (IBGE,

965

2010). Os solos predominantes na bacia de drenagem são o Argissolo Vermelho – PV
(47,91 %) e Latossolo Vermelho – LV (33,63 %) (Perrota et al., 2005). Da vegetação original
da bacia de drenagem, representada por matas, capoeiras, campos e cerrados, a maior
parte já foi retirada, tanto pela ocupação agrícola, principalmente cana e pastagens, quanto
pelos processos de urbanização ao longo do território (IPT, 2005).
No período de mar/2009 a set/2010, foram realizadas 18 amostragens junto à foz do
rio Sorocaba, no município de Laranjal Paulista (Lat. 23º03’S, Long. 47º49’O). A cada
excursão foram coletados 30 L de amostra bruta de águas fluviais e armazenadas em
bombona de polipropileno de 30 L. Após 7 dias em repouso, para a decantação dos
sedimentos em suspensão, fez-se o sifonamento da água, secagem do sedimento a 105 ºC
até peso constante, moagem em almofariz de ágata e separação em peneira de nylon
63 μm. Em mar/2010 foram coletadas amostras das duas classes de solo predominantes na
bacia de drenagem, Argissolo Vermelho - PV (Lat. 23º21’S, Long. 47º32’O) e Latossolo
Vermelho - LV (Lat. 23º17’S, Long. 47º48’O), em triplicata e a 10 cm de profundidade,
utilizando cilindros metálicos (Ø 75 mm). As amostras também foram secas a 105 ºC até
peso constante, moídas e peneiradas.
Todas as amostras foram analisadas, em termos de Carbono Orgânico Particulado
(COP) e Nitrogênio Orgânico Particulado (NOP), por cromatografia gasosa (ANCA-GSL
Sercon Hidra 20-20).

3. Resultados e Discussão
A caracterização química e isotópica do COP e NOP presentes nas amostras de
FSS pode ser observada na Tabela 1. Verificou-se que o COP presente no FSS junto à foz
do rio Sorocaba apresentou uma variação na concentração de 5,62 % no período seco até
2,30 % no período chuvoso, com uma assinatura isotópica de -22,20 a -25,45 o/oo, enquanto
que para o NOP a variação observada foi de 0,69 % no período seco a 0,22 % no período
chuvoso, com um sinal isotópico de 8,11 a 9,77 o/oo, evidenciando dessa forma a influência
da sazonalidade na distribuição dessas espécies químicas no período estudado.
Os solos amostrados apresentaram concentrações médias de COP de 6,50 % (AV) e
5,80 % (LV), com sinais isotópicos de δ13C entre -13 e -14 o/oo, indicando uma associação
desse material orgânico com plantas C4. A razão C/N se mostrou variável de 27,62 a 32,50,
já esperado para solos com baixa degradação de matéria orgânica.
O relacionamento entre δ13C e a razão C/N das amostras de FSS junto à foz do rio
Sorocaba com os parâmetros de referência C3, C4 e fitoplancton (Krusche et al., 2002) e os
obtidos para os solos LV e PV da bacia de drenagem podem ser observados na Figura 1.

966

Tabela 1. Resultados químicos e isotópicos para COP e NOP presentes nas amostras de FSS junto à
foz do rio Sorocaba, para o período de estudo.
Sedimentos Finos em Suspensão
COP

NOP

Data de
amostragem

%

δ13C

%

δ15N

10/03/09
07/04/09
12/05/09
17/06/09
21/07/09
25/08/09
22/09/09
10/11/09
12/12/09
15/01/10
20/01/10
23/02/10
30/03/10
27/04/10
27/05/10
24/06/10
27/07/10
01/09/10

4,01
3,84
3,64
4,78
3,57
3,39
3,43
2,30
2,79
2,72
2,36
2,53
2,46
3,11
3,84
4,60
4,07
5,62

-23,45
-23,16
-22,88
-22,85
-22,45
-23,10
-23,40
-22,13
-22,58
-22,62
-22,20
-24,03
-22,83
-23,74
-23,27
-22,93
-23,30
-25,45

0,43
0,43
0,39
0,51
0,37
0,34
0,34
0,22
0,25
0,26
0,23
0,24
0,23
0,31
0,41
0,52
0,44
0,69

10,62
13,57
14,92
12,72
11,99
9,59
9,54
9,77
8,64
8,27
8,02
8,44
7,87
9,15
12,16
12,71
11,25
16,59

C/N
9,25
8,94
9,30
9,37
9,66
9,94
10,14
10,29
10,98
10,29
10,11
10,63
10,57
9,95
9,28
8,82
9,31
8,11

-9
LV

-12

PV

C4

δ 13C (o/oo)

-15
esgoto
doméstico

-18
-21

FSS

-24
-27
-30

fitoplancton

C3

-33
0

10

20

30

40

50

C/N

Figura 1. Relacionamento entre δ13C e a razão C/N do FSS junto à foz do rio Sorocaba com os
parâmetros de referência C3, C4 e fitoplancton, incluindo os parâmetros dos solos predominantes na
bacia de drenagem, PV e LV.

Foi possível verificar um relacionamento da matéria orgânica dos sedimentos fluviais
com o parâmetro de referência C3 (-26 a -30 o/oo), que pode ser associado à vegetação ciliar
da área estudada, não mostrando relação direta com os principais solos da bacia de
drenagem, que se mostraram associados às plantas C4. No entanto, a distribuição das
concentrações de δ13C indicou uma estreita relação com a atividade antrópica,
principalmente esgotos domésticos, que apresentam assinatura isotópica de δ13C de
-23,30 o/oo e razão C/N de 9,80 (Evangelista, 2003).
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4. Conclusões
A variação nas concentrações de COP e NOP nos períodos chuvoso e seco
evidenciou a influencia da sazonalidade na distribuição dessas espécies químicas no
período estudado.
A origem do FSS foi uma composição das contribuições naturais e antrópicas ao
longo da bacia de drenagem, uma vez que o relacionamento entre δ13C e a razão C/N das
amostras de FSS junto à foz do rio Sorocaba com os parâmetros de referência e classes de
solo predominantes na bacia de drenagem indicou que a matéria orgânica do FSS esteve
associada a vegetação ciliar (C3) e que as concentrações de δ13C no FSS indicaram uma
relação com a atividade antrópica, principalmente esgotos domésticos.
Este estudo permitiu um melhor entendimento das características químicas e
isotópicas do FSS do rio Sorocaba e serve de subsídio para outros estudos
hidrogeoquímicos, como os que investigam os processos erosivos que ocorrem na bacia de
drenagem.
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Resumo
A análise hidrogeoquímica multielementar de amostras de água de bacias hidrográficas no Paraná
permite a distinção de características geoquímicas nas diferentes regiões, controlados pela geologia
e por atividades relacionadas ao uso e ocupação do solo. A aplicação desta ferramenta com rígida
padronização metodológica e tecnologia analítica avançada auxilia na identificação dos controles
responsáveis por estas diferenças, contribuindo para caracterização ambiental de regiões e seleção
de áreas passíveis de explorações economicamente viáveis.
Palavras-chave: hidrogeoquímica multielementar, uso do solo, Vale do Ribeira, Formação Serra
Geral.
Abstract
The hydrogeochemical multielement analysis of water samples from Paraná basins allows the
distinction of geochemical characteristics in different regions, controlled by geology and activities
related to the land use and occupation. The application of this tool with rigid methodological
standardization and advanced analytics technology helps in identifying the controls responsible for
these differences, contributing to environmental characterization and selection of regions and
selection of areas for economically viable mining.
Keywords: multielement hydrogeochemical, land use, Vale do Ribeira, Serra Geral Formation.

1. Introdução
Os resultados preliminares apresentados neste trabalho estão inseridos no Projeto
Geomedicina (Figueiredo e Ibañez, 2009). Este projeto visa testar se há e quais são as
influências do ambiente na saúde humana. Um segundo Levantamento Geoquímico
Regional de Baixa Densidade no Estado do Paraná está em fase de execução pela
MINEROPAR – Minerais do Paraná, com a cooperação do Instituto de Pesquisa Pelé
Pequeno Príncipe (IPPPP), com o objetivo de determinar as características geoquímicas de
720 bacias hidrográficas. A análise hidrogeoquímica é uma importante ferramenta para o
desenvolvimento de pesquisas multi-disciplinares com enfoque em geologia ambiental,
hidrogeologia, geomedicina, geologia exploratória, prospecção, dentre outros. O método
empregado permite investigar os reflexos do ambiente natural e das alterações
antropogênicas

superimpostas,

corroborando

os

resultados

obtidos

no

primeiro

Levantamento Geoquímico Multielementar do Estado do Paraná, (Licht, 2001).
Foram selecionados para o presente trabalho 25 pontos de coleta de águas
superficiais em 25 bacias hidrográficas, com distintos tipos de usos do solo e unidades
geológicas. As bacias hidrográficas estão localizadas em: áreas do Parque Nacional do
Iguaçu (PNI), áreas de culturas agrícolas (AGR), áreas urbanizadas (URB) áreas do Vale do
rio Ribeira (VRib). O substrato geológico das bacias do PNI e URB é constituído por rochas
do Grupo Serra Geral (JKsg). As bacias AGR situam-se sobre a Formação Caiuá (Kc),
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próximo ao contato com Grupo Serra Geral. A região compreendida pelas bacias VRib é a
mais complexa em termos de diversidade geológica. Nestas ocorrem rochas do Complexo
Gnáissico Migmatítico, Complexo Metamórfico indiferenciado, Suíte Monzo-Granito, Suíte
Sieno-Granitos, Fácies Hornblenda hornfels, Grupo Setuva representada pela formação
Perau, Grupo Açungui representado pelas Formações Capiru e Votuverava, além de
metabasitos, intrusivas básicas e intrusivas alcalinas (Mineropar, 2006).
A rígida padronização metodológica em campo, a tecnologia laboratorial avançada e
a integração dos dados permitiram correlacionar as características geoquímicas das
amostras de água coletadas nas diferentes bacias, com feições geológicas e/ou alterações
antrópicas distintas, contribuindo significativamente para estudos de geologia ambiental e
exploratória.
2. Material e métodos
Das 501 bacias já amostradas no segundo Levantamento Geoquímico Regional,
foram selecionadas para este trabalho 25 amostras de água superficiais, coletadas na foz de
25 bacias hidrográficas. Deste total, cinco bacias na porção sudoeste do Estado do PR, que
totalizam 1.387,36 km2, inseridas na área do Parque Nacional do Iguaçu (PNI); cinco bacias
com um total de 973,20 km2, localizadas a jusante de áreas intensamente urbanizadas
(URB); sete bacias que totalizam 1.387,04 km2, localizadas em áreas agrícolas (AGR) na
porção centro-oeste do PR; e por último oito bacias localizadas na porção leste-nordeste do
Estado do PR, que cobrem 1.466,87 km2 na região do Vale do Rio Ribeira (VRib).
Em cada estação de amostragem foram medidos na água in natura, com o
equipamento HANNA HI 9828, os parâmetros oxigênio dissolvido (OD mg.L-1), pH, pH (mV),
temperatura (°C), pressão atmosférica (mbar), resistividade (mΩ/cm), condutividade com
compensação da temperatura (mS/cm), sólidos totais dissolvidos (ppm), salinidade (%),
potencial redox/ Eh (ORP) e OD (%). Em campo as amostras foram filtradas em milipore (45
µm) e distribuídas em dois recipientes de 130 mL para a determinação de cátions por
espectrometria de absorção atômica e ânions por cromatografia iônica no Laboratório do
Serviço Geológico do Brasil – LAMIN.
3. Resultados e discussões
Dentre os parâmetros analisados destacam-se as concentrações medianas elevadas
de Cl , Na+, NO3-, SO42-, NO2-, PO42-, F-, K+, Mg2+ e sólidos totais dissolvidos (STD) nas
-

bacias que drenam áreas urbanizadas (URB). Nestas bacias ocorrem concentrações acima
do valor máximo permitido (VMP) de 10 mg.L-1 de NO3- (Brasil, 2004), com valores de 10,24
mg.L-1 e 20,45 mg.L-1 nas bacias que estão sob a influência da área urbana de Londrina. Na
bacia que recebe contribuições da área urbana de Maringá detectou-se o valor de 19,51
mg.L-1 para o NO3- e 1,35 mg.L-1 para NO2-, cujo VMP é 1 mg.L-1 (Brasil, 2004). Segundo
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EPA (2009), são fontes comuns de contaminação por nitrato (NO3-) e nitrito (NO2-):
vazamentos de fossas sépticas, sistema deficiente de coleta de esgoto e escoamento
superficial

proveniente

da

utilização

concentrações acima do VMP de

NO3-

de

e/ou

fertilizantes.

NO2-

Exposições

prolongadas

à

podem causar riscos à saúde e óbito em

casos mais graves, sendo associadas a doenças como a Metamoglobinemia (síndrome do
Bebê Azul) e o câncer gástrico.
A concentração mediana do F- de 0,12 mg.L-1 na região URB é quatro vezes mais
elevada em comparação à mediana de 0,03 mg.L-1 no PNI (em ambas o substrato geológico
é representado pela Formação Serra Geral), é três vezes mais elevada em relação à
mediana de 0,04 mg.L-1 encontrada na região da AGR, onde ocorrem as Formações Caiuá e
Serra Geral. As concentrações relativamente elevadas de F- nas bacias URB podem ser
explicadas pelo fator sócio-econômico, uma vez que em regiões urbanizadas são fornecidas
águas fluoretadas para o abastamento das cidades, como também são utilizados vários
produtos odontológicos fluoretados como pastas de dente e anti-séptico bucais. O fator
sócio-econômico neste caso igualou a concentração mediana do F- na região URB ao valor
mediano da região do VRib. Porém, neste caso, as concentrações de F- no VRib estão
condicionadas exclusivamente pela geologia, ou seja, relacionam-se com os depósitos de
fluorita em rochas metacarbonáticas e/ou nos complexos alcalino-carbonatíticos localizadas
na região.
A região do Vale do rio Ribeira (VRib) destacou-se por valores relativamente
elevados de F-, Ca2+, Zn2+ e pH, seguido por Mg2+, STD, SO42-, Na+ e oxigênio dissolvido
(OD). Comparando os resultados de pH e Zn2+ das bacias do VRib com as bacias PNI, AGR
e URB, observou-se que no VRib valores de pH e Zn2+ são relativamente mais elevados. No
entanto, o Zn2+ deveria aumentar sua mobilidade ou disponibilidade à medida que diminui o
pH. Provavelmente, o controle seja exercido pelos depósitos de Pb-Zn-Cu-Ag-Cd em rochas
metacarbonáticas (JICA, 1983; Daitx et al, 1997) na região do VRib, que explicam os valores
elevados de Zn2+ no substrato geológico. Os resultados elevados de pH com valor mediano
de 7,31 no VRib, em comparação com pH 6,44 na AGR, pH 6,95 na URB e 7,03 no PNI,
também devem estar relacionados com as rochas metacarbonáticas e/ou complexos
alcalino-carbonatíticos localizadas da região do VRib, com capacidade de neutralizar a
acidez do solo e água.
As bacias do Parque Nacional do Iguaçu (PNI) apresentaram as maiores
concentrações de oxigênio dissolvido, seguido pela região do VRib, o que é coerente com a
baixa interferência antrópica em ambas as áreas. O parâmetro STD com mediana de 17,5
mg.L-1 nas bacias do PNI mostra que água é pouco mineralizada, sugerindo um ambiente
sem aporte de efluentes e com atmosfera livre de poluentes. Situação inversa pode ser
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observada nas bacias URB cuja mediana de STD igual a 70,75 mg.L-1 relaciona-se com
lançamentos de efluentes domésticos, industriais e poluição atmosférica. Nas bacias do
VRib a mediana de 45,25 mg.L-1 de STD deve estar relacionada com a geologia local,
influenciada pela dissolução das rochas carbonáticas da região, enriquecidas principalmente
por Ca2+ e Mg2+.
As bacias que captam os efluentes da agricultura (AGR) foram caracterizadas por
elevados valores de temperatura, Si2+, Mn2+, Fe2+, Ba2+ e resistividade, além de os mais
baixos valores medianos de pH, Ca2+, OD, Na+, Mg2+ e STD. Elevadas concentrações do
cátion Ba2+ na região corroboram Licht (2001), que demonstrou uma correlação espacial
perfeita do Ba2+ com a localização da Formação Caiuá. As concentrações elevadas de Si2+ e
Mn2+ associam-se ao fundo geológico da região, composto por arenitos em cujo cimento há
forte participação de ferro e manganês.
Estes resultados comprovam a importância do Levantamento Hidrogeoquímico
Regional como uma ferramenta que permite o desenvolvimento de pesquisas com enfoques
ambientais, que podem vir a ser desenvolvidas em conjunto com informações sócioeconômicos, tipos e ocupações do solo e informações de saúde. Além de ser útil na
caracterização de um ambiente natural influenciado pela geologia, permitindo sua aplicação
em pesquisas exploratórias, auxiliando na identificação e seleção áreas com backgrounds
relativamente elevados para estudos mais detalhados.
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Resumo
A Bacia Hidrográfica do Rio Miranda possui 44.740 km² e está totalmente inserida na porção
ocidental do Estado de Mato Grosso do Sul, abrangendo áreas de 23 municípios, dos quais 15 têm
seus núcleos urbanos na Bacia, incluindo a parte oeste da capital, Campo Grande. Apenas 4 dos
sistemas de abastecimento de água desta área não têm o manancial subterrâneo com o único
recurso hídrico captado. A unidade de gestão estudada possui 8 domínios hidrogeológicos: o Sistema
Aquífero Serra Geral (SASG), com maior afloramento, mais os Sistemas Aquíferos Cenozóico (SAC),
Bauru (SAB), Guarani (SAG), Aquidauana-Ponta Grossa (SAAP), Furnas (SAF) Pré-cambriano
Calcários (SAPCC) e Pré-cambriano (SAPC), nos quais foram identificados 546 poços tubulares.
Embora não se tenha análise química de todos os aquíferos, são apresentados dados hidroquímicos
de 3 importantes domínios. Em relação ao SASG, que é livre na borda leste da Bacia, a composição
química das águas tem baixas concentrações de Na + K e de HCO3 + CO3 (< 0,8 Meq/L),
classificadas como bicarbonatada cálcica e bicarbonatada magnesiana. O SAG tem comportamento
como aquífero livre e confinado na área estudada, com classificação hidroquímica de bicarbonatada
cálcica ou calco-magnesiana. A qualidade da água subterrânea para irrigação, avaliada nos Aquíferos
SAG e SASG na sub-bacia do ribeirão Salobra, mostrou-se adequada a esta finalidade, com classes
de baixo perigo à salinização e sodificação. Quanto ao SAC, em geral suas águas contêm alto teor de
ferro, com consequente gosto e odor desagradáveis, via de regra salobras. Na porção sul do SAC,
inclusive na Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, estão as maiores anomalias de pH e de sólidos totais
dissolvidos, devido à recarga proveniente dos calcários da Serra da Bodoquena, presentes na borda
oriental e base deste aquífero.
Palavras-chave: unidade de gestão de recursos hídricos, hidrogeoquímica, aquíferos.
Abstract
The Miranda River Basin has 44,740 km ² and is fully inserted in the western portion of Mato Grosso
do Sul, covering areas of 23 municipalities, 15 of which have their urban cores in the basin, including
the west part of the capital, Campo Grande. Only four water supply systems in this area do not have
the groundwater as the unique water resource. The studied area has eight hydrogeological domains:
Serra Geral Aquifer System (SASG), which has the biggest outcrop area, Cenozoic (SAC), Bauru
(SAB), Guarani (SAG), Aquidauana-Ponta Grossa (SAAP) Furnas (SAF) Pre-Cambrian limestone
(SAPCC) and Precambrian (SAPC), with 546 wells identified. Although there is no chemical analysis
of all aquifers, hydrochemical data are presented in three important ones. Regarding SASG, an
unconfined aquifer on the eastern edge of the basin, the chemical composition of water has low
concentrations of Na + K + HCO3 and CO3 (<0.8 Meq / L) and is classified as calcium bicarbonate and
calc- magnesian. The SAG is an unconfined and confined aquifer in the study area and its
hydrochemistry classification is calcium bicarbonate or calc-magnesian. The quality of groundwater for
irrigation, estimated in Serra Geral and Guarani Aquifers in the Rio Salobra sub-basin, proved
adequate for this purpose, classes with low salinization and sodicity. As for SAC, in general its waters
contain high concentrations of iron, with consequent unpleasant taste and odor, usually brackish. In
the southern portion of the SAC, including the Miranda River Basin, there are anomalies of pH and
total dissolved solids, due to recharge from the Serra da Bodoquena´s limestone, at the border and
the eastern base of the aquifer.
Keywords: hydrological basin, hydro geochemistry, aquifers

1. Introdução
A hidroquímica das águas subterrâneas está diretamente associada à reação águarocha, ou seja, depende da litologia e do tipo de porosidade do aquífero, variáveis que
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influenciarão no tempo de permanência da água em subsuperfície. É comum a variação
hidroquímica de um aquífero para outro e, não raramente, dentro do mesmo aquífero. Em
geral, as águas subterrâneas de aquíferos livres tendem a ser menos mineralizadas, com
menor concentração de sólidos totais dissolvidos, em relação aquelas de aquíferos
confinados.
Do ponto de vista hidrogeológico encontram-se no Estado de Mato Grosso do Sul
oito sistemas aquíferos, definidos no Plano Estadual de Recursos Hídricos (SEMAC, 2010),
todos presentes na Bacia Hidrográfica do Rio Miranda – BHRM. Em termos regionais, não
existem estudos hidroquímicos destes aquíferos. As análises químicas de águas
subterrâneas exigidas no processo de licenciamento de poços tubulares perante o órgão
estadual de gestão, restringem-se a uma parcela dos parâmetros relacionados na Portaria
de potabilidade nº 518 (BRASIL, 2004), os quais não contemplam as especificações da
Resolução CONAMA nº 396 (BRASIL, 2008). Devido à importância do manancial
subterrâneo na BHRM, unidade de gestão que teve o primeiro comitê de bacia instalado no
Estado, são apresentados neste trabalho dados hidroquímicos de estudos realizados em
três de seus aquíferos.
2. Caracterização da área de estudo
O rio Miranda é afluente da margem esquerda do Rio Paraguai, sua bacia possui
uma superfície de 44.740 km², está totalmente inserida na parte ocidental do Estado e
abrange áreas de 23 municípios, dos quais 15 têm seus núcleos urbanos na BHRM,
incluindo a parte oeste da capital, Campo Grande (SEMAC, 2010). A Figura 1 mostra a área
de estudo.

Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda (MENDES et al., 2009).

3. Hidroquímica
Os oito domínios hidrogeológicos da BHRM são o Sistema Aquífero Serra Geral
(SASG), com maior área, o Sistema Aquífero Furnas (SAF) com a menor área, mais os
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Sistemas Aquíferos Cenozóico (SAC), Bauru (SAB), Guarani (SAG), Aquidauana Ponta
Grossa (SAAP), Pré-cambriano Calcários (SAPCC) e Pré-cambriano (SAPC). Foram
identificados 546 poços tubulares nos diferentes aquíferos, destacando-se 148 poços
perfurados no SAG, 88 no SAPC, 44 no SASG, 31 no SAC e apenas 5 poços no SAB. Na
área de abrangência da BHRM o manancial subterrâneo é utilizado em sistemas de
abastecimento público e privado, tanto nas regiões urbanas como na zona rural, no último
caso principalmente para dessedentação animal.
Em relação ao SASG, que é livre na borda leste da BHRM, a composição química
das águas tende a ter baixas concentrações de Na + K e de HCO3 + CO3 (< 0,8 Meq/L).
Lastoria (2002) identificou com base no Diagrama de Piper três classes de águas
subterrâneas na área de ocorrência do SASG em toda região centro-sul do Estado e,
especificamente na Bacia do Rio Miranda pertencem à classe II (bicarbonatada cálcica e
bicarbonatada magnesiana).
Análises de água do SAG foram efetuadas por Gastmans (2007) em seis municípios
na borda leste da BHRM, classificando-a como claramente bicarbonatada cálcica ou calcomagnesiana, mesma composição observada em surgência do SAG no município de
Terenos. Lastoria (2002) observa que as águas do SAG apresentam aumento de até três
vezes da mineralização na direção sudeste, de Rochedo (aflorante) a Terenos (confinado),
com relação às concentrações de HCO3 + CO3 e Na + K. A qualidade da água subterrânea
para irrigação foi avaliada por Souza (2007) em 12 poços tubulares dos Aquíferos SAG e
SASG na sub-bacia do ribeirão Salobra, tributário da BHRM. Segundo a autora, 92% das
águas analisadas são adequadas à irrigação, com classes de baixo perigo à salinização e
sodificação.
Castelo Branco Filho (2005) estudou a hidroquímica do Sistema Aquífero Cenozóico
(SAC), no Pantanal, em bacia vizinha à Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, com mesma
característica litológica. A água é dura, com pH 8,2 e classificada como bicarbonatada
sódica, com maior concentração de alcalinos do que alcalinos-terrosos. No Plano de
Conservação da Bacia do Alto Paraguai (BRASIL, 1997), que contempla a BHRM, foi
apresentada uma avaliação de toda a Bacia do Pantanal, destacando que na região as
águas subterrâneas não têm problemas de quantidade, mas sim de qualidade, com alto teor
de ferro, com consequente gosto e odor pouco agradáveis e, em alguns locais, salobra. O
estudo destacou ainda que as maiores anomalias de pH e de sólidos totais dissolvidos
foram identificadas na porção sul do SAC, inclusive na BHRM, devido à influência dos
calcários da Serra da Bodoquena.
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4. Conclusão
É indiscutível a importância do manancial subterrâneo na Bacia Hidrográfica do Rio
Miranda. Dos 23 municípios inseridos nesta área, apenas quatro deles, não têm as suas
sedes abastecidas exclusivamente por captação nos diferentes aquíferos encontrados,
mesmo em cidades como Bonito e Bodoquena, localizadas sobre rochas calcárias. A
qualidade química das águas distribuídas nos sistemas públicos de abastecimento dentro da
BHRM, atende aos padrões vigentes de potabilidade, entretanto não se dispõe de análises
para o enquadramento das águas subterrâneas, de acordo com a Resolução CONAMA nº
396 (BRASIL, 2008).
Uma constatação que confirma a qualidade hidroquímica do Sistema Aquífero
Guarani na área da BHRM é a existência de três empreendimentos de envasamento de
água mineral, captando água deste Sistema Aquífero, localizados nos municípios de Campo
Grande (fonte artificial), Corguinho e Jardim (fonte natural).
Atualmente a BHRM possui menos de 6% da sua superfície ocupada com agricultura
e na zona rural não desperta uma grande preocupação com a possível contaminação dos
mananciais subterrâneos a partir da geração e aplicação no solo de vinhoto, uma vez que
existe apenas uma usina sucroalcoleira na Bacia. Porem, a infra-estrutura em saneamento
relativa à coleta e tratamento do esgoto doméstico não atente toda a população e, de
maneira geral, constata-se deficiência quanto à disposição correta dos resíduos sólidos
(SEMAC, 2010).
Este cenário aponta para a necessidade de um monitoramento hidroquímico mais
detalhado, visando assegurar a manutenção da qualidade das águas subterrâneas nesta
Bacia.
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Resumo
Esse trabalho teve como objetivo discutir a importância e os problemas da utilização do IQA, e a
necessidade de um olhar crítico ao empregá-lo. A utilização desse índice se mostrou eficiente para
qualificar as águas de um corpo hídrico, sendo uma importante ferramenta. Entretanto, faz-se
necessário um olhar atento a cada variável envolvida. É possível estabelecer paralelos entre os
parâmetros do IQA e outras análises, obtendo resultados mais conclusivos em relação ao tipo de
impacto e sua intensidade.
Palavras-chave: Índice de Qualidade de Água, avaliação de impacto ambiental.

Abstract
This study aimed to discuss the importance of using the IQA and the need for a critical look to hire
him. The use of this index is efficient to classify the waters of a water body, is an important tool.
However, it is necessary a careful look at each variable involved. You can draw parallels between the
parameters of AQI and other analysis, obtaining more conclusive results regarding the type of impact
and intensity.
Keywords: Index of Water Quality, environmental impact assessment.

1. Introdução
Os impactos ambientais gerados por efluentes nos cursos d’agua têm crescido de
maneira alarmante, especialmente em grandes centros urbanos (CETESB 2003). A
necessidade de um maior conhecimento e controle da variabilidade temporal e espacial
desse tipo de impacto levou ao desenvolvimento de índices de qualidade das águas (IQA). A
idéia desses índices é agrupar uma série de variáveis numa escala comum, combinando-as
em um único número (Almeida & Schwarzbold 2003) que possa ser empregado pelos
órgãos governamentais competentes para gerenciar a qualidade das águas de uma bacia
hidrográfica (Simões et al. 2007). O IQA é obtido a partir do produto ponderado de nove
parâmetros de qualidade de água (coliformes fecais, pH, demanda bioquímica de oxigênio,
nitrogênio total, fósforo total, temperatura, turbidez, resíduo total e oxigênio dissolvido),
indicadores de poluição por efluentes domésticos (CETESB 2004; CETESB 2009; Pesce &
Wunderlin 2000). Os valores obtidos, entre 0 e 100, são relacionados às categorias de
qualidade de águas brutas conforme a CETESB (2009), o IQA reflete a interferência por
esgotos sanitários e outros materiais orgânicos, nutrientes e sólidos (PNMA II 2005).
Neste trabalho foram calculados valores de IQA para os corpos hídricos da área de
estudo, além de análises de cromatografia iônica e multi-elementar das águas, com o
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objetivo de discutir a relevância da utilização desse índice e a necessidade de um olhar
crítico ao empregá-lo.

2. Materiais e Métodos
No mês de setembro de 2009, período de estiagem, foram coletadas 12 amostras
para determinação dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, na região norte do
Município de Campinas – SP, entre as bacias do Ribeirão das Pedras e do Rio Quilombo. A
área foi escolhida por abrigar três nascentes, protegidas por um remanescente de Mata
Atlântica, e seus corpos hídricos impactados pela urbanização local.
Os parâmetros físico-químicos, pH, Eh, condutividade elétrica, temperatura, sólidos
totais dissolvidos e oxigênio dissolvido foram medidos in situ, com o auxílio de
equipamentos, previamente calibrados (Horiba U-22XD e oxímetro YSI 55). A coleta e
preservação das amostras utilizadas na determinação dos parâmetros físico-químicos (DBO,
nitrogênio, fósforo e sólidos totais) e microbiológicos (coliformes termotolerantes) para efeito
de cálculo do IQA, bem como todas as análises, foram realizadas de acordo com o Standard
Methods (APHA 1995).
Nas amostras de água foram ainda realizadas a determinação de ânions por
cromatografia iônica, em equipamento Dionex IP 2500, e a análise dos cátions via ICP-MS,
Thermo X series 2.

3. Resultados e Discussão
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos no cálculo do IQA. Conforme esperado,
dentro do remanescente de Mata Atlântica, os corpos hídricos apresentam qualidade “boa”
enquanto esse índice é menor para as amostras dos corpos hídricos externos. Entretanto,
diversos problemas foram observados na classificação desses resultados pelo IQA.
As águas da nascente protegida pelo remanescente (N05) e dos poços
piezométricos (PP12 e PP14), classificadas como boas, onde poderia ser esperado a
classificação ótima, apresentam pH e OD baixos. Nos outros pontos, localizados na reserva,
as concentrações de sólidos totais e coliformes termotolerantes são elevadas. Esses
parâmetros indicariam uma baixa qualidade das águas. Não obstante, essas concentrações
refletem as condições naturais do local, como alta quantidade de matéria orgânica, e
presença de animais de sangue quente.
Diversos pontos de coleta qualificados no IQA em uma mesma categoria possuem
resultados significativamente diferentes em diversos parâmetros, isso ocorre principalmente
na classificação “regular”, valores destacados em negrito na Tabela 1.
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Tabela 1 – Valores dos parâmetros e dos Índices de Qualidade de Água. Onde, N se refere às
nascentes, PP poços piezométricos, RQ Ribeirão Quilombo e RP Ribeirão das Pedras. A Nascente
05 alimenta o Ribeirão das Pedras e a Nascente 09 o Ribeirão Quilombo. Nos pontos N01, RQ 06 e
PP 13, não foi possível realizar o IQA, por falta de amostra, em função do período de estiagem.
Alguns valores foram destacados em negrito no intuito de apontar as grandes variações de resultados
em uma mesma categoria e a cor da coluna se refere a classificação do IQA.
Parâmetros
Coliformes term.

RP02 RP03 RP04
NMP

pH

N05

RQ07

RQ08

N09

RQ10a RQ10b

RQ11

410000 1350000

PP12 PP14

158

17500

31

0

295

987000

183

10

0

0

6,1

5,3

5,1

6,2

5,4

5,4

6,3

5,4

5,4

5,4

4,8

5,4

11,1

26,6

7,2

1,3

6,4

38,8

1,3

5,4

80,2

39,8

0,5

1,2

DBO

mg/L

NT

mg/L

1

3

1

0

0

16

2

0

9

16

10

2

FT

mg/L

0,16

0,37

0,26

0,08

0,07

2,41

0,18

0,38

6,73

1,62

0,1

0,07

Turbidez

NTU

90

16

160

65

3

32

60

17

33

33

12

14

Sólidos Totais

mg/L

556

229

135

286

6452

120

7336

233

459

% OD de saturação %
OD

mg/L

Temp

o

C

IQA
Categoria

12,82 13,58 34,53 14,98 18,44

382

153

10,08

13,54

13,04 9,92

3336
18,37

32,85 47,56

1,1

1,1

2,5

1,2

1,6

0,8

1,2

1,1

0,8

1,5

2,6

17,1

20,6

27,0

21,2

17,0

21,0

17,2

20,0

23,0

20,9

21,7 20,2

36,52 25,32

40,3

54,02 42,28

16,92

46,33

48,89

14,28

16,82

55,2 63,1

regular ruim regular boa regular péssima regular regular péssima péssima boa

3,9

boa

Quando analisamos as concentrações de íons e metais, as inconexões numa mesma
classificação se tornam mais evidentes. Um exemplo ocorre nos poços piezométricos PP12
e PP14, pertencentes à microbacias diferentes, sendo que a microbacia do poço PP12 tem
fortes indícios de contaminação local proveniente da agricultura e disposição inadequada de
efluentes domésticos (Stolfi 2010), com relevantes concentrações de NO3-, Na+, Cl-, Cu e
Ba, Tabela 2.
Tabela 2 – Resultados de Cromatografia iônica e ICP-MS, para os pontos PP12 e PP14.

PP 12
PP 14

Cromatografia iônica mg/L
ClNO3--N
Na+
10,4
12,4
21,7
0,5
0,01
2,4

ICP-MS µg/L
Ba
Cu
88,4
4,0
3,4
<0,02

Por outro lado, nos pontos de coleta mais impactados (RP03, RQ08 e RQ11),
influenciados por lançamentos de efluentes domésticos, industriais e agricultura, cuja
classificação é “péssima”, os resultados obtidos por analises de ICP-MS e Cromatografia
Iônica, apoiam o IQA. Essa situação é evidenciada no ponto RQ 10a, localizado no corpo
hídrico originado na nascente N09 e à montante do encontro de uma drenagem proveniente
do Córrego da Lagoa, ribeirão impactado por efluentes, classificado como “regular” e RQ
10b, a jusante do encontro das duas drenagens, classificada como “péssima”. No ponto
RQ10b, é possível observar a alteração dos valores de todos os parâmetros. Quando
comparamos os resultados obtidos pela cromatografia iônica e ICP-MS (Tabela 3),
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observamos o mesmo acréscimo em diversos íons e elementos. O mesmo ocorre em outros
pontos, também severamente impactados.
Tabela 3 – Resultados de Cromatografia iônica e ICP-MS, para os pontos PP12 e PP14.
Cromatografia iônica mg/L
RQ 10ª
RQ10b

ICP-MS µg/L

Cl-

NO2-N

SO42-

PO43-P

Na+

NH4+

K+

Mg2+

Ca2+

Al

Cu

Sr

2,7
34,9

0,05
11,6

0,65
178,0

0,13
3,0

9,2
52,7

<0,05
13,0

1,0
7,3

1,7
35,3

5,6
11,3

67,0
152,0

0,7
1,6

39,2
72,5

4. Conclusão
O IQA evidenciou em sua classificação as diferentes águas analisadas, protegidas
pelo remanescente de Mata Atlântica e as do entorno, bem como diferenças entre as águas
à montante e à jusante das descargas de efluentes sob ação antrópica.
Nesse estudo ficou claro que o IQA pode ser utilizado como uma ferramenta de
apoio para avaliação ambiental das águas, mas exige um olhar atento a cada variável
envolvida para evitar interpretações equivocadas, como algumas apontadas aqui. Isso
porque, muitas vezes ocorre a atenuação de uma ou mais variáveis frente às demais
utilizadas no cálculo, minimizando a importância de alguns resultados e levando a erros de
interpretação. Quando se estabelece paralelos entre os parâmetros do IQA e outras
análises, como realizado nesse estudo, é possível obter resultados mais conclusivos em
relação ao tipo de impacto e sua intensidade.
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Resumo
O estudo foi realizado com base em resultados preliminares provindos do segundo Levantamento
Geoquímico de Baixa Densidade do Paraná, que está em execução. Este projeto é um levantamento
hidrogeoquímico regional que cobre todo o estado do Paraná pela MINEROPAR – Minerais do
Paraná em cooperação com o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. Foram escolhidas dez
amostras provindas do banco de dados preliminar deste projeto, sendo classificadas como originadas
de bacias hidrográficas localizadas no Parque Nacional do Iguaçu e em áreas urbanizadas. O estudo
comparativo de análises físico-químicas detectou distintas características nas áreas selecionadas,
que refletem significativas respostas no meio ambiente.
Palavras chave: Parque Nacional do Iguaçu, hidrogeoquímica, poluição, áreas urbanizadas, Curitiba
Abstract
The study was based on preliminary results of the second Low Density Geochemical Survey of
Paraná, which is being performed. This project is a regional hydrogeochemical survey covering the
whole state of Paraná by MINEROPAR – Minerais do Paraná in cooperation with the Research
Institute Pelé Pequeno Príncipe. Ten samples have been chosen from the primary database of this
project and are classified as originating from watersheds located in Iguaçu National Park and in
urbanized areas. The comparative study of physical-chemical analysis detected distinct characteristics
in the selected areas, which reflect significant responses to the environment.
Keywords: Iguaçu National Park, hydrogeochemistry, pollution, urban areas, Curitiba

1. Introdução
A qualidade da água é produto indissociável da forma na qual a bacia hidrográfica é
afetada por ações antrópicas e processos naturais. A utilização de parâmetros físicoquímicos permitiu qualificar a água superficial, além de verificar estas interações e
consequentemente, as características físicas, químicas e biológicas da água. Valores
acentuadamente altos ou baixos dos parâmetros físico-químicos e suas correlações,
permitem a avaliação da água quanto a um comportamento afetado por efluentes ou não.
Os valores de oxigênio dissolvido são bastante recomendados para a qualificação da
água quanto aos despejos orgânicos (Von Sperling, 2005). O potencial de oxirredução
associa-se à quantidade de oxigênio dissolvido, sendo ambos parâmetros que apresentam
valores que crescem ou diminuem em função do comportamento do outro. A condutividade
elétrica apesar de não discriminar quais os íons presentes na água superficial, é um
importante indicativo quanto a fonte poluidora (Zuin, 2005).

981

2. Objetivo
Comparar os parâmetros físico-químicos obtidos na amostragem de distintas bacias
hidrográficas cujos rios possam ser classificados quanto à intensidade da poluição.

3. Material e Métodos
O planejamento de amostragem, visando a ampliação de representatividade dos
dados obtidos, foi realizado segundo as bacias hidrográficas ottocodificadas da base digital
oficial da Secretaria do Meio Ambiente do Paraná – SEMA.
As dez amostras selecionadas foram coletadas na foz das bacias dos rios Palmital,
Atuba, Belém, Barigui, Passaúna, Floriano, Benjamin Constant, Canasvieiras, Pederneiras e
Serra Negra. Os cinco primeiros encontram-se na área conurbada da grande Curitiba, e os
cinco últimos localizam-se na área do Parque Nacional do Iguaçu (PNI), se constituindo em
potenciais padrões de referencia para comparação.
Com o auxilio do equipamento HANNA HI 9828, em cada estação de amostragem
foram obtidas, no mínimo, três leituras in situ de oxigênio dissolvido (OD MG.L¯¹), OD (%),
pH, pH (mV), temperatura (ºC), salinidade (%), sólidos totais dissolvidos (ppm), pressão
atmosférica (mbar), resistividade (mΩ/cm), potencial de oxirredução (ORP) e condutividade
com compensação da temperatura (mS/cm). Para a comparação dos valores obtidos, com
pouca a influência dos valores extremos das leituras, foi utilizada a mediana em vez da
média aritmética.

4. Discussão dos resultados
Dentre os parâmetros analisados, se destacaram na comparação entre os dois
grupos de rios: potencial de oxirredução (ORP), oxigênio dissolvido (OD), condutividade
elétrica, resistividade, sólidos totais dissolvidos (STD) e salinidade. As medianas das leituras
realizadas, utilizadas para o estudo comparativo destes parâmetros estão expostas na
Tabela 1.
Nas bacias do PNI as águas têm uma tendência oxidante, ou seja, elevados valores
de ORP, diretamente relacionados com OD, resistividade e inversamente relacionados com
STD e salinidade. Nas bacias influenciadas pelas áreas urbanas, foram detectadas baixas
concentrações de ORP, OD e resistividade, além de elevadas concentrações de STD,
salinidade e condutividade.

982

10,00

0,80

267

0,0037

133

0,13

17/11/2010

-20,30

44,70

3,40

257

0,0039

128

0,12

18/11/2010
18/11/2010

Áreas do
Parque
Nacional do
Iguaçu

Data

ORP

salinidade

20,60

-25,10

STD (mg.L¯¹)

19,10

7,40

OD (mg. L¯¹)

6,60

22,90

OD (%)

19,50

Rio Atuba

pH (mV)

resistividade
(Ωcm)

Áreas
conurbadas
da grande
Curitiba

pH

Rio Palmital

Bacia

condutividade
(S.cm¯¹)

Temperatura (°C)

Tabela 1 – Medianas dos parâmetros físico-químicos.

Rio Belém

24,20

7,30

-20,20

-99,20

0,10

0,01

326

0,0031

163

0,15

Rio Barigui

20,90

6,74

11,10

54,45

25,40

2,03

336

0,0030

168

0,16

23/11/2010

Rio Passaúna

19,69

6,85

4,90

8,70

5,70

0,47

250

0,0040

125

0,12

25/11/2010

Rio Floriano

17,44

7,02

-3,50

152,95

71,85

6,81

30

0,0340

15

0,01

08/07/2010

Rio Benjamin
Constant

17,96

7,03

-3,85

162,00

111,65

10,42

34

0,0297

17

0,01

08/07/2010

Rio Canasvieiras

23,40

6,65

18,90

130,50

112,60

9,54

28

0,0363

14

0,01

01/04/2010

Rio Pederneiras

21,51

7,02

-2,30

127,80

107,00

9,37

21

0,0486

10

0,01

24/03/2009

Rio Serra Negra

23,98

6,55

24,15

141,30

115,00

9,61

29

0,0351

14

0,01

24/03/2009

O OD diminui com o aumento da quantidade de resíduos orgânicos, tal como o
esgoto lançado na água, em decorrência da ação de microorganismos decompositores que
utilizam o oxigênio dissolvido da água para as atividades respiratórias durante o processo de
decomposição destes resíduos (Carmouze, 1994).
O lançamento de efluentes não tratados em áreas urbanas, composto por sais
inorgânicos,

gases

e

matéria

orgânica,

elevam

também

proporcionalmente

as

concentrações de STD.
A condutividade elétrica tem relação direta com a quantidade de íons dissolvidos na
água e consequentemente, com os STD, de forma que o acréscimo na quantidade de íons
presentes na água torna mais fácil a passagem de corrente elétrica, que por sua vez diminui
a resistividade.

5. Considerações Finais
Levando em consideração estas relações, os rios Palmital, Atuba, Belém, Barigui e
Passaúna, que apresentam os menores valores de ORP, OD e resistividade; e maiores
valores de condutividade, STD e salinidade, podem ser classificados como poluídos.
Já os rios Floriano, Benjamin Constant, Canavieiras, Pederneiras e Serra Negra, com
altos valores de ORP, OD e resistividade e baixos valores de STD, salinidade e
condutividade, podem ser considerados como limpos e, consequentemente, apresentam
influência de ação antrópica extremamente baixa, inferior aos considerados poluídos.
Os resultados demonstram a eficiência do uso de parâmetros físico-químicos, no
estudo de áreas impactadas por atividades humanas. Esta ferramenta possibilitou uma
comparação objetiva e rápida, uma vez que os dados são obtidos in situ e permitem uma
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visualização coerente acerca das condições da bacia hidrográfica na qual as águas
superficiais são analisadas.
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RESUMO
Seis pontos de coleta foram estabelecidos no córrego São Simão (SP) e realizaram-se doze coletas
de água durante os meses de março de 2005 a março de 2006, analisando as seguintes variáveis:
vazão, temperatura, turbidez, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, alcalinidade, cloreto e sólidos
totais em suspensão. As características do córrego São Simão próximo à sua nascente até a cidade
de São Simão permitem concluir que há pouca interferência na sua qualidade. A jusante da cidade há
um aumento da concentração na maior parte dos parâmetros estudados. Além disso, há uma
diminuição da concentração média de condutividade, oxigênio dissolvido e cloreto da época chuvosa
em relação ao período seco, opostamente ao observado para pH, turbidez, alcalinidade e STS,
provavelmente devido à erosão laminar, mais atuante no período chuvoso.
Palavras-chave: Córrego São Simão, avaliação da qualidade da água, erosão laminar.
ABSTRACT: Six sampling points were established at the São Simão stream and twelve water
samples were collected during the months of March 2005 to March 2006, analyzing the following
variables: discharge, temperature, turbidity, pH, electrical conductivity (EC), dissolved oxygen (DO),
alkalinity, chloride and TSS (total suspended solids). The characteristics of the São Simão stream
close to spring until São Simão city show that there is a small interference in its quality. After city an
increase of concentration in most parameters appears. Moreover, there is a decrease in average
concentration of conductivity, dissolved oxygen and chloride of the rain season over the dry period, as
opposed to that observed for pH, turbidity, alkalinity and STS, probably due to the laminar erosion,
more active during the rain season.
Keywords: São Simão Stream, water quality assessment, laminar erosion.

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO
A análise e interpretação de variáveis de qualidade de água monitoradas no
gradiente espaço-temporal, vêm denunciar as condições de uso do solo e as atividades
desenvolvidas em uma bacia. Cada bacia hidrográfica deve ter um plano de utilização
integrada de recursos hídricos, o qual deve constituir o referencial de todas as decisões e
intervenções setoriais nestes recursos (Mota, 1997). O monitoramento da qualidade da água
é uma das bases fundamentais de sustentação do gerenciamento integrado (Tundisi, 2005).
Atualmente, há grande preocupação em se ter uma abordagem integrada para a
gestão de bacias hidrográficas urbanas, pois se tratam de locais que apresentam uma
ampla gama de problemas ambientais. Assim, o objetivo deste trabalho consiste na
avaliação espaço-temporal da qualidade da água na bacia do córrego São Simão,
fornecendo subsídios para o seu planejamento e gerenciamento, colaborando na busca de
soluções para a minimização de possíveis impactos ambientais.
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2. GEOLOGIA
A bacia do córrego São Simão encontra-se em uma região composta por rochas
ígneas e sedimentares pertencentes ao Grupo São Bento (Figura 1). A Formação Pirambóia
apresenta arenitos constituídos basicamente por granulação média a fina com matriz siltoargilosa e estratificação cruzada planar de pequeno a médio porte (Soares & Landim, 1974).
A Formação Botucatu registra uma seqüência de eventos de um ciclo desértico que ocorreu
durante o Mesozóico, onde dominou a sedimentação eólica de areias com granulação fina e
muito fina, produzindo corpos de arenitos com boa seleção em grandes cunhas, com
estratificação cruzada planar tangencial (Schneider et al., 1974). O contato entre as
formações Botucatu e a Serra Geral faz-se por interdigitação, recobrindo-se os arenitos
pelos derrames basálticos (IPT, 1981). A Formação Serra Geral apresenta toda uma
completa suíte de tipos litológicos, desde basaltos até riodacitos que correspondem a um
vulcanismo Mesozóico de bacia intracratônica (Schneider et al., 1974).

Figura 1. Localização e geologia do córrego São Simão com pontos de amostragem.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Todas as amostras de águas fluviais foram coletadas no centro da seção transversal,
a cerca de 30 cm de profundidade, com balde previamente lavado com a própria água a ser
coletada. Amostras foram armazenadas em vasilhames de polietileno, sendo analisadas as
seguintes variáveis físico-químicas: temperatura (°C), pH, oxigênio dissolvido – OD (mg.L1-),
turbidez (NTU), condutividade (µS.cm-1), sólidos totais em suspensão – STS (mg.L-1),
alcalinidade – HCO3- (mg.L-1) e cloreto Cl- (mg.L-1). As leituras de temperatura, pH,
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condutividade e oxigênio dissolvido, foram realizadas “in situ” através de métodos
poteciométricos (analisador multiparâmetros Vernier). A variável turbidez foi mensurada com
turbidímetro da Vernier (0 a 200 ± 2 NTU), assim como cloreto (de 0,01 a 100 ± 0,02 mg/L).
Os sólidos totais em suspensão foram quantificados pela metodologia gravimétrica
(Standard Methods, 1999). A alcalinidade foi determinada pela titulação com ácido sulfúrico
0,01 N com concentração entre 1 e 500 ± 0,2 mg/L (Standard Methods, 1999).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na Tabela 1 constam os resultados médios obtidos nas águas da bacia do córrego
São Simão durante o período seco (maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro) e
período chuvoso (novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril). Conforme
esperado, a vazão medida no ponto de amostragem (P3) é mais elevada no período
chuvoso do que no período seco. Os menores valores de condutividade elétrica foram
obtidos nos pontos P1 e P2, enquanto que os maiores foram caracterizados sempre no
ponto P4 logo após a cidade de São Simão (media anual de 232,7 μS.cm-1). Assim como a
condutividade, os menores valores de temperatura foram encontrados no ponto P1.
Tabela 1. Média dos parâmetros analisados na bacia do córrego São Simão.

Ponto de
coleta
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Vazão
Cond.
Temp.
Turbidez
pH
(m3.s-1) (µS.cm-1)
(oC)
(NTU)
Média do período seco
22,6
20,9
4,8
1,5
17,7
22,8
6,2
3,7
0,39
37,5
23,3
6,7
5,7
231,1
23,4
6,4
13,5
213,3
23,8
6,7
11,2
160,7
23,3
6,5
10,0
Média do período chuvoso
17,3
23,8
5,3
1,8
24,3
25,5
6,5
15,5
0,61
42,9
25,4
7,1
14,7
234,4
25,3
6,7
29,3
166,3
25,0
6,6
22,8
119,1
24,3
6,8
27,8

OD

Cl- HCO3- STS
(mg.L-1)

6,2
6,6
6,1
3,3
2,0
1,7

0,6
1,6
3,6
32,7
23,7
16,4

1,7
4,3
9,4
25,4
33,1
31,6

4,7
9,5
5,0
28,7
26,8
25,2

5,4
5,3
5,3
3,8
3,0
2,7

0,7
1,7
2,0
20,4
13,9
5,9

3,2
9,9
16,2
33,1
36,5
32,8

4,7
14,2
12,1
35,0
26,3
24,8

Os maiores valores de oxigênio dissolvido foram obtidos nos pontos P1, P2 e P3, e
são mais elevados no período seco do que no período chuvoso. O inverso ocorre nos
pontos P4, P5 e P6, onde há o aumento da vazão na época de chuva e, conseqüentemente,
maior capacidade de diluição dos efluentes (maiores concentrações). As concentrações de
cloreto aumentam ao longo do curso do córrego São Simão, principalmente após a
passagem pela área urbana do município, maiores concentrações no ponto P4. Como a
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bacia não possui rochas que tenham cloreto como constituinte principal de seus minerais, a
entrada natural deste elemento pode ser descartada.
No período chuvoso, os valores de pH, turbidez, alcalinidade (HCO3-) e sólidos totais
em suspensão (STS) aumentam, em todos os pontos amostrados, em relação ao período
seco. A atuação dos processos de intemperismo nos minerais formadores das rochas da
bacia (principais tributários localizados em rochas da Formação Serra Geral, que conferem
um desnível em relação às Rochas areníticas da Formação Botucatu e Pirambóia, onde se
encontra a calha principal do córrego São Simão), e conseqüente erosão laminar no período
chuvoso, pode estar influenciando as concentrações desses parâmetros nas águas
superficiais da bacia.

5. CONCLUSÕES
Os resultados analisados no córrego São Simão levaram em conta parâmetros que
permitiram avaliar alterações espaço-temporais na qualidade das águas fluviais. As
características próximo à sua nascente até a cidade de São Simão permitem concluir que há
pouca interferência na sua qualidade. A jusante da cidade há um aumento da concentração
na maior parte dos parâmetros estudados. Além disso, há uma diminuição na concentração
de condutividade, oxigênio dissolvido e cloreto da época chuvosa (maior capacidade de
diluição dos efluentes), opostamente ao observado para o pH, turbidez, alcalinidade e STS,
provavelmente devido a erosão laminar, mais atuante no período chuvoso.
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Composição química das águas pluviais do município de Dois
Córregos, Bacia do Rio Jaú (SP)
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RESUMO: Trinta e sete amostras de águas pluviais foram coletadas no município de Dois Córregos
(SP), bacia do Rio Jaú, entre Agosto de 2009 e Julho de 2010, onde foram analisadas as seguintes
varáveis: pH, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NO3-, Cl-, SO42-, PO43- e SiO2. Os resultados indicam que Ca2+ (40%
do total da soma de cátions) e o NO3- (28% do total da soma de ânions) são os íons mais abundantes
encontrados, indicando a seguinte tendência: Ca2+ > Mg2+> K+ > Na+ para os cátions e NO3- > Cl->
SO42- e PO43- para os ânions. A utilização de fertilizantes fosfatados, poeiras de solos agrícolas
(litologia), queima de biomassa e de combustíveis fósseis podem ser os principais fatores que
contribuem para explicar a composição química da águas pluviais em Dois Córregos, bacia do Rio
Jaú (SP).
Palavras-chave: Bacia do Rio Jaú, composição química, águas pluviais.
ABSTRACT:
Thirty-seven rainwater samples were collected at Jaú River wathershed, Dois Córregos city (SP),
between August 2009 and July 2010, where were analyzed the following variables: pH, Na+, K+, Ca2+,
Mg2+, NO3-, Cl-, SO42-, PO43- and SiO2. The results indicate that Ca2+ (40% of the total cations) and
NO3- (28% of the total anions) are the most abundant ions that followed the trend: Ca2+ > Mg2+> K+ >
Na+ for cations and NO3- > Cl-> SO42- and PO43- for anions. The phosphate fertilizers use, agricultural
soils dust (lithology), biomass burning and fossil fuels can be the major contributing factors to explain
the chemical composition of rainwater at Jaú River wathershed, Dois Córregos city (SP).
Keywords: Jaú River watershed, chemical composition, rainwater.

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO
O estudo da composição química de águas pluviais é de fundamental importância
para o entendimento dos mecanismos de incorporação de compostos de origem geogênica
à chuva. Esses compostos, além de importantes controladores do pH das chuvas,
desempenham fundamental papel nos ciclos biogeoquímicos, uma vez que a atmosfera
participa ativamente como porta de entrada e saída de nutrientes essenciais à biota terrestre
e aquática (BERNER & BERNER, 1996). As águas de chuva apresentam naturalmente
variações espaciais e temporais em sua composição devido ao clima, vegetação e litologia,
enfim, de todos os fatores que determinam as características de um determinado
ecossistema (MOREIRA-NORDEMANN et al., 1986).
A região de Dois Córregos (SP) apresenta diversas fontes de emissão de elementos
químicos para a atmosfera provenientes da movimentação de terra, urbanização,
agricultura, etc. Assim, nesse trabalho foram coletadas amostras de água pluvial durante um
ano hidrológico para a análise da composição química, com o objetivo de verificar a origem
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geogênica na precipitação, fornecendo subsídios para o gerenciamento ambiental desta
bacia.

2. GEOLOGIA
Ocorrem na área da bacia do Rio Jaú as unidades da Bacia do Paraná pertencentes
ao Grupo São Bento (Formação Serra Geral) e as rochas sedimentares que ocorrem como
cobertura das lavas basálticas (Formação Itaquerí).
As rochas eruptivas da Formação Serra Geral constituem um conjunto de derrames
de basaltos toleíticos de espessura individual bastante variável, desde poucos metros a
mais de 50 m e extensão também individual que pode ultrapassar a dez quilômetros. Os
derrames são constituídos por rochas de coloração cinza escura a negra, em geral
afaníticas (SQUISATO, 2008). Nos derrames mais espessos, a zona central é maciça,
microcristalina e apresenta-se fraturada por juntas sub-verticais de contração (disjunção
colunar) (FEHIDRO-IPT, 2006).
A Formação Itaquerí ocorre na bacia do Rio Jaú, numa mancha que se estende de
leste, até as proximidades de Jaú, a oeste. Constitui-se de um pacote de até 120 metros de
espessura, de camadas alternadas de arenitos com cimento argiloso, folhelhos e
conglomerados, estes situados tanto na base quanto no interior do pacote. Os arenitos são
de granulação variada, podem ser argilosos e apresentar intensa silicificação (RICCOMINI,
1997). Estes sedimentos foram acumulados em ambiente de elevada energia, sujeitos a
mudanças bruscas de velocidade das águas, possivelmente em depósitos de leques aluviais
em clima de acentuada aridez (FEHIDRO-IPT, 2006).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Trinta e sete amostras de águas pluviais foram coletadas no SAAEDOCO (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Dois Córregos), município de Dois Córregos (SP), com
início em Agosto de 2009 e término em Julho de 2010. Para isto, foi utilizado um coletor do
tipo “bulk”, deposição seca e úmida. As águas foram coletadas e caracterizadas quanto ao
pH, no próprio local de amostragem. Sulfato (método turbidimétrico do sulfato de bário, de 0
a 70 ± 0,9 mg/L), fosfato (método do ácido ascórbico, de 0 a 3 ± 0,01 mg/L), nitrato (método
de redução de cádmio, de 0 a 30 ± 0,8 mg/L), cloreto (método de tiocianato mercúrico, de 0
a 20 ± 0,3 mg/L) e sílica (método do silício molibdato de 0 a 100 ± 0,45 mg/L), foram
quantificados por espectrofotometria com o equipamento DR 2000 da Hach Company
(HACH, 1992). Potássio, cálcio e magnésio foram quantificados por Espectrometria de
Emissão em Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES – Varian 240-FS). Já a
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determinação de sódio foi realizada por Espectrofotometria de Absorção Atômica com
Chama (FAAS - GBC 608).
A concentração média ponderada pelo volume de chuva foi calculada levando em
conta o volume de cada evento de precipitação, a concentração dos elementos e o volume
total de chuva no local. A concentração média ponderada pelo volume (MPV) foi utilizada
neste trabalho para os cálculos envolvendo o período chuvoso (entre agosto a janeiro) e o
seco (entre fevereiro a julho).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O valor da MPV do pH, calculado a partir da concentração de H+, foi de 6,05,
indicando uma acidez livre de 1,28 μeq/L (Tabela 1). Os valores de pH apresentam-se um
pouco maiores que o valor teórico proposto por BERNER & BERNER (1996) de 5,7, pois, a
MPV corresponde a 6,05. As altas razões iônicas encontradas neste trabalho (Ca2+/Na+ =
40,62; Mg2+/ Na+ = 3,00; K+/Na+ = 0,87; Cl-/ Na+ = 9,00; SO42-/Na+ = 4,37 e NO3-/Na+ = 9,25)
em relação às águas de chuva coletadas próximas do oceano (0,0439, 0,228, 0,0218, 1,16,
0,121, e 0,0062, respectivamente, segundo WILSON, 1975) sugerem uma baixa influência
marinha.
Os valores médios ponderados de SO42- e PO43- são mais elevados no período seco,
sugerindo que não há sua deposição de maneira significativa pelas águas de chuva devido à
dissolução de poeiras do solo originadas pelo intemperismo dos minerais primários
encontrados nesta bacia, e que, ao invés disto, são importantes as entradas antrópicas.
Com base nas concentrações MPV, as somas de cátions (Σ de cátions) e de ânions (Σ de
ânions) analisados nas águas de chuva foram, respectivamente, 364 μeq/L e 190 μeq/L
(Tabela 1). Com esses valores, observa-se que a soma de cátions foi maior que a soma de
ânions. Contudo, no período seco, a soma MPV de ânions (em μeq/L) é maior que a soma
MPV de cátions, 146 μeq/L e 89 μeq/L, respectivamente.
No período seco os ânions Cl- (24%) e o SO42- (17%) e os cátions Ca2+ (20%) e Mg2+
(7%) são os íons mais abundantes encontrados. Já, no período chuvoso, os cátions Ca2+
(64%) e Mg2+ (4%) e os ânions NO3- (13%) e Cl- (11%) são os íons mais abundantes
encontrados. Os valores médios ponderados (µeq/L) indicam a seguinte seqüência para
todos os íons analisados na bacia do Rio Jaú: Ca2+ > NO3- > Cl-> SO42- > Mg2+ > SiO2 > PO43> Na+ > K+ e H+.
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Tabela 1. Composição química das águas pluviais da bacia do Rio Jaú (SP).

Parâmetro
pH
H+
Ca2+
Mg2+
Na+
K+
SiO2
ClPO43SO42NO3Σ de cátions
Σ de ânions

MPV1 Mínimo Máximo

6,047
---6,492
0,292
0,180
0,274
0,759
2,559
0,298
1,665
4,634
-------

Período Período
seco chuvoso

VMP

Período Período
seco chuvoso

(mg/L)
(µeq/L)
5,350
6,660
6,072
6,034
---------------------1,28
1,28
1,28
0,020
75,680
0,976
9,272 325,00 49,00
463,00
0,020
2,350
0,211
0,333
24,00
18,00
27,00
0,090
0,700
0,239
0,151
8,00
10,00
6,00
0,020
3,900
0,456
0,183
7,00
12,00
5,00
0,100
2,200
0,792
0,742
13,00
13,00
12,00
0,000
17,400
2,088
2,796
72,00
59,00
78,00
0,000
1,170
0,401
0,246
9,00
13,00
8,00
0,000
8,000
2,000
1,496
35,00
42,00
31,00
0,100
14,100
1,961
5,981
74,00
32,00
95,00
------------364,00 89,00
501,00
------------190,00 146,00 212,00
1
MPV = média ponderada pelo volume

5. CONCLUSÃO
A utilização de fertilizantes fosfatados, poeiras de solos agrícolas, litologia, queima
de biomassa e de combustíveis fósseis podem ser os principais fatores que contribuem para
explicar a composição química das águas pluviais em Dois Córregos, bacia do Rio Jaú (SP).
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RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo realizar um monitoramento hidrogeoquímico para avaliação das
cargas dissolvidas e particuladas presentes no rio Piracicaba. Os resultados obtidos mostraram para
maioria das espécies químicas dissolvidas estudadas padrões de diluição, ou seja, diminuição das
concentrações destas espécies em função do aumento da vazão. A carga média específica dos
sólidos totais dissolvidos (TDS), calculada pelo método estocástico para o perído estudado, foi da
ordem de 0,126 t km-2 d-1. A carga particulada, representada pelos sedimentos finos em suspensão
(FSS) apresentou aumento de suas concentrações em função do aumento da vazão, com maior
arraste do material nas maiores vazões. Observou-se ainda, processos de remobilização e
sedimentação para um eventos chuvosos acima de 20 mm característicos de grandes e médios rios.
A carga média específica de FSS foi de 0,125 t km-2 d-1, o que permitiu classificar o rio Piracicaba
como sendo de médio porte.
Palavras-chave: hidrogeoquímica, monitoramento fluvial, cargas dissolvida e particulada
ABSTRACT
This work presents the hydrochemical monitoring for evaluation of dissolved and particulate loads
present in Piracicaba River. The results showed for most of the dissolved chemical species dilution
standards, with higher values in function of low discharges. The average specific load of total
dissolved solids (TDS), calculated by the stochastic method, was 0,126 t km-2 d-1. The particulate load,
represented by the fine sediments in suspension (FSS), was related positively with the discharge
indicating more haul of this material in the higher discharge with maximum concentrations. It was also
observed, sedimentation and remobilization processes above 20mm rainfall events, characteristic of
large and medium rivers. The average load of specific FSS was 0,125 t km-2 d-1, which allowed
classifying the Piracicaba River as a medium size.
Keywords: hydrogeochemistry, fluvial monitoring, dissolved e particulate loads

1. Introdução
A qualidade das águas dos rios, córregos e lagos dependem das interações dela
com diversos compartimentos do ambiente. A origem da composição química da carga
dissolvida fluvial pode estar relacionada a fatores principais como: intemperismo de rochas,
aportes atmosféricos e atividades antrópicas, como por exemplo, lançamentos de efluentes
domésticos e práticas culturais. Além disso, o uso indevido do solo pode contribuir
significativamente para o aumento do material particulado para os cursos d’água. Segundo
Mortatti & Probst (1998), a redução da espessura da espessura dos solos e das rochas
numa bacia de drenagem é regulado fisicamente pela erosão mecânica, arrancando
partículas sólidas, que são transportadas em solução por meio do escoamento superficial
para os rios. Estas perdas podem ser avaliadas através do estudo da dinâmica do
sedimento fino em suspensão (FSS) durante um determinado período de tempo (Tardy,
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1986). Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo verificar os principais
mecanismos de transporte das cargas dissolvida e particulada, através de um
monitoramento hidrogeoquímico realizado na bacia do rio Piracicaba (SP) com amostragens
diárias de águas fluviais do rio Piracicaba, para um período de estudo de fevereiro a agosto
de 2010.
2. Descrição da Área Experimental
A bacia de drenagem em que está inserido o rio Piracicaba situa-se entre os
paralelos 22°05’ e 23°16’ S e entre os meridianos de 45°51’ e 48°24’ W e possui uma área
de drenagem de 12400 km2. O clima predominante na região é do tipo Cwa, com seca no
inverno e temperatura média do mês mais quente superior a 22 °C. A bacia de drenagem do
rio Piracicaba divide-se basicamente em dois domínios geológicos distintos, tendo rochas do
embasamento cristalino (rochas cristalinas compostas de granitos) a leste e as seqüências
deposicionais da Bacia Sedimentar do Paraná (rochas sedimentares compostas de arenitos,
argilitos e siltitos) a oeste (IPT, 1981a). A região ainda apresenta ocorrências de carbonatos
próximos à foz da bacia e também diabásios entre a parte média e a parte ocidental da
bacia. A geomorfologia da bacia do rio Piracicaba ocupa três grandes regiões existentes no
Estado de São Paulo. A leste encontra-se o Planalto Atlântico, na região centro-oeste, fazse presente a Depressão Periférica e por fim em uma pequena faixa do extremo oeste,
encontram-se as Cuestas Basálticas (Ross e Moroz, 1997). As principais classes de solos
encontrados na bacia do Piracicaba são Argissolos, Gleissolos, Latossolos, Neossolos,
Nitossolos e Planossolos.
3. Amostragem e Quantificação da Carga Dissolvida e Particulada
Para a avaliação das cargas dissolvidas e particuladas finas (FSS < 63 µm) foram
realizadas amostragens diárias durante período de fevereiro a agosto de 2010 no canal
principal, margem direita e esquerda do rio Piracicaba no ponto de amostragem considerado
como foz da bacia. Os volumes amostrados foram de 1 L, sendo posteriormente as
amostras compostas. As amostras foram filtradas à vácuo, utilizando-se filtros de acetato
celulose 0,45 µm (pré-pesados), secos a 60 ºC para quantificação do FSS em mg L-1. As
vazões diárias foram obtidas junto ao Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE –
Piracicaba/SP) que realizaram cálculos das vazões com utilização de curvas chave. A
determinação de SiO2 foi realizada por ICP-AES. Os ânions F-, Cl-, NO2-, NO3-, Br-, SO42-,
PO43- e os cátions Na+, NH4+, K+, Mg2+ Ca2+ foram analisados por cromatógrafo de íons
modelos ICS-90 DIONEX, enquanto que o HCO3-, foi determinado por microtitulação de
Gran. As concentrações médias das principais espécies químicas dissolvidas e do FSS
foram normalizadas em termos das vazões obtidas o período de amostragem. As cargas
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dissolvidas e particuladas nas águas do referido rio foram calculadas por meio da
metodologia estocástica de acordo com sugerido por Messaitfa (1997). As cargas
específicas para ambos em kg km-2 d-1 foram obtidos dividindo-se a área da bacia pelos
respectivos valores totais.
4. Resultados e Discussão
A partir dos resultados obtidos foi possível estabelecer as relações concentração x
vazão e calcular as cargas dissolvidas e particuladas pelo método estocástico. A Figura 1 (A
e B) mostra a variabilidade temporal das concentrações dos sólidos totais dissolvidos (TDS)
e de HCO3-, respectivamente, em relação às vazões obtidas no período, na qual foi possível
observar processos de diluição (diluição teórica), ou seja, os maiores valores de vazão
associados as menores concentrações das espécies químicas. O HCO3- foi a espécie
química mais representativa nas águas do rio Piracicaba (32% em relação ao TDS),
podendo estar associada a intemperismo de rochas e lançamento de efluentes domésticos
brutos.
As cargas médias totais e específicas de TDS foram, para o período estudado, de
1565 t d-1 e 0,126 t km-2 d-1, respectivamente.
A

B

Figura 1. Variabilidade temporal das concentrações de TDS e da vazão (A) e relacionamento entre
as concentrações de HCO3- e a vazão (B).

Em termos de carga particulada, a variabilidade temporal evidenciou aumento das
concentrações de FSS em função do aumento da vazão (Figura 2A), característicos para
grandes e médios rios conforme observado por Probst & Bazerbachi (1986) para o rio
Garonne (França). Foi possível também verificar (Figura 2B), na análise de eventos
chuvosos, como ocorrido em 1 de março de 2010, processos de remobilização e
sedimentação com a ocorrência de curva de histerese, clássica para estes tipos de sistemas
fluviais (Mortatti e Probst, 1998).
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A

B

Figura 2. Distribuição temporal de FSS e vazão (A) e a curva de histerese (B) obtidos para o rio
Piracicaba no período de fevereiro a agosto de 2010.

As cargas médias totais e específicas de FSS calculadas pelo método estocástico
para a bacia do rio Piracicaba foram de 1550 t d-1 e 0,125 t km-2 d-1, respectivamente, o que
enquadra o rio Piracicaba como sendo de médio porte, segundo a classificação realizada
por Meybeck et al. (2003), para os principais rios do mundo.
5. Conclusões
O monitoramento hidrogeoquímico realizado no referido período permitiu evidenciar
comportamento tanto das principais espécies químicas dissolvidas quanto do FSS em
relação a vazão, bem como verificar com maior precisão os mecanismos de transporte das
cargas dissolvidas e particuladas. O método estocástico permitiu, de modo satisfatório,
quantificar os transportes principais espécies químicas dissolvidas e FSS ocorridos no rio
Piracicaba, colaborando no entendimento dos principais processos erosivos decorrentes das
práticas agrícolas e do lançamento de efluentes domésticos na referida bacia de drenagem.
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RESUMO
Na região semi-árida da bacia do médio rio São Francisco se inserem os municípios de Verdelândia,
Varzelândia e Jaíba. Nessa região, a identificação de diferenças físico-químicas nas águas do
sistema aquífero do Grupo Bambuí culminou na compartimentação desse sistema em 4 zonas, cujas
características refletem a evolução geoquímica das águas subterrâneas a partir da infiltração. A
metodologia utilizada inclui o mapeamento geológico, estudo das feições cársticas, estudo das
características construtivas e hidráulicas de 293 poços tubulares e da interpretação de 78 análises
químicas, físico-químicas e (25) isotópicas de trítio nas águas subterrâneas. Assim, foi possível
caracterizar os fluxos profundos e superficiais e confirmar o modelo físico e de funcionamento do
sistema aquífero.
Palavras chave: Grupo Bambuí, aquífero cárstico-fissural, hidrogeoquímica
ABSTRACT
In semi-arid region of medium São Francisco River basin are located the Verdelândia, Varzelândia e
Jaíba municipalities. In this region, the identification of physicochemical differences in waters of karstfractured aquifer system of Bambuí Group culminated in partitioning of this system in four zones,
whose characteristics reflect the geochemical evolution of groundwater from infiltration. The
methodology includes geological mapping, study of karst features, study of hydraulic and constructive
characteristics of 293 wells and the interpretation of 78 chemical, physical, chemical and isotope
tritium (25) in groundwater. Therefore, was possible characterize deep and superficial flows and
confirm the physical and operating model of the aquifer system.
Keywords: Bambuí Group, karstic-fissured aquifer, hydrogeochemistry

1 – Introdução
Os Municípios de Varzelândia, Verdelândia e Jaíba (5.000km2) localizam-se no semiárido mineiro, a cerca de 50 km de Janaúba. A estação metereológica de Janaúba registra
precipitação de 789,8mm/ano, temperatura média anual de 25◦C (dados do INMET entre
1996 e 2009). O valor de ETP para a região é de aproximadamente 1422 mm/ano
(Velásquez et al. 2009). Nestes municípios a água subterrânea é muito importante para
consumo

humano

e

agropecuária,

embora,

em

algumas

localidades,

apresente
-

concentrações de fluoreto prejudiciais a saúde (valor superior a 1,5mg/L F ). Estudos
hidrogeológicos

buscam

fornecer

subsídios

à

implementação

de

uma

rede

de

monitoramento qualitativo das águas subterrâneas na região por parte do IGAM. Entre os
trabalhos nessa área destacam-se Atman (2011), Velásquez et al. (2009) e Silva (1984).
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2 – Objetivos e Metodologia
O trabalho visa apresentar a compartimentação hidrogeoquímica do Sistema
Aquífero do Grupo Bambuí como subsídio à consolidação do modelo físico e hidrogeológico.
Para tanto, realizou-se o mapeamento geológico na escala 1:250.000, estudo das
características construtivas/hidráulicas dos poços tubulares (292) e 78 análises químicas,
físico-químicas e isotópicas de trítio (26) das águas subterrâneas. Os principais parâmetros
utilizados foram: cota do nível d’água, C.E., Eh, pH, temperatura, Cl, SO42-, Na+1, Ca2+, F, e
Unidade de Trítio (UT). As correlações estatísticas utilizadas (programa SPSS 17) foram:
correlação de Pearson, quando ambos os parâmetros correlacionados apresentaram
distribuição não-normal (p>0,05) e correlação de Spearman, nos demais casos.
3 – Resultados
3.1 – Sistema Cárstico-Fissural (SCF) e Sistema Granular
O SCF é constituído de 4 unidades hidrogeológicas, da base para o topo: i) Aquífero
Carbonático Inferior (ACI), aflorante entre as cotas 480m e 550m, constituído por calcários
aloquímicos e microbialitos. Exibe estruturas indicativas de um carste desenvolvido em
profundidade, com vazões de poços entre 1m3/h e 320m3/h, média de 56m3/h. É a principal
unidade aquífera; ii) Aquitarde constituído de pelitos com lentes de calcários subordinados;
iii) Aquífero Carbonático Superior (ACS) restrito às serras do Sabonetal e de São Felipe,
constituído também de calcários aloquímicos e microbialitos aflorantes entre as cotas 636m
e 822m. Vazões de poços entre 5m3/h e 103m3/h, e média de 20m3/h; iv) Zona Não
Aquífera, constituída de pelitos, calcários e arcósios presentes no topo das serras do
Sabonetal, São Felipe e Jaíba, não visualizada em mapa (Fig.1) dada a existência da
cobertura elúvio-coluvionar, a qual é saturada apenas na época das chuvas. Os aluviões
são importantes para captação em cisternas e as coberturas colúvio-eluvionares não
formam aquíferos devido, principalmente, a alta taxa de evapotranspiração.
3.2 – Compartimentação hidrogeoquímica
O SCF apresenta 4 zonas hidrogeoquímicas (A a D, TAB. 1 e FIG. 1). A zona B é
subdividida nas subzonas B1 e B2. As cotas do nível d’água e das entradas d’água nas
zonas decrescem de A para D. A zona A corresponde ao ACS, cuja entrada de águas
meteóricas ocorre em zonas de absorção cárstica e a descarga em nascentes no contato
com o aquitarde. As águas possuem os maiores valores de Trítio – águas jovens,
predominantemente doces, de temperaturas mais baixas que as demais zonas e sob
condições oxidantes. A zona B é a região do ACI entre o rio Verde Grande e as serras do
Sabonetal e São Felipe. A conexão hidráulica direta entre as zonas A e B é fraca ou nula. A
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recarga principal ocorre em locais de absorção cárstica e a descarga no rio Verde Grande.
O aumento da C.E, Cl- e STD de B1 para B2 mostra a evolução geoquímica com o tempo de
trânsito. Há diminuição do trítio em B2.
Tabela 1 – Zonas hidrogeoquímicas, características hidrogeológicas e parâmetros hidroquímicos
ZONA
Cota do
fundo do
poço
Nível d’Água

Média
Máx.
Min.
Média
Máx.
Min.

Classificação Diagrama de Piper

A

B1

B2

C

D

635
692
570
716
806
632
Bicarbonatadas
cálcicas,
raramente
magnesianas e
bicarbonatadas
mistas

457
623
403
515
607
444

402
478
296
468
501
444

358
416
321
446
465
424

Bicarbonatadas
cálcicas,
magnesianas e
mistas

Predominantemente
Bicarbonatadas
cálcicas

377
440
261
467
502
421
Bicarbonatada
cálcicas, mistas,
sódicas, cloretada
cálcica, mista
(sulfatada ou
cloretada) cálcica
31% doces
44% salobra
25% salgada
27,29
1088
768
7,29
14
370
18,00
149,02
123,04
14,45
68,90
2,78
0,44
1,35a/ 0,66b

Classificação das
águas – STD *

79% doces
22% salobras

60% doces
40% salobras

31% doces
69% salobras

T ◦C
CE (μS/cm)
STD (mg/L)
pH
Eh
HCO3SO4ClCa2+
Mg2+
Na+
K+
UT
[F-] (mg/L)

26,4
658
451
7,27
217
371
15,56
18,59
82,39
19,63
19,25
2,38
1,36
0,45

26,9
722
484
7,17
79
397
16,91
31,10
92,27
24,08
19,10
1,71
1,32
0,55

26,68
883
595
7,04
77,56
385,41
22,35
65,36
138,20
11,60
22,58
1,54
1,06
0,47

a

Bicarbonatadas
cálcicas, sódicas e
mistas
83% doces
17% salobras
28,15
562
415
7,60
34
298
9,25
23,89
39,95
11,00
60,67
1,97
0,11
1,80

Considerando o valor anômalo de 11,00 mg/L b Desconsiderando o valor anômalo de 11,00 mg/L

Na zona C o ACI ocorre abaixo do aquitarde e por isso os poços são mais profundos
do que em A e B. As águas são de temperatura mais elevadas, maior C.E e condições
redutoras pontuais. Os baixos valores de trítio e mais elevada concentração de sódio podem
indicar contribuição por drenança do aquitarde sobreposto e ou de origem mais distante. A
zona D corresponde ao ACI de águas mais profundas, porém sob uma cobertura colúvioelúvionar espessa que dificulta a infiltração direta, com os mais baixos valores de trítio.
Apresenta maior temperatura, concentrações elevadas de sódio, os mais baixos valores de
sulfato e cálcio e as maiores ocorrências de águas doces.
A temperatura das águas aumenta com a profundidade, atestado pelas correlações
estatísticas inversas da temperatura com as cotas do fundo do poço (-0,394**1) e com as
cotas do nível d’água (-0,555**). A C.E também aumenta com a profundidade do aquífero e
o Eh diminui, conforme mostram as correlações negativa e positiva desses parâmetros com
a cota do nível d’água (respectivamente -0,316* e 0,377*). O Na+ é enriquecido com a
profundidade, conforme atestado pela sua correlação negativa (-0,336*) com a cota do

1

*

**

Correlação significante para p <0,05. Correlação significante para p<0,01
999

fundo do poço. Águas mais profundas são também mais antigas, visto as correlações do
trítio com a temperatura (-0,527**) e com o Na+ (-0,675**). As águas nas zonas C e D
apresentam as maiores concentrações de F- e apresentam características de zonas de
predomínio de fluxos profundos com condições que favorecem a dissolução e acúmulo de F:
maior concentração de Na+, maior temperatura e longo tempo de trânsito/interação.

Figura 1. Mapa Hidrogeológico e das Zonas Hidrogeoquímicas

4 – Conclusões
A compartimentação hidrogeoquímica do SCF do Grupo Bambuí permitiu interpretar
a existência de fluxos superficiais (Zonas A e B) e profundos (Zonas C e D). O fluxo
profundo distingue-se do superficial por apresentar águas com concentração de Na+ e
temperatura mais elevadas além de Eh e concentrações de trítio inferiores. Destaca-se que
as concentrações de F- são mais altas nas águas de fluxo profundo, nas zonas C e D. A
maior freqüência de águas doces na zona D pode indicar troca iônica.
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Resumo
O Distrito Areeiro de Seropédica-Itaguaí abastece cerca de 70% da areia para a construção civil na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O processo de extração de areia remove as camadas
superficiais de areia, fazendo com que a água subterrânea preencha as cavas produzidas. Tal
atividade causa a oxidação de sedimentos reduzidos (antigas linhas de costa – manguezais),
fornecendo baixo pH (< 4) e altas concentrações de SO4 (> 90 mg L-1). A alta acidez destas águas,
similar a cavas de minérios sulfetados e drenagem ácidas de mina, contribui para acelerar a taxa de
intemperismo dos sedimentos, principalmente os silicáticos, os quais produzem altas concentrações
de Al (> 10 mg L-1), refletindo na mudança química da água subterrânea circunjacente.
Palavras-chave: hidrgeoquímica/acidificação/cavas de extração de areia/água subterrânea
Abstract
The Seropédica-Itaguaí Quarying district supplies about 70% of sand for building construction of Rio
de Janeiro Metropolitan Region. The sand extraction process removes the surface sedimentary layers
and induces the water table fills the mined pit. The sand extraction activities cause the oxidation of
reduced sediments (ancient coast lines lithologies – mangrove environment), providing low pH values
(reaching values < 4) and high SO4 concentrations (reaching more than 90 mg L-1). The high acidity of
these waters, similar to ore pit lakes environment and associated acid mine drainage, contributes to
accelerated mineral weathering rate, especially the silicates minerals, which produces high
concentrations of Al (> 10 mg.L-1), reflecting in chemical change of surround groundwater.
Keywords: hydrogeochemistry/acidification/sand pit lakes/groundwater

1. Introdução
As águas subterrâneas são caracterizadas pela composição química pouco variável,
conseqüência de um estado quase estacionário da evolução química, da lentidão do
movimento da água e da mistura produzida por dispersão e difusão de um grande volume
de água (Custódio & Llamas 1983). Entretanto, modificações podem ocorrer em áreas de
aqüífero livre, com rápida circulação e sob forte efeito da recarga. Por outro lado, alterações
na qualidade da água podem ser induzidas a partir de ações antropogênicas (antrópicas). A
extração de água subterrânea altera o regime de fluxo e, portanto, induz a recarga da água
superficial e/ou de outros aqüíferos adjacentes facilitando a mistura das águas.
Na região da baixada de Sepetiba, entre os municípios de Seropédica e Itaguaí
(zona oeste da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – RMRJ), se localiza o principal
distrito de mineração de areia do Estado do Rio de Janeiro (Figura 1). O Distrito Areeiro de
Seropédica-Itaguaí produz anualmente cerca de 6.000.000 m3 (aproximadamente
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10.000.000 t de areia), mais da metade da produção do Estado em 2005, gerando mais de
300 empregos, dentre eles empregados, terceirizados e cooperativados (DNPM, 2006;
ANEPAC, 2008), além de centenas de empregos indiretos.
Por se tratar de uma bacia sedimentar quaternária, a baixada de Sepetiba possui
características sedimentológicas excelentes para, além da extração de areia, o
armazenamento

e

transmissão

de

água

em

subsuperfície

(boa

porosidade

e

permeabilidade, respectivamente). Aspectos esses que tornam a Formação Piranema um
aqüífero de boas características hidrogeológicas, denominado por Tubbs (1999) como
Aqüífero Piranema.
Reconhecidamente, as minerações de areia causam efeitos adversos ao meio
ambiente, principalmente quando o método utilizado é o da dragagem por meio de “lagoas”
em cavas. Na região de Sepetiba a lavra é desenvolvida por dezenas de mineradoras,
resultando na descaracterização da paisagem, exposição e rebaixamento do lençol freático
em mais de uma centena de lagoas, totalizando mais de 300 hectares de área exposta
sujeita a evaporação.
Apesar das implicações ambientais inerentes a este tipo de atividade mineira, não
existe alternativa em médio prazo para substituição desses agregados na atividade
econômica. Em conseqüência a região considerada herdou um dos maiores passivos
ambientais do Estado do Rio de Janeiro e de difícil remediação.
O objetivo deste estudo é avaliar o impacto da atividade de extração de areia sobre a
qualidade das águas subterrâneas, através da caracterização hidrogeoquímica das águas
das cava de extração de areia, bem como das águas subterrâneas (poços) na região dos
areais.

2. Resultados e Discussão
Entre novembro de 2005 e março de 2007, foram coletadas amostras em quatro
lagoas de extração de areia e em quatro poços tubulares rasos (entre doze e quinze metros
de profundidade), adjacentes às lagoas. Três lagoas de cavas estavam em operação
contínua e uma quarta operando intermitentemente. Por outro lado os poços utilizados para
amostragem das águas subterrâneas eram utilizados regularmente. A periodicidade das
amostragens foi mensal para as lagoas (dez campanhas) e bimensal para os poços (seis
campanhas), totalizando 64 amostras.
Considerando que as águas das lagoas de cavas e poços possuem a mesma
origem, ou seja, são águas subterrâneas, ambas deveriam apresentar, teoricamente, a
mesma composição química e mesmo comportamento ao longo do tempo. Todavia, uma
análise comparativa de determinados parâmetros entre os dois grupos de amostras resultou
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na constatação de diferenças composicionais entre as mesmas. As águas das lagoas de
cava possuem características peculiares se comparadas a águas naturais superficiais e
subterrâneas, principalmente ao se levar em conta os valores de sulfato, pH e alumínio.
Guardadas as devidas proporções tais valores são comparados a lagoas ácidas de minas
em minerações de minérios sulfetados. Estes ambientes são característicos por possuírem
altos teores de metais pesados dissolvidos em suas águas devido ao baixo pH, além,
obviamente, de altos teores de sulfato. Neste sentido, fica evidente que a atividade de
extração de areia é responsável pelas mudanças físico-químicas da água subterrânea
aflorante nas cavas. Os parâmetros físico-químicos que representam estas mudanças são o
pH, Eh e a condutividade elétrica (CE) e estes, por sua vez, controlam a disponibilidade dos
demais componentes presentes na água.
A Tabela 1 apresenta a análise por componentes principais (ACP) do conjunto de
dados tanto das lagoas quanto das águas subterrâneas, com objetivo de discutir origem e
comportamento dos elementos analisados. Esta análise estatística multivariada mostra de
forma probabilística quais processos geoquímicos são determinantes das características
dessas águas. A ACP aplicada ao conjunto de dados das lagoas produz três fatores que
juntos explicam 68% da variância total dos mesmos. O fator 1, que representa 35% da
variância dos dados, mostra significativos valores de correlação (> 0,50) com Mn, K, Ca, Na,
Mg, SO4, Cl e CE, sugerindo que processo de oxidação de camadas redutoras durante a
extração de areia produz íons SO4 e acidez, disponibilizando para a coluna d´água Mn, Na,
Ca, Mg, e K , antes presentes em sítios de troca, influenciando diretamente no aumento da
CE. O fator 2, que explica 17% da variância total dos dados, apresenta valores de
correlação significativos e negativos com o Fe, Al e SiO2, sugerindo que a presença de
formas coloidais tem papel importante no controle da composição química dessas águas. O
terceiro fator explica 16% da variância e mostra associação negativa e significativa com pH
e bicarbonato, parâmetros diretamente relacionados com o frágil tamponamento (águas
extremamente diluídas) das águas das lagoas. A ACP aplicada ao conjunto de dados dos
poços mostra 4 fatores que juntos explicam 70% da variância total dos dados. O fator 1 que
explica 26% da variância dos dados, com valores de correlação significativos para Mg, K, Ca
e SO4, e a exemplo das lagoas indicativo da oxidação de sulfetos de camadas redutoras,
produção de acidez e liberação de cátions maiores. O fator 2, com 21% da variância dos
dados, mostra valores significativos positivos para pH, Mn e Fe e negativo para Eh. Este
fator sugere que os processos de oxi-redução têm papel importante no controle dos
elementos-traço. Valores de Eh quando negativos (ambiente redutor), em condições de
maior pH solubilizam íons Fe e Mn, e quando os valores de Eh se tornam positivos os íons
Fe e Mn são retirados do meio aquoso através da formação de óxidos-hidróxidos. O fator 3
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(14% da variância dos dados) mostra valores significativos positivos para Na, Cl e CE,
sugerindo que as águas subterrâneas possam ser influenciadas por sais marinhos e/ou por
águas de despejo doméstico. O fator 4 apresenta correlação positiva e significativa com
bicarbonato e sílica, sugerindo que o intemperismo dos silicatos é o fator de menor
importância (10% da variância) no controle da composição química das águas dos poços.
Tabela 1 - Matriz dos fatores segregados da análise de componentes principais obtidos dos dados
das águas das lagoas e dos poços (rotação Varimax normalizado; em negrito itálico, valores
significativos ≥ (±) 0,50).
Lagoas
Fator 1
-0,16
-0,21
0,85
0,67
0,94
0,67
0,63
0,80
0,14
0,50
0,85
-0,25
-0,22
0,14
-0,15

Fator 2
-0,14
0,24
0,01
0,24
-0,13
-0,30
-0,08
-0,20
-0,80
0,13
0,02
0,40
0,21
-0,54
-0,81

Fator 3
-0,85
0,05
0,32
-0,16
0,10
-0,24
0,35
0,16
0,29
0,21
0,39
0,23
-0,76
-0,28
0,05

4,75

2,11

2,06

35

17

16

pH
Eh
CE
Na
Mg
K
Ca
Mn
Fe
Cl
SO4
NO3
HCO3
SiO2
Al
Porcentagem
da Variância
(%)

Poços
Fator 1
0,30
-0,16
0,18
0,10
0,88
0,87
0,94
-0,40
-0,23
-0,35
0,87
-0,19
0,33
0,19
-0,01

Fator 2
0,75
-0,87
0,41
-0,02
-0,18
0,26
-0,02
0,73
0,84
-0,24
-0,07
0,29
0,30
0,05
0,03

Fator 3
0,02
0,00
0,68
0,84
0,04
-0,05
0,05
-0,23
0,20
0,76
0,01
-0,28
-0,11
-0,14
0,45

Fator 4
-0,06
0,22
-0,05
-0,20
-0,19
0,12
-0,15
-0,07
0,12
-0,08
0,15
0,08
-0,73
0,82
0,21

3,84

3,08

2,16

1,47

26

21

14

10
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Abstract
The Seropédica-Itaguaí Quarying district supplies about 70% of sand for civil construction of Rio de
Janeiro Metropolitan Region. The sand extraction process removes the surface sedimentary layers
and induces the water table fills the mined pit. The sand extraction activities cause the oxidation of
reduced sediments (ancient coast lines lithologies – mangrove environment), providing low pH values
(reaching values < 4), high SO4 concentrations (more than 90 mg L-1) and high Al concentration (more
than 10 mg L-1). This work aims to show the main aluminium dissolved species in sand pit lakes and
surround groundwater, besides to provide information about Al reactive minerals along the rain
seasonal periods. In the studied region the evapoconcentration process in sand pit lakes and surround
groundwater in dry season and the rainwater in wet season bring to higher or lower solubilization of Al
due to precipitation and dissolution of reactive minerals.
Keywords: hydrogeochemistry, Al availability, hydrochemical modelling
Resumo
O Distrito Areeiro de Seropédica-Itaguaí abastece cerca de 70% da areia para a construção civil na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O processo de extração de areia remove as camadas
superficiais de areia, fazendo com que a água subterrânea preencha as cavas produzidas. Tal
atividade causa a oxidação de sedimentos reduzidos (antigas linhas de costa – manguezais),
fornecendo baixo pH (< 4) e altas concentrações de SO4 (> 90 mg L-1) e altas concentrações de
alumínio (> 10 mg L-1). Este trabalho tem como objetivo mostrar as principais espécies dissolvidas de
alumínio nas cavas de extração de areia e água subterrânea circunjacente, além de fornecer
informações sobre a formação de minerais reativos ao longo dos períodos de seca e de chuva. Na
região estudada, o processo de evapoconcentração nas lagoas de cava e água subterrânea em
períodos secos e a água da chuva em período chuvoso levam a maior ou menor solubilização do Al
devido a precipitação e dissolução de minerais reativos.
Palavras-chave: hidrogeoquímica, disponibilidade de Al, modelagem hidroquímica

1. Introdução
O Distrito Areeiro de Seropédica-Itaguaí, considerado um dos maiores do Brasil, com
mais de oitenta empresas de mineração, abastece aproximadamente 70% da areia para a
construção civil da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O processo de extração de areia
se dá através da retirada das camadas sedimentares superficiais da região, caracterizadas
por depósitos de areia, de composição quartzo-feldspática, fazendo com que a superfície
freática do Aqüífero Piranema aflore, preenchendo as cavas resultantes.
Este distrito areeiro está localizado na baixada de Sepetiba, a qual é uma bacia
sedimentar quaternária e possui características sedimentológicas excelentes para, além da
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extração de areia, o armazenamento e transmissão de água em subsuperfície (boa
porosidade e permeabilidade, respectivamente). Esses aspectos tornam a Formação
Piranema um aqüífero de boas características hidrogeológicas, denominado por Tubbs
(1999) como Aqüífero Piranema. Reconhecidamente, as minerações de areia causam
efeitos adversos ao meio ambiente, principalmente quando o método utilizado é o da
dragagem por meio de “lagoas” em cavas. As mudanças físico-químicas ocasionadas pela
abertura das cavas se dão devido a oxidação de sedimentos em ambiente redutor,
remontando antigos ambientes de costa, tais como pântanos e manguezais. Com isto, tal
ambiente apresenta grandes quantidades de gás sulfídrico (H2S) e pirita microcristalina
(FeS2). Esta condição físico-química da água das lagoas faz com que o intemperismo sobre
o material geológico do aqüífero (argilas e fração areia, essencialmente quartzo-feldspático)
seja acelerado. A água subterrânea circunjacente às lagoas também são afetadas pelo
processo de acidificação, seja pelo aumento do pH ou pelos produtos da acidificação, tais
como sílica e alumínio (Stumm & Morgan, 1995). O alumínio seria o fator limitante para a
introdução da piscicultura nas cavas ao término da atividade minerária. Em ambientes
aquosos ácidos, o alumínio é tóxico para peixes, anfíbios e fitoplancton (Birge 1978, Poleo
1995). Na região estudada, o fenômeno de evapoconcentração em períodos secos e a
diluição das águas meteóricas em períodos de chuva fazem com que haja maior ou menor
solubilização do alumínio devido à precipitação e dissolução de minerais, seja nas lagoas de
cavas ou na água subterrânea.
O objetivo deste trabalho é verificar as principais espécies de alumínio existentes nas
águas das lagoas de cava e água subterrânea, além de fornecer informações sobre a
formação de minerais reativos de alumínio ao longo dos períodos sazonais em ambos os
ambientes.

2. Resultados e Discussão
Com a utilização do software livre PHREEQC (Parkhurst, 1995) foi realizado uma
especiação do alumínio nas lagoas de cava e na água subterrânea. As espécies indicadas
neste modelo são Al3+, as espécies hidrolisadas Al(OH)2+, Al(OH)2+ e Al(OH)3 e as sulfatadas
AlSO4- e Al(SO4)2- (Tabela 1). As espécies de alumínio possuem maiores concentrações no
período seco (entre abril e setembro) para as lagoas de cava e água subterrânea; o Al3+ é a
principal espécie para os períodos seco chuvoso nas lagoas de cava, seguido de AlSO4- e
Al(OH)2+; para a água subterrânea as principais espécies dissolvidas são Al(OH)2+ e
Al(OH)2+ em ambos períodos. A ausência de Al(OH)3 nas lagoas de cava é explicada pelo
baixo pH das águas estudadas assim como pela alta concentração de sulfato. Na água
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subterrânea, onde o pH é maior e a concentração de sulfato menor, as espécies
monoméricas de alumínio serão abundantes.
Tabela 1 – Concentração das espécies dissolvidas de alumínio nas lagoas de cava e água
subterrânea.

A disponibilidade do alumínio nas lagoas de cava e na água subterrânea foi
caracterizada pela formação de minerais reativos (minerais que são formados a partir da
solução aquosa como, por exemplo, sais complexos), os quais são controlados pelo índice
de saturação na solução. O índice de saturação é dado pela equação IS = log(PAI)/Kps, onde
PAI é o “Produto da Atividade Iônica” dos íons presentes num dado mineral reativo e Kps é o
produto da solubilidade, o qual é uma constante de um dado mineral reativo.
Os

minerais

indicados

na

modelagem

pelo

PHREEQC

são

os

hidroxialuminossilicatos allophana ([Al(OH)3](1-x)[SiO2]x) e halloysita (Al2Si2O5(OH)4); os sais
complexos de sulfato alunita (KAl3(SO4)2(OH)6) e basaluminita (Al4(OH)10SO4); o produto do
processo de hidrólise do alumínio dissolvido, gibbsita (Al(OH)3). A Figura 2 mostra gráficos
dos índices de saturação (IS) dos minerais reativos em função do pH, um dos parâmetros
físico-químicos determinantes para o controle da solubilização e precipitação de fases
minerais em águas naturais. Pode-se notar que os IS dos sais de sulfato possuem boas
correlações com o pH somente no período seco. Para os hidroxialuminossilicatos e gibbsita,
o pH mostrou boas correlações tanto no período de chuva quanto no seco. As boas
correlações dos IS dos minerais indicados com pH explicam como as mudanças no sistema
das lagoas de cava influenciam na água subterrânea circunjacente, demonstrando um
comportamento contínuo das lagoas de extração de areia para as águas subterrâneas. Isto
ilustra a configuração linear nos gráficos (amostras das lagoas de cava com baixos valores
pH e baixos IS graduando para as amostras de água subterrânea com maiores pH e
maiores IS nos períodos seco e chuvoso). A configuração dispersa das amostras no período
chuvoso pode ser devido a diluição pela água da chuva.
Logo, ao se comparar os IS dos minerais indicados, os sais de sulfato são os
melhores complexadores de alumínio devido a maioria das amostras estarem nas zonas
supersaturadas (IS > 0) dos gráficos em ambos os períodos. Os hidroxialuminossilicatos
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também se mostram bons complexadores de alumínio, indicando condições de
supersaturação em parte das amostras das lagoas no período seco, além de parte das
amostras no período chuvoso e total no período seco para a água subterrânea. A gibbsita
não

apresentou

um

numero

significante

de

amostras

em

condições

de

saturação/supersaturação, com apenas algumas amostras de água subterrânea. Portanto,
este mineral não seria indicado como um complexador eficiente de alumínio.

Figura 1 – Concentração das espécies dissolvidas de alumínio nas lagoas de cava e água
subterrânea.
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Resumo
As maiores vazões no estuário do rio Jaguaribe foram observadas durante o período de chuva de
2009, variando de 1236,6 a 2195,1 m3.s-1 nas interfaces estuário superior(ES)/estuário médio(EM) e
EM/estuário inferior(EI), respectivamente. Este fato resultou em um fluxo unidirecional estuário
abaixo, de exportação de 4,9 x 106 ton.ano-1 de material em suspensão (MS), que resultou na
formação de uma pluma de sedimentos até 6 km da linha de costa. Durante o período de seca, foi
observado no EM que as velocidades resultantes de movimentos convergentes das massas de água
fluvial e marinha foram praticamente nulas, e que associada a elevadas concentrações de MS
formaram a zona de máxima turbidez, com uma retenção de 75% do fluxo de MS que entrou no
sistema estuarino em maré enchente. Este comportamento caracterizou o estuário como exportador
de materiais em suspensão no período de chuva, e retentor no período de maior influência de massas
de água marinha.
Palavras chave: Material em suspensão, ADCP, vazões, balanço de massa, rio Jaguaribe.
Abstract
The highest outflows in the Jaguaribe River estuary were observed during the rainy season of 2009,
ranging from 1236.6 to 2195.1 m3.s-1 in the interfaces high to middle (ES/EM) and the middle to lower
(EM/EI) estuary, respectively. This fact resulted in a flux unidirectional below estuary, being exported
4,9 x 106 ton.year-1 of suspended matter (MS), resulting the sediment plume formation that extend
6km to coastline. In the dry season, the resulting velocities of convergent movements of fluvial and
sea water masses were practically nil in EM, associated with high of MS concentrations formed the
zone of maximum turbidity, which generated retention of 75 per cent of MS fluxes that entered the
system in the flood tide. This comportment characterized the estuarine system as an exporter of
materials during rainy season and materials retainer during the period of higher influence of the
seawater mass.
Keywords: Suspended matter, ADCP, outflows, mass balance, Jaguaribe river.
1 – Introdução

O transporte de sedimentos pelas bacias hidrográficas aos estuários são fortemente
influenciados por fatores naturais (clima, tipos de solo, formação geológica) e antrópicos
(mudanças sucessivas no uso dos solos), onde as estimativas dos fluxos globais de
sedimentos são da ordem de 18 x 109 ton.ano-1 (Souza, et al., 2003). No estuário do rio
Jaguaribe, Dias et al., (2005) observaram que em períodos de grande descarga fluvial, a
contribuição do material em suspensão (MS) da bacia de drenagem para o estuário (ES/EM)
foi de 7 a 120 mg.L-1, com descargas de materiais de 4,7 x 103 e 1,2 x 107 ton.ano-1, para os
períodos de seca e chuva, respectivamente, caracterizando os primeiros dados de estudos
realizados no estuário do rio Jaguaribe (CE), costa nordeste semi-árida brasileira. Este rio
que deságua no Atlântico Equatorial possui 633 km de extensão e, embora drene uma área
de 72.000 km2 tem apresentado uma diminuição e uma constância de fluxo devido a
existência de mais de 4000 barramentos em sua bacia de drenagem. Durante o período
chuvoso de 2009, com a realização de novas medições, foi observado um volume total de
água de 97 x 106 m3, onde 100% foi considerada doce, associada a um tempo de residência
(TR) de 12 horas. No período de seca o volume de água na interface ES/EM foi de 81 x 105
m3, com 80% considerado doce e TR de 10 horas. Na interface EM/estuário inferior (EI), o
volume de água observado variou de 15 a 25 x 106 m3 (onde 27 e 9,7% foram considerados
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de origem fluvial) e TR variando de 3,4 a 1,5 horas, para evento de maré vazante e
enchente, respectivamente (Dias et al., 2011). Assim, neste trabalho foi calculado o balanço
de MS na interface continente-oceano e sua contribuição para a plataforma continental
interna, em um ciclo completo de maré, nas estações de seca e chuva de 2009 para
averiguar se o comportamento do material em suspensão foi similar ao do fluxo de água que
caracterizou o estuário como exportador de água no período de elevadas descargas fluviais
e, importador no período de maior influencia da maré.
2 – Materiais e Métodos
Para obtenção das vazões no canal estuarino, foi utilizado um ADCP (Sontyek/YSI)
com freqüência de 1,5 MHz na direção transversal ao escoamento, nas interfaces ES/EM e
EM/EI em intervalos de 1 hora, durante um ciclo de maré semi-diurna, em maio e novembro
de 2009 (Dias et al., 2011). Para a determinação do material em suspensão, amostras de
água do estuário foram coletadas em duplicata, com intervalo amostral de duas horas, nas
duas interfaces, e mantidas sob refrigeração a 4°C até a chegada em laboratório. Para a
plataforma continental interna (PCI), foram feitas coletas em 16 estações dispostas em cinco
perfis transversais à direção média da isobata de 10m. Os teores de MS (estuário e PCI)
foram obtidos por gravimetria, através da diferença de pesos antes e após o processo de
filtragem em filtros de fibra de vidro (Milepore AP040) das amostras de água coletadas
(Strickland & Parsons, 1972).
As descargas de MS foram obtidas segundo (Miranda et al.,2002), conforme equação 1:

(1)
Onde:

= Descargas do MS (kg.s-1),

= velocidade média na coluna de água (m.s-1),

= Concentração de MS em cada campanha realizada (mg.L-1) e A é a área da seção (m2).
Uma vez determinada Dms a qual é assumida como a resultante da bacia de drenagem ao
estuário e deste para a zona costeira adjacente, estimou-se as descargas MS para os
períodos de chuva e seca, segundo a Equação 2:

(2)
Onde Dt é a descarga de MS em ton.ano-1.
3 – Resultados e Discussões
Dias et al (2011) observaram, durante a estação chuvosa de 2009, um fluxo
unidirecional

estuário

abaixo,

onde

as

vazões

fluviais

variaram

de

1108,4

a

1536,3 m3.s-1 (1236,6 m3.s-1) na ES/EM, e de 1271 a 2664,9 m3.s-1 (2195,1 m3.s-1) na EM/EI.
Para o período de seca, os autores observaram o mesmo comportamento unidirecional na
interface ES/EM, com vazões variando entre 72,4 e 287,4 m3.s-1 (181,7 m3.s-1). Entretanto,
na interface EM/EI as vazões foram de 109 a 578,3 m3.s-1 (355,2 m3.s-1) e de -445 a -617
m3.s-1

(-567,2 m3.s-1), em eventos de maré vazante e enchente, respectivamente. A
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distribuição espacial do MS na estação chuvosa (fig.1A), mostra que as maiores
concentrações de MS ocorreram no canal estuarino (média de 72,3 e 74,8 mg.L-1, para
ES/EM e EM/EI), formando uma pluma de MS na PCI de aproximadamente 6 km, onde os
valores médios foram da ordem de 39,7 mg.L-1, fato também observado por Dias et al.,
(2010) em uma análise das massas de água da região. Para a estação de seca, em maré
vazante as menores concentrações de MS foram observadas na interface ES/EM (11,6 a
20,6 mg.L-1), chegando a 52,9 mg.L-1 na interface EM/EI (fig.1B). Entretanto, em evento de
maré enchente, com uma maior atuação de águas marinhas na interface EM/EI, as
concentrações de MS variaram entre 52,8 e 58,5 mg.L-1(fig.1C). As figuras 1B e 1C mostram
que na transição ES/EM, existe uma região onde as velocidades resultantes de movimentos
convergentes (massas de água fluvial e marinha) foram praticamente nulas, e que
associada a elevadas concentrações de MS formaram a zona de máxima turbidez, descrita
inicialmente por Marins e Dias (2003).

Figura 1 – Distribuição espacial do MS (mg.L-1) no estuário do rio Jaguaribe e PCI durante as
estações de chuva (1A) e seca (B-vazante, C-enchente), para o ano de 2009. Cores variando de 0 a
100 mg.L-1.

Calculando os fluxos de MS (fig. 2), podemos observar que durante as maiores
descargas fluviais a bacia de drenagem levou ao estuário 2,9 x 106 ton.ano-1 e o EM
contribuiu com 2 x 106 ton.ano-1, o que resultou em uma descarga total de MS de 4,9 x 106
ton.ano-1 transportados a PCI. Para a estação de seca a interface ES/EM contribuiu com 1 x
105 ton.ano-1 transportados ao estuário. Na interface EM/EI, em evento de maré enchente,
entraram no sistema estuarino 1,1 x 106 ton.ano-1 de MS dos quais 3,1 x 105 ton.ano-1
contribuem para as 4,1 x 105 ton.ano-1 de MS exportadas a PCI em maré vazante. Este
comportamento mostra que o estuário do rio Jaguaribe comportou-se como exportador de
materiais na quadra chuvosa e importador no período de seca, onde 74,7% do fluxo de MS
ficam retidos no EM.
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Figura 2 – Descarga de MS (ton.ano-1) nas interfaces ES/EM e EM/EI e sua contribuição para a PCI.

4 – Conclusões
Os fluxos de MS apresentaram um comportamento relacionado às grandes
descargas fluviais, onde no período de chuva foram observadas as maiores descargas de
MS associado a um fluxo predominantemente fluvial. Nesta época, o efeito dos sucessivos
barramentos é minimizado, devido às elevadas descargas fluviais, como demonstrado por
Dias et al., (2011). No período de seca, observou-se a formação de uma zona de máxima
turbidez, que acarretou em uma retenção de 75% do fluxo de MS que entrou no sistema
estuarino em maré enchente. Os fluxos de MS observados neste estudo mostram o caráter
exportador de MS no período de chuva e retentor de MS na estação de seca, ressaltando a
necessidade do constante monitoramento das descargas de MS.
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RESUMO
A avaliação do grau de contaminação de Cu, Co, Cr, Zn, Ni e Pb nos sedimentos de fundo da bacia
do alto rio Tietê foi realizada em termos de fatores de enriquecimento comparando diferentes fundos
geoquímicos naturais, sendo que o fundo geoquímico regional se mostrou mais adequado,
evidenciando contaminações de Cu e Zn nos sedimentos de fundo na estação de amostragem de
Pirapora, classificados como severo e forte.
Palavras chaves: Sedimentos, Metais Pesados, Rio Tietê, Fatores de Enriquecimento
ABSTRACT
The contamination degree assessment of Cu, Co, Cr, Zn, Ni and Pb in bottom sediments of the Upper
Tietê River Basin was performed in terms of enrichment factors by comparing different natural
geochemical backgrounds. The regional background level showed to be more appropriate, indicating
contamination of Cu and Zn in bottom sediments at the Pirapora sampling station classified as severe
and strong pollution.
Keywords: Sediments, heavy metals, Tietê River, Enrichment Factors.

INTRODUÇÃO
Os

sedimentos

são

carreadores

e

fontes

potenciais

de

contaminantes,

principalmente metais pesados, nos sistemas aquáticos (Murray et al.,1999). Um dos meios
para se avaliar o grau de contaminação por aportes antropogênicos em sedimentos de uma
bacia de drenagem é a determinação do fator de enriquecimento, e para isso é necessário
utilizar o fundo geoquímico natural. A importância da utilização de valores de referência
regionais ou locais, como fundo geoquímico natural tem sido bastante discutida na literatura
envolvendo concentrações de metais pesados em perfis de sedimentos de fundo, porem
ainda são utilizados valores médios globais, como por exemplo, valores médios da crosta
terrestre, folhelhos e sedimentos fluviais. O presente trabalho teve por objetivo de fazer uma
avaliação do grau de contaminação de metais pesados (Cu, Co, Cr, Zn, Ni e Pb) na bacia do
alto rio Tietê, comparando os diferentes fundos geoquímicos naturais.
ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo compreende a bacia de drenagem do alto Tietê (UGRHI-6), com
uma área de 5.985 Km2, encontrando-se entre as coordenadas de 23°23’ a 23°33’ de
latitude sul e 45°50’a 47°01’ de longitude oeste. Esta bacia compreende o trecho do rio Tietê
da nascente em Salesópolis, passando pela grande São Paulo, até o reservatório de
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Pirapora. Foram determinados quatro pontos de amostragem: Ponte Nova (23°35´33,3” S,
45°58´03,4” W), Biritiba (23°33´52,9” S, 46°00´59,0” W), próximas as nascentes e Mogi da
Cruzes (23°30´50,6” S, 46°12´12,0” W) e Pirapora (23°23´43,7” S, 47°00´17,5” W), estações
próximas a influencia da grande São Paulo.
Em sua maior parte, a bacia de drenagem do alto Tietê, apresenta rochas cristalinas
e metamórficas associadas à zona de Depressão Periférica. Seus principais tipos de solo,
de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (1999), são Argissolo
vermelho-amarelo, Latossolo vermelho-amarelo e Cambissolo.
PROTOCOLO DE AMOSTRAGEM E ANÁLITICO
As amostragens dos sedimentos de fundo ao longo da bacia do alto Tietê foram
realizadas em triplicata, nas quatro estações de amostragem, utilizando um amostrador de
perfil de sedimento de fundo, tipo torpedo. As amostras foram analisados a cada 1 cm ao
longo do perfil coletado, onde foi feita uma média de concentração para cada estação de
amostragem.
O método empregado para a extração de metais pesados foi o da fusão alcalina de
acordo com o descrito por Samuel et al. (1985), sendo os metais analisados por
espectrometria de emissão ótica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES).
Para controle de qualidade analítica e do processo de extração foi utilizado o
material de referência internacional Soil-7 (IAEA), sendo obtidos os seguintes porcentuais
médios de recuperação para extração e análise em triplicata: Cr (92,3±5,1%), Cu
(94,1±3,2%), Co (95,3±6,4%), Ni (97,4±3,4%), Zn (103±9,2%) e Pb (107,1±4,8%).
Os fatores de enriquecimento de metais pesados presentes nos sedimentos de fundo
amostrados, em perfis de profundidade da bacia do rio Tietê, foram calculados de acordo
com Gresens (1967), usando Sc como agente normalizador conforme equação1.
EF = (X1 / Y1) / (X2/Y2)

(1)

onde, X1 representa a concentração do elemento na amostra (μg g-1); Y1 concentração do Sc
na amostra (μg g-1); X2 concentração do elemento no fundo geoquímico natural (μg g-1) e Y2
concentração Sc no fundo geoquímico natural em μg g-1.
Os fundos geoquímicos naturais utilizados e comparados no presente estudo foram
os da própria bacia de drenagem, considerado como regional, obtido a partir da extração
total de testemunhos mais profundos ao longo do perfil amostrado em cada estação de
amostragem assim como os valores médios desses metais na crosta terrestre, folhelhos e
sedimentos fluviais (Tabela 1):
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Tabela 1. Concentrações médias dos principais metais pesados representativos dos fundos
geoquímicos naturais: regional, folhelhos, sedimentos fluviais e crosta terrestre.
Valores de Referência

Cu

Co

Cr

Alto Tietê (a)
Folhelho (b)
Sedimentos Fluviais (c)
Crosta Terrestre (d)

5,0
45,0
40,0
25,0

13,0
19,0
16,0
10,0

60,0
90,0
74,0
35,0

(a)

Zn
(μg g-1)
30,0
95,0
65,0
71,0

Ni

Pb

Sc

17,0
68,0
40,0
20,0

50,0
20,0
17,0
20,0

3,0
13,0
14,0
11,0

Presente Estudo, (b) Turekian & Wedepohl, (1961),(c) Martin & Meybeck, 1979, (d) McLennan, 1995

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A figura 1 ilustra a variabilidade espacial dos fatores de enriquecimento (EF),
calculados a partir do fundo geoquímico natural regional, composição média da crosta
terrestre, composição média dos folhelhos e composição média dos sedimentos, para os
principais metais pesados nas quatro estações de amostragem na bacia do alto rio Tietê.
Pode ser verificado que para os metais Co, Cr, e Pb os teores de EF calculados a
partir do fundo geoquímico natural regional, indicaram que as quatro estações de
amostragens (Ponte Nova, Biritiba, Mogi das Cruzes e Pirapora) não apresentaram
contribuição antrópica, sendo classificados dentro da variabilidade natural. Porém os
mesmos teores de EF calculados a partir dos fundos geoquímicos considerados para crosta
terrestre, folhelho e sedimentos, apresentaram graus de contaminação antrópica
classificadas como muito forte, nas estações de Ponte Nova, Biritiba e Mogi, principalmente
por Cr e Pb.
O teor de EF calculado a partir do fundo geoquímico da crosta terrestre para Cu
indicou um grau de contaminação antrópica classificado como muito forte para a estação de
amostragem em Pirapora, contradizendo os EF calculados a partir do fundo geoquímico
natural regional, folhelhos e sedimentos, onde o grau de contaminação antrópica foi de
severa a forte.
O Ni apresentou teores de EF similares quando calculados a partir do fundo
geoquímico regional e folhelho, sendo que para as quatro estações de amostragem
nenhuma contaminação foi observada. Quando o EF foi calculado a partir da crosta terrestre
o grau de contaminação foi classificado severa para a estação de amostragem de Biritiba e
moderada para as demais estações.
Para o Zn, os teores de EF calculados a partir do fundo geoquímico natural regional
não apresentaram contaminação para Ponte Nova, enquanto que para Biritiba, Mogi e
Pirapora, as contaminações foram classificadas de moderada a forte. Para este mesmo
metal quando o EF foi calculado utilizando o fundo geoquímico de sedimentos fluviais as
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contaminações foram classificadas como forte e muito forte para as estações de Mogi das
Cruzes e Pirapora, respectivamente,

Figura 1. Fatores de enriquecimento (EF), estimados a partir do fundo geoquímico natural regional,
composição média da crosta, folhelhos e sedimentos fluviais, para os principais metais pesados nas
quatro estações de amostragem na bacia do alto rio Tietê.

CONCLUSÃO
A avaliação do grau de contaminação de metais pesados nos sedimentos de fundo
do alto rio Tietê, de acordo com os diferentes valores de fundos geoquímicos naturais,
evidenciou que a utilização do fundo regional mostrou-se ideal para avaliar o grau de
contaminação, sendo que para a bacia do alto rio Tietê, apenas Pirapora apresentou graus
de contaminação classificados como severa para Cu e forte para Zn.
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Resumo
Dentre os principais aqüíferos existentes no Estado do Paraná, o Sistema Aqüífero Serra Geral
(SASG) é um dos mais importantes, se não o mais importante do Estado. Suas águas propiciam o
abastecimento de milhares de habitantes situados em sua área de ocorrência, em muitos casos,
como único manancial existente. O SASG destaca-se também pela excelente qualidade hídrica para
consumo in natura, bem como aptidão para irrigação. Predominam águas do tipo bicarbonatada
cálcica; secundariamente bicarbonatada sódica; seguidas por águas bicarbonatadas cálcio –
magnesianas, carbonatada sódica, bicarbonatada cálcio - sódica e bicarbonatada sódio - cálcicas.
Elementos como sódio, sulfato, pH e STD podem estar associados à mistura de águas com o
Aqüífero Guarani (sotoposto), principalmente na região oeste / sudoeste paranaense.
Palavras-chave: hidroquímica, Sistema Aqüífero Serra Geral, potabilidade e irrigação.
Abstract
Among the major aquifers in the State of Parana, Serra Geral Aquifer System (SASG) is one of the
most important, if not the most important. Its waters provide the supply of thousands of inhabitants
located in its areas of occurrence, in many cases, existing as the only source. The SASG also stands
out for its excellent water quality for fresh consumption, as well as suitability for irrigation. The
predominant water type are calcium bicarbonate; secondarily sodium bicarbonate, followed by calcium
- magnesium bicarbonate water, sodium carbonate, calcium - sodium bicarbonate, and sodium - calcic
bicarbonate. Elements such as sodium, sulfate, pH and TDS may be associated to mixing of Guarani
Aquifer waters (below), especially in the west / southwest of Parana.
Keywords: hydrochemistry, Serra Geral Aquifer System, probability and irrigation

1. Objetivos
O objetivo deste estudo é classificar as águas do Sistema Aqüífero Serra Geral e
verificar sua aptidão para consumo in natura e irrigação.
2. Métodos utilizados
Para a análise dos principais tipos químicos existentes no SASG, Estado do Paraná,
foram coletadas amostras em 337 poços tubulares.Todas as análises foram realizadas no
Laboratório de Pesquisas Hidrogeológicas da Universidade Federal do Paraná (LPH –
UFPR) entre os anos de 2007 e 2008, e apresentaram diferença de balanço iônico (DBI)
menor que 10%. A DBI mede a diferença relativa entre as concentrações de cátions e
ânions em análises físico-químicas.
2.1 Análise estatística de dados hidroquimicos
Dados hidroquímicos foram normalizados com a transformação dos teores em seus
logaritmos. A distribuição lognormal é definida como a distribuição normal dos logaritmos
dos teores. Com o objetivo de trabalhar com as posições relativas dos dados ordenados e
também mostrar a tendência destes dados de se agruparem ao redor de um ponto central,
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são estudadas as medidas de ordenamento e medidas de posição, as quais são
denominadas como medidas de tendência central.
2.2 Classificação Hidroquímica
Após a transformação dos dados de mg.L-1 para meq.L-1, foram calculadas as
porcentagens relativas de cada variável hidroquímica para determinar a tipologia das águas,
com base na predominância dos cátions e ânions principais.

Os tipos de água foram

determinados inicialmente com base na presença de mais de 50% dos compostos químicos.
As águas cujos compostos químicos não atinjam 50%, são denominadas pelos compostos
químicos que apresentaram as duas maiores porcentagens.
2.3 Comparação com Valores Máximos Permitidos (VMP)
Os valores obtidos nas análises físico-químicas das águas foram comparados aos
VMP segundo as legislações vigentes (Brasil, 2004 e 2008)
2.4 Aptidão para Irrigação
O uso da água subterrânea para irrigação é limitado pelos efeitos adversos ao solo e
plantas, relacionados à presença de substâncias dissolvidas na água, associados à
salinidade total da água e ao conteúdo de sódio em solução. A avaliação da qualidade da
água para fins de irrigação foi obtida pela aplicação do diagrama que relaciona a razão de
adsorção de sódio (RAS) com a condutividade elétrica da água, desenvolvido pelo U.S.
Salinity Staff (1954), indicando os riscos potenciais de sódio e salinidade.
3. Resultados
Dentre as 337 amostras coletadas foram identificados 12 tipos de água para o SASG
(Figura 1). Predominam águas do tipo bicarbonatada – cálcica (198 amostras);
secundariamente águas do tipo bicarbonatada – sódica (50 amostras); seguidas por águas
bicarbonatadas cálcio – magnesianas (25 amostras), carbonatada sódicas (23 amostras),
bicarbonatada cálcio - sódica (19 amostras), bicarbonatada sódio - cálcicas (13 amostras).
Em menor quantidade ocorrem os seguintes tipos hidroquímicos: bicarbonatada sulfatada sódica (duas amostras); bicarbonatada - carbonatada sódica (duas amostras); sulfatada
sódica (uma amostra); bicarbonatada magnésio - cálcica (uma amostra); bicarbonatada
nitrato - sódica (uma amostra) e nitratada cálcica - sódica (uma amostra).
Teores acima do máximo permitido (sódio, sulfato, fluoreto, ferro total, STD, pH e
nitrato) foram observados em 50 poços, quando comparado a valores orientadores (Brasil,
2004 e 2008). Na Figura 2, é apresentada uma integração dos poços cujos teores estão
acima dos VMP.
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O resultado da análise para aptidão das águas para irrigação identificou que apenas
15 poços estão impróprios para utilização in natura. Três amostras possuem alto risco
devido à salinidade e 12 amostras devido ao excesso de sódio. A figura 3 apresenta os
poços impróprios à utilização para irrigação.

Figura 1 – Mapa com a distribuição dos tipos de água classificados para o ASG.

Figura 2 – Mapa integrado com a localização dos poços com teores acima dos VMPs.
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Figura 3 – Espacialização dos dados do diagrama de SAR para o Aqüífero Serra Geral.

4. Conclusões
Predominam águas de excelente qualidade no SASG, Estado do Paraná, para
utilização in natura no abastecimento público e irrigação. Poços com teores acima do VMP
predominam na região oeste – sudoeste do estado. Nestes casos, elementos como sódio,
sulfato, pH e STD podem estar associados à mistura de águas com o Aqüífero Guarani,
principalmente na região oeste paranaense (Athayde, 2008) ou a heterogeneidades
faciológicas da Fm. Serra Geral.
Destaca-se o fato da existência de poços enquadrados nos VMP ao lado de poços
com valores acima do permitido. Isto ressalta a complexidade estrutural e conseqüente
compartimentação química entre diferentes reservatórios fraturados.
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Resumo
Os aspectos hidrogeológicos das bacias dos rios Capivari e Jundiaí (SP) foram avaliados em função
das séries históricas de vazões e modelados para as determinações das cargas subterrâneas com o
emprego de filtros numéricos de 1ª ordem. Nessa avaliação, a componente subterrânea se mostrou
mais importante na bacia do rio Jundiaí (64,6 %) em comparação com o rio Capivari (56,5 %). Mesmo
no período seco, uma tendência foi mantida, evidenciando um escoamento superficial maior na bacia
do rio Capivari, a qual apresenta sinais de influência antrópica.
Palavras-Chave: carga subterrânea, bacia de drenagem, filtros numéricos
Abstract
The hydrogeological aspects of Capivari and Jundiaí rivers basins (SP), in function of the historical
series of flows were evaluated and modeled for the underground loads determinations using 1st order
numeric filters. In that evaluation, the underground component showed to be more important in the
Jundiaí river basin (64,6%) in comparison with the Capivari river (56,5%). Even in the dry period, the
tendency was maintained, demonstrating a larger superficial drainage in the Capivari river basin,
which presents signs of anthropic influence.
Keywords: underground load, drainage basin, numeric filters

1. Introdução
Em estudos hidrogeológicos e geoquímicos fluviais em bacias hidrográficas fazem-se
necessários levantamentos preliminares de vazão e precipitação devido às influências
diretas desses parâmetros nos mecanismos de transporte dissolvido e particulado
envolvidos nos processos de erosão química e mecânica. A precipitação com distribuição
variada e não uniforme sofre influências diversas como altitude, massas de ar, uso do solo e
posição geográfica entre outros e se relaciona diretamente com o escoamento total (Ferraz
e Mortatti, 2002, Meybeck, 1987). O escoamento total de um rio, pode ser entendido como a
soma das contribuições do escoamento superficial, sub-superficial e subterrâneo, também
chamado de componentes ou reservatórios. Em regiões por onde os rios Capivari e Jundiaí
(SP) atravessam, os desenvolvimentos urbanos e agroindustriais têm provocado a
degradação de seus recursos hídricos. O presente trabalho teve por objetivo foi estimar a
carga subterrânea desses rios, em áreas intensamente ocupadas por atividades antrópicas,
aplicando-se a técnica da separação de hidrogramas de cheia de acordo com o método
estatístico de filtros numéricos de 1ª ordem, a partir de séries temporais de vazão.
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2. Área de estudo
As bacias dos rios Capivari e Jundiaí, com respectivamente 1621 e 1114 km2 estão
localizadas na região sudeste do Brasil, fazendo parte do pólo agroindustrial do Estado de
São Paulo, integrando a grande bacia do rio Tietê. Ambas as bacias se encontram sobre o
Planalto Atlântico constituído por rochas metamórficas e ígneas do Embasamento Cristalino
(Neves, 2006).
O clima das bacias de drenagem se situa na faixa de transição subtropical e tropical,
com classificação de Köppen Cfa e Cwa (verão quente e inverno seco). A precipitação
média anual para as bacias dos rios Capivari e Jundiaí é da ordem de 1300 mm, com
vazões médias de 8,4 e 8,1 m3 s-1, respectivamente.

3. Desenvolvimento metodológico
As séries históricas das vazões dos rios Capivari e Jundiaí, período de 1996 a 2006,
foram obtidas a partir do banco de dados fluviométricos do SIGRH e ANA (São Paulo) e
utilizados para a aplicação da técnica de separação de hidrogramas de cheia de acordo com
o método estatístico de filtros numéricos desenvolvida por Hino e Hasebe (1984).
O método tem como base a utilização de um filtro numérico para a separação das
vazões correspondentes aos sinais de altas freqüências permitindo somente a passagem
dos sinais de baixa freqüência associados à carga subterrânea. A equação do filtro
numérico pode ser observada na equação 1:

⎡
⎢⎣

Q n (t) = α . B . Q

n (t - 1)

+ A.Q t

⎤
⎥⎦

(1)

onde Qn (t) corresponde à vazão subterrânea atual, α é o fator de ponderação (0 < α < 1), A
e B são constantes, expressas nas equações 2, 3 e 4.
A=

e

(-1/Tc)
Tc

(2)

B=

Δt
Tc

(3)

Tc =

1
2π f c

(4)

onde Δt corresponde à base de tempo da série de vazão, Tc é a escala de tempo do filtro
numérico associada ao período e freqüência (fc) da análise estatística de Fourier.
3. Resultados e discussão
A Figura 1 ilustra a separação dos hidrogramas de cheia dos rios Capivari e Jundiaí,
em um modelo clássico de dois reservatórios, de acordo com o procedimento realizado.
Os resultados obtidos para as separações dos hidrogramas de cheia dos rios
Capivari e Jundiaí, em base mensal para o período estudado, apresentaram coeficientes de
escoamento subterrâneo de 56,5 e 64,6 % para os rios Capivari e Jundiaí, respectivamente.
Durante o período seco foi possível observar uma contribuição média do escoamento
1022

subterrâneo para o escoamento total de 59,3 e 71,1 % para os rios Capivari e Jundiaí,
respectivamente, o que comprova um maior manejo do solo na bacia do rio Capivari, devido
às atividades agrícolas (escoamento superficial de 40,7 %). No período chuvoso a
contribuição média respectiva para os rios foi de 50,6 e 57,3 %. Pode ser observado no rio
Capivari que a valor de maior vazão ocorrida foi de 47,8 m3s-1 e contribuiu em média de 36,8
% para o escoamento subterrâneo.

Figura 1. Separação dos hidrogramas de cheia dos rios Capivari e Jundiaí para os reservatórios do
escoamento total (Qt) e escoamento subterrâneo (Qn), no período de 1996 a 2006.

Os relacionamentos entre os escoamentos totais e subterrâneos para as bacias dos
rios Capivari e Jundiaí (Figura 2) apresentaram correlações linear altamente significativa
(p<0,01) entre as variáveis. O modelo linear obtido pode ser utilizado para as determinações
dos escoamentos subterrâneos em função do escoamento total diretamente medido no
canal fluvial.
Tais resultados estão de acordo com o observado nas bacias de drenagem,
principalmente com a ocupação do solo, sendo a do Capivari mais influenciada
antropicamente.

Figura 2. Correlação linear entre escoamento total (Qt) e escoamento subterrâneo (Qn) dos rios
Capivari e Jundiaí, no período de 1996 a 2006.

5. Conclusões
A análise prévia do comportamento hidrogeológico dos rios Capivari e Jundiaí,
principalmente no que concerne a separação dos hidrogramas de cheia empregando filtros
numéricos de 1ª ordem, se mostraram eficientes na caracterização do comportamento da
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carga subterrânea nessas bacias de drenagem, onde foi possível observar contribuições
médias maiores do que 50 % em relação ao escoamento total.
Durante o período seco as contribuições subterrâneas foram maiores na bacia do rio
Jundiaí em comparação com a do rio Capivari, onde a influência antrópica já se encontra
mais acentuada, evidenciando um maior potencial erosivo.
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Resumo
As características dos principais metais pesados Co, Cr, Cu, Zn, Cd, Ni e Pb, presentes nos
sedimentos de fundo da bacia do alto rio Tietê, foram investigadas a partir da extração total por fusão
alcalina em amostras ao longo do perfil de profundidade e classificadas de acordo com o grau de
poluição estabelecido pelo índice de geo-acumulação (Igeo), tendo como referência o fundo
geoquímico natural regional. Os perfis de distribuição dos metais pesados extraídos dos sedimentos
de fundo próximos a nascente refletiram a geologia local, casos de Ponte Nova e Biritiba, enquanto
mais a jusante, em Mogi das Cruzes, a contribuição antrópica foi verificada, principalmente para Cr,
Zn e Cd, sendo classificada de moderada a forte. Para a estação de amostragem em Pirapora, a
influência antrópica também foi destacada em termos de Cu e Zn, com classificação de uma poluição
forte a muito forte.
Palavras-chave: metal pesado, alto rio Tietê, geoquímica, sedimento de fundo, poluição.
Abstract
The main characteristics of heavy metals Co, Cr, Cu, Zn, Cd, Ni and Pb, present in the bottom
sediments of the Upper Tietê River Basin, were investigated from the total extraction by alkaline fusion
in samples along the depth profile and classified according to the degree of pollution set by the geoaccumulation index (Igeo), with reference to the regional background levels. The vertical distribution of
heavy metals extracted from bottom sediments near the headwaters, Ponte Nova and Biritiba,
reflected the local geology, while at downstream direction, Mogi das Cruzes, the anthropogenic
contribution was detected, mainly for Cr, Zn and Cd, being classified as moderate to strong. For the
sampling station in Pirapora, the anthropogenic influence was also highlighted in terms of Cu and Zn,
with a strong to very strong pollution rating.
Keywords: heavy metal, Tietê upper basin, geochemical, bottom sediment.

1. Introdução
O rio Tietê é o principal e maior rio do Estado de São Paulo em função da sua
importância como gerador de energia elétrica e abastecimento público regional, com mais
de 10 hidroelétricas em sua bacia de drenagem. Com o passar dos anos, devido ao
aumento da população e conseqüente desenvolvimento da agricultura e do parque industrial
do estado, a qualidade de suas águas e sedimentos foram se deteriorando. Nos últimos
anos, a atenção tem sido redobrada para a questão da poluição fluvial e principalmente com
relação à presença de metais pesados nas cargas dissolvidas e particuladas.
Os metais pesados são normalmente encontrados nesse ambiente fluvial sob
diferentes formas químicas e sempre associados a um alto fator de enriquecimento e as
baixas taxas de remoção, concentrando-se principalmente na carga particulada, associados
aos sedimentos de fundo e em suspensão (Sholkovitz, 1992; Mortatti et al., 2002), sendo a
sua ocorrência melhor investigada quando as amostragens são realizadas em perfil de
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profundidade, as quais permitem um estudo da evolução desses metais em associação com
as frações geoquímicas que envolvem os materiais de origem naturais e antrópicos.
As distribuições e quantificações dos metais pesados em sedimentos fluviais são
normalmente baseadas nas concentrações obtidas a partir das extrações totais e
comparadas com a caracterização do fundo geoquímico natural e ainda com outros
parâmetros de referência (Salomons & Forstner, 1984).
O presente trabalho avalia as características dos principais metais pesados
presentes nos sedimentos de fundo da bacia do alto rio Tietê com respeito às distribuições
ao longo dos perfis de profundidade e possíveis problemas de toxicidade, identificando as
classes de poluição.

2. Área de Estudo
A bacia do alto rio Tietê, com 5.985 km2, localizada na zona climática subtropical
entre as latitudes 23°23’ e 23°33’ S e longitudes 45°50’ e 47°01’, abrange a parte superior
do Rio Tietê, desde as suas cabeceiras até a barragem do Reservatório de Pirapora, numa
extensão de 133 km, sendo composta por 34 municípios e quase 20 milhões de habitantes,
correspondendo a uma das maiores densidades populacionais do mundo (Figura 1).
A maior parte da área de drenagem se encontra assentada em terrenos
sedimentares do Cenozóico, compreendendo os depósitos terciários da bacia de São Paulo
e as coberturas aluviais do quaternário, sendo toda essa região contornada por terrenos
cristalinos. Em termos de vegetação, podem ainda ser observados alguns fragmentos do
maciço florestal atlântico e em menor escala área de matas ligadas a Serra da Cantareira.
Já se tornam marcantes as derivações ambientais promovidas pela ação antrópica na
região. Os principais solos encontrados na bacia de drenagem resumem-se ao Argissolo e o
Latossolo.

Figura 1. Localização da bacia do rio Tietê e estações de amostragem (1- Ponte Nova, 2-Biritiba, 3Mogi das Cruzes, 4- Pirapora).
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3. Material e Métodos
Os perfis dos sedimentos de fundo foram amostrados em triplicata nas estações 1 a
4 ao longo da bacia do alto rio Tietê, utilizando um amostrador tipo torpedo, sendo
congelados até o fatiamento em laboratório (1 cm). As amostras foram secas ao ar,
peneiradas para a fração fina de 63 μm. As análises químicas dos principais metais pesados
foram realizadas por ICP-OES após a extração total por fusão alcalina, usando tetraborato e
metaborato de Lítio (Samuel et al., 1985).
A avaliação das classes de poluição, devido à presença de metais pesados nos
sedimentos de fundo do alto rio Tietê, foi realizada a partir do índice de geo-acumulação
desenvolvido por Müller (1979), de acordo com a equação abaixo:

onde, [Me]sed representa a concentração do metal pesado no sedimento e [Me]back a
concentração do metal pesado relativo ao fundo geoquímico natural regional.

4. Resultados e Discussão
De acordo com o observado na Figura 2, a estação de Ponte Nova, junto às
nascentes do rio Tietê, apresentou baixos valores de Igeo, representando ausência de
poluição, ao longo do perfil de profundidade, com exceção do Cu, que nos sedimentos mais
superficiais, apresentou uma poluição já considerada moderada (Igeo entre 1 e 2), o mesmo
sendo observado para a estação de Biritiba, somente variando para Cu e Cd, com
classificação de poluição moderada, mas com uma distribuição bastante heterogênea.
Mais a jusante, a estação de Mogi das Cruzes apresentou para Cr, Zn e Cd, classes
de poluição de moderada a forte (Igeo 2-3), enquanto para o Cu, os resultados foram
preocupantes, sendo classificados como poluição considerada forte (Igeo 3-4), associadas
principalmente aos esgotos domésticos e com variabilidade ao longo do perfil, indicando
possível remobilização de sedimentos, similar ao verificado para Pirapora se mostraram
moderados para a maioria dos metais pesados estudados, mas preocupantes com relação
ao Cu e Zn, os quais apresentaram elevados índices (Igeo 3-5) dentro da classe de poluição
considerada forte à muito forte, oriunda de possíveis contribuições antrópicas associadas
principalmente aos esgotos domésticos.
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Figura 2. Classes de poluição para os principais metais pesados, ao longo dos perfis de
profundidade, para o alto rio Tietê (Ponte Nova, Biritiba, Mogi das Cruzes e Pirapora).

5. Conclusão
O procedimento de extração total dos principais metais pesados presentes nos
sedimentos de fundo, associado com os índices de geo-acumulação calculados, permitiu
identificar as classes de poluição de cada espécie química para a bacia do alto rio Tietê,
onde Cu, Cr e Zn foram os mais preocupantes, com poluições classificadas de forte a muito
forte, principalmente a jusante na bacia de drenagem, oriundos das atividades antrópicas na
região.
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Resumo
Com intuito de investigar a contaminação e atenuação dos compostos BTEX no aqüífero da bacia do
Rio Lucaia - Salvador (Bahia), determinou-se em amostras de água subterrânea as concentrações
dos voláteis aromáticos benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX), sulfato, nitrato e ferro (II) em
dois períodos climáticos distintos. As concentrações dos compostos foram comparadas, verificandose a redução do teor de BTEX nos pontos amostrais em até 82%. Mapas de isoteores foram
gerados, observando-se o comportamento dos compostos e a relação do Eh e do consumo de nitrato
com a atenuação natural dos BTEX, verificando-se que não ocorre uma grande dispersão em níveis
críticos e perigosos para a população.
Palavras chave: Atenuação natural, BTEX, água subterrânea.
Abstract
In order to investigate the contamination and attenuation of BTEX compounds into the Basin of Rio
Lucaia aquifer – Salvador (Bahia), it was determined in samples of groundwater concentrations of
volatile aromatics benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX), sulfate, nitrate and iron (II) in
two climate distinct periods. The concentrations of compounds were compared to ascertain the yield
reduction of BTEX in the sampling points up to 82%. Isotenor maps were generated by observing the
behavior of composites and the relation of Eh and nitrate consumption with natural attenuation of
BTEX, verifying that it does not occur in a wide spread critical levels and dangerous for the population.
Keywords: Natural attenuation, BTEX, groundwater.

1. Introdução
Os problemas mais graves de contaminação das águas subterrâneas são atribuídos
aos hidrocarbonetos aromáticos, ocorrendo, na maioria dos casos, devido ao vazamento de
tanques subterrâneos que armazenam combustíveis derivados de petróleo.

Dentre os

constituintes da gasolina, os que merecem maior preocupação são os hidrocarbonetos
voláteis monoaromáticos, benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno (BTEX), devido a sua
toxicidade e solubilidade em água. Segundo a resolução 396/2008 do CONAMA, as
concentrações máximas permitidas para o benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos são de 5
μg.L-1, 24 μg.L-1, 200 μg.L-1 e 300 μg.L-1, respectivamente (BRASIL, 2008).
Com o apoio financeiro concedido pela FAPESB através do Termo de Outorga – no.
APR0365/2008 e pelo financiamento das análises laboratoriais através do CTPETRO FAPEX – PETROBRAS - CNPq (no. 2201074500), este trabalho se propôs a investigar a
concentração e atenuação dos compostos BTEX no aqüífero da bacia do Rio Lucaia (Fig. 1),
que engloba alguns dos bairros mais populosos da cidade de Salvador (Bahia – Brasil).
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Figura 1: Mapa de situação e localização da área e pontos de amostragem na Bacia do Rio Lucaia,
Salvador (Bahia-Brasil).

2. Metodologia
As amostras foram coletadas em poços/fontes/cacimbas rasos, através de bomba
peristáltica de baixa vazão acoplada a uma célula de fluxo com a determinação dos
parâmetros físico-químicos na água: pH, Eh, temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido
e sólidos totais dissolvidos. Devidamente acondicionadas e resfriadas, a determinação do
BTEX na água foi realizada, no mesmo dia, utilizando a metodologia EPA 8260C e 5030C.
Foi realizada a determinação de sulfato com análise em espectrofotômetro de UV- VIS,
numa faixa de 450 nm; nitrato, com leitura em espectrofotômetro, numa faixa de 400 nm e
determinação de íon Fe2+ dissolvido, segundo método colorimétrico 3500-Fe D, lido
posteriormente no espectrofotômetro, numa faixa de 510 nm.

3. Resultados e Discussão
Segundo resolução do CONAMA n. 396/2008, art. 3º, parágrafo IV, a água analisada
enquadra-se como classe 3: águas dos aqüíferos, com alteração de sua qualidade por
atividades antrópicas, mas que podem exigir tratamento adequado, dependendo do uso
preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas naturais.
Os resultados obtidos de BTEX nas duas campanhas revelam que na maioria dos
pontos coletados a concentração de BTEX diminui, como se observa na Fig. 2, variando de
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0 a 185,7 µg/L (1ª coleta) e 0 a 35,0 µg/L (2ª coleta), sendo o ponto 8 (RIO 1) o que
apresentou maiores concentrações nas duas campanhas.
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Figura 2: Concentração de BTEX, em µg.L-1, nos pontos coletados na bacia do Rio Lucaia, em julho e
dezembro de 2010. Onde: (I) benzeno, (II) tolueno, (III) etilbenzeno, (IV) m+p-xileno, (V) o-xileno.

Preliminarmente, a atenuação natural dos BTEX frente aos aceptores de elétrons
nitrato, ferro (III) e sulfato, observada através de estudos estatísticos, evidencia a
importância do Eh para a degradação dos compostos nos pontos contaminados (Fig. 3).
Assim, quanto mais negativo o Eh do meio, mais favorável será a reação de oxidação dos
BTEX.
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Figura 3: Diagrama de ordenação representando a relação das variáveis com os BTEX e os pontos
de coleta.

A ordem preferencial de degradação dos BTEX pelos aceptores de elétrons, do
ponto de vista termodinâmico, é o nitrato (NO3-), íon ferro (III), o sulfato (SO42-),
respectivamente. Quando comparados os valores dos aceptores encontrados, observa-se
ainda valores baixos de nitrato na primeira (0 – 8,42 mg.L-1) e na segunda coleta (0,03 –
11,35 mg.L-1), e valores maiores de Fe2+ nos locais com as maiores concentrações de
BTEX, variando de 0 a 0,42 mg.L-1 na primeira coleta, e de 0,10 – 1,80 mg.L-1 na segunda,
indicando realmente a possível ocorrência de atenuação natural desses compostos,
principalmente por nitrato e ferro (III), mais acentuada na segunda campanha. Os valores de
sulfato, na segunda coleta (30,70 – 140,81 mg.L-1), continuam altos quando comparados
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com a primeira coleta (5,09 – 86,77 mg.L-1), indicando que este aceptor não foi consumido
na degradação dos BTEX.
A partir dos dados coletados nas duas campanhas, foram geradas curvas de
isoteores, para o nitrato, Eh, e para o BTEX, mostrando a dispersão dos compostos na bacia
do Rio Lucaia, onde foi observado que a contaminação de BTEX nas águas subterrâneas
concentra-se na região do Rio Vermelho, local onde foram encontradas as maiores
concentrações de benzeno, 185,7 µg.L-1 na primeira coleta e 35,0 µg.L-1 na segunda. Na
região com os maiores teores de BTEX encontram-se os menores valores de Eh, indicando
ambientes redutores, mais favoráveis à oxidação e degradação dos BTEX, como é
observado para o nitrato, indicando valores baixos nos locais contaminados devido
justamente ao seu consumo para a atenuação dos compostos voláteis.

4. Considerações Finais
A comparação das duas coletas apresentadas mostra uma redução significativa nas
concentrações de BTEX, principalmente o benzeno, tendo uma diminuição de 82% em 6
meses. A construção de mapas de isoteores, mostrando a dispersão dos aceptores de
elétrons nitrato, sulfato e ferro (III), produzindo ferro (II), sendo mais uma evidência da
atenuação natural dos compostos BTEX, onde a contaminação, mesmo centralizada na
região do Rio Vermelho, não apresenta uma grande disseminação em níveis críticos para a
população, já que o possível foco de contaminação, o ponto RIO 1, teve uma grande
redução de concentração, e seus arredores apresentam valores muito baixos de BTEX (0,2
– 0,6 µg.L-1), estando abaixo do exigido pelo CONAMA.

5. Referências
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Portaria ministerial n. 396, de 3 de abril de 2008. Lex: DOU
n.66,
07/04/2008,
seção
I,
p
64-68.
Disponível
em:
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http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=562>. Acesso em: novembro 2009.
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Abstract
Keller Peninsula, located in King George Island, has a typical Maritime Antarctica climatic regime, with
higher temperatures and rainfall than other areas in Continental Antarctica. The main rocks are
pyritized andesites, volcanic ashes and basalts. The aim of this work was the determination of total
recoverable analytes in water channels in Keller Peninsula, Maritime Antarctica. Water samples were
analyzed by ICP-OES, after the proper treatments, to determination of twenty-five elements. We
identified eight sulphide-affected catchments, where pH was nearly neutral. The ionic concentration in
solution was high, both in non-affected and sulphide-affected catchments, with trend of greater values
in sulphide-affected catchments.
Keywords: Acid Rock Drainage; Maritime Antarctica; Hydrogeochemistry.
Resumo
A Península Keller, localizada na Ilha Rei George, possui um clima típico da região da Antártica
Marítima, com elevadas temperaturas e registros pluviométricos que outras áreas na Antártica
Continental. As rochas predominantes são andesitos piritizados, basaltos e tufos vulcânicos. O
objetivo desde trabalho foi determinar a fração total recuperável dos analitos nos canais de degelos
na Península Keller, Antártica Marítima. As amostras de água foram analisadas por um ICP-OES,
após os devidos tratamentos, para determinação de vinte e cinco elementos. Foram identificadas oito
bacias de drenagem afetadas pela oxidação de sulfetos, onde o pH foi próximo da neutralidade. A
concentração iônica em solução foi alta, tanto nas bacias afetadas e não afetadas pela oxidação de
sulfetos, com os maiores valores nas bacias afetadas.
Palavras-chave: Drenagem Ácida; Antártica Marítima; Hidrogeoquímica.

1. Introduction
The region known as Maritime Antarctica registers higher mean temperature and
precipitation than Continental Antarctica, favoring chemical weathering and soil formation
(Campbell and Claridge, 1987; Blume et al., 2004). The positive temperatures, which
predominate during the summer, also result in a high number of freshwater ecosystems.
Later studies (Michel et al., 2006; Simas et al., 2007; Simas et al. 2008), reported that
in Maritime Antarctica weathering is more advanced in soils which are associated either with
ornithogenic influence or presence of sulphides in the parental material, which oxidate and to
sulphates during pedogenesis, generating strong acidity.
Souza (2010) registered high pH values in snowmelt streams of Keller Peninsula,
even in the sulphate-affected areas, indicating that the acidity is being neutralized during the
weathering process as ions are adsorbed or co-precipitated with minerals. The objective of
the present study was to measure the total recoverable analytes (strongly adsorbed forms
and soluble forms) in surface waters collected in Keller Peninsula, Maritime Antarctica.
2. Material and Methods
Keller Peninsula is located at King George Island (59° 06´- 57° 36´ W and 61° 48´62° 15´S), part of South Shetland Archipelago, Maritime Antarctica The geology is dominated
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by Upper Jurassic basalts, basalt-andesites, and pyritized andesites (Hawkes, 1961). The
annual mean air temperature varies between -6.4 °C in July to +2.3 °C in February, and the
mean annual precipitation is 367 mm (INPE, 2009). Positive temperatures are registered
between November and March, when ice melting produces liquid water.
One hundred and thirteen (113) surface water samples formed by snowmelt were
collected from melting water channels between February and March 2009 (Figure 1) in 16
catchments in Keller Peninsula (Souza, 2010). Water sampling was carried out using
polyethylene, and at each channel, samples were collected in different points from the
source thawing area to the discharge on the sea. Sea samples were also taken.
Temperature, Eh and pH were measured in situ using a portable Digimed DM-2 meter.
Samples were kept cool (+4 °C) before analysis.
According to EPA 3015 A Method, the analytes were solubilized with double-distilled
nitric and hydrochloric acids in a CEM MDS 2,000 Microwave Laboratory Digestion System.
Sulfur was analyzed in non filtered samples by ester cellulose 0.45 µm membrane, without
the digestion.
Twenty five elements were analyzed by Perkin Elmer Optima-3300 DV ICP-OES
connect to Perkin Elmer AutoSampler AS-90 plus. Manganese solutions were utilized in
optimization of ICP-OES previous to all measurements.
3. Results and Conclusion
According to the value of soluble sulfate, the catchments were classified as sulphideaffected (sulfate concentration higher than 150 mg/ L) and non-sulfide affected (sulfate
concentration close 70 mg/ L) (Table 1).
Table 1. General characteristics of freshwater samples from the studied catchments and seawater.
SO42- (mg/ L)†

Code Number of samples pH†
C1
30
6.7 ±
C2
4
7.3 ±
C3
3
7.6 ±
C4
6
7.5 ±
C5
1
7.3 ±
C6
3
7.2 ±
C7
13
6.7 ±
C8
2
7.2 ±
C9
7
6.2 ±
C10
0
±
C11
12
5.3 ±
C12
3
7.1 ±
C13
2
7.7 ±
C14
13
7
±
C15
9
6.7 ±
C16
3
7.3 ±
Sea
2
7.2 ±
† medium value ± standard deviation

1.1
0.1
0.1
0.2
0
0.1
1.1
0.5
1.5
1.7
0.2
0.5
1.1
1.4
0.2
0.5

205.3
579.7
71.4
37.1
35.1
61.3
348.4
157.9
371
664.4
19.74
5.76
236.4
266.6
68.94
21,329

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
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Total Alkalinity
(mmolc/ L)†
255.7
2.3
±
183.7
3.6
±
29
2.1
±
24.8
2.1
±
0
3.1
±
47.9
2.1
±
409.9
2.2
±
47.7
3.5
±
448.7
1.3
±
±
499.4
0.7
±
2.23
1.6
±
5.1
2.1
±
189.2
1.9
±
89
1.2
±
106.8
2.1
±
13,544
3.7
±

Sulfide-influence
1.1
1.6
1.0
0.6
0.0
0.0
0.9
1.2
0.8
1.1
0.9
1.0
0.9
0.6
0.6
2.3

Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No
-

The sulphated catchments registered the highest ionic soluble concentrations (Table
2), except for Ba, Bi, Mo, and V. The decreasing molar abundance sequence was: Ca> Mg>
Na> K. Ag concentrations values were below the detection limit.
Souza (2010) registered lower dissolved ionic concentration in the same water
channels than the registered by acid digestion. The high content of ions adsorbed to clay
minerals can be related with the presence of high specific surface of minerals and low
cristalinity minerals registered by Simas et al. (2006) in sulfate soils at Keller Peninsula.
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Gomes, M.R.M., and Costa, L.M. (2007). Ornithogenic cryosols from Maritime Antarctica:
Phosphatization as a soil forming process. Geoderma, 138, 191-203.
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Table 2. Medium analyte concentration by catchments and sea in digested samples.

Ba
Catchment µg/ L

Sea

Bi

Cu

Li

Mn

Mo

Ni

Pb

Sr

V

Zn

Al

Ca

Fe

K

Mg

Na

µg/ L

µg/ L

µg/ L

µg/ L

µg/ L

µg/ L

µg/ L

µg/ L

µg/ L

µg/ L

mg/ L

mg/ L

mg/ L

mg/ L

mg/ L

mg/ L

10.04148

20.10123

15.87988

42.7822

17.37452

2.756961

2.770401

382.2196

7.423441

11.56845

3.229721

28.90557

2.905779

9.309715

18.04174

7.813047

15.32358

9.392836

56.93367

5.807477

3.376152

6.911012

751.2069

18.98917

3.5541

7.112746

63.8347

3.236605

1.925483

7.78041

17.36234

1.289569

1

15.13016

2

34.62391 IDL

3

6.387288

2.129329 IDL

14.20639

4.006418

8.327145

2.199921

192.0609 IDL

IDL

2.059781

15.15768

0.755903

0.796688

1.850311

11.91456

4

34.06471

11.14609

20.08048

77.88809

3.034827 IDL

IDL

72.79311 IDL

IDL

13.4149

6.831336

4.910117

2.327101

2.367402

4.627914

4.561668

5 IDL

7.335047 IDL

18.11783 IDL

4.044493 IDL

IDL

39.79197 IDL

IDL

1.366553

6.363001

0.635624

0.525892

1.149291

5.103349

6 IDL

6.050795 IDL

18.34467 IDL

20.40081 IDL

IDL

66.84068 IDL

IDL

0.935401

10.14356

0.151476

0.602185

2.105342

9.113187

7

7.501469

3.550664

10.73826

216.72

3.642158

187.5656

6.575493

1.527449

27.29633

0.391485

0.507302

3.910123

8.162338

8

3.033552

9.042254 IDL

6.19748

57.84201

14.33668

17.38698 IDL

IDL

1220.314 IDL

IDL

2.024858

63.9425

1.604267

79.24773

147.6395

8.072356

9

14.25623

3.404411

36.36808

12.00916

96.62374

15.90847

6.468309

0.878922

211.8209

6.903247

7.421896

3.996567

50.33673

6.647747

0.536055

8.467247

11.90101

11

4.905271

2.889912

61.91425

4.774121

5.73993

7.929514

2.886309

7.186048

59.39267

5.871529

34.04666

0.613669

8.155762

0.463701

0.285684

1.231318

4.67857

12

477.3584

7.918373

50.41282

3.192878

398.2319

29.15065

5.848899

3.958267

48.44237

32.75063

31.20085

7.731312

5.257078

5.569395

1.482548

1.820536

2.177084

13

477.3584

7.918373

50.41282

3.192878

398.2319

29.15065

5.848899

3.958267

48.44237

32.75063

31.20085

7.731312

5.257078

5.569395

1.482548

1.820536

2.177084

14

46.16693

6.395178

4.74654

12.71077

14.59886

11.17492

1.227671

4.432881

143.6793

4.136528

1.991432

2.686432

15.85046

1.327361

0.682988

2.184984

4.972501

15

17.17106

6.086251

70.1289

18.32742

436.0726

17.3615

9.57063

4.425833

323.0948

4.121537

23.46782

9.7467

41.43114

3.25514

0.634725

7.941219

8.485883

16

5.870562

0.907848 IDL

9.118426

0.766466

10.96238

1.395454

0.454872

41.1237

0.108934 IDL

0.143361

6.300694

0.01412

0.244018

0.778338

2.938209

271.6574

8.036573

36.22044

605.6146

16.60507

12.87189

14.93868

1146.849

118.8767

77.48013

54.21686

41.93781

54.13982

121.8103

10.16702

173.0143

13.68446

1.682748
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CONCENTRAÇÕES ANÔMALAS DE FLUORETOS EM ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS DO SISTEMA AQUÍFERO GUARANI
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RESUMO
O Sistema Aquífero Guarani/SAG é um dos maiores reservatórios de águas subterrâneas do Planeta.
Suas águas são geralmente potáveis e apresentam baixa mineralização, a despeito das suas
pequenas velocidades de circulação. Porém, em algumas áreas restritas existem concentrações
elevadas de flúor e salinidade como nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e
São Paulo. Até o presente momento essas anomalias geoquímicas não têm a sua origem conhecida.
Apresentam-se algumas hipóteses sobre a origem deste elemento neste sistema. Discute-se
resultados de 14 amostras com concentração de flúor acima dos padrões para consumo humano no
Brasil (1,5 mg/L) distribuído nas zonas (afloramento, confinamento e forte confinamento). Aceita-se a
hipótese sobre a origem deste elemento que sugere como fonte original as misturas com águas de
formações sedimentares Pré-SAG. Acredita-se que com a necessidade de outorga das águas
subterrâneas novas informações serão conhecidas em relação às concentrações anômalas de flúor.
A origem do flúor não esta ainda esclarecida necessitando projetos de monitoramento de sua
qualidade.
Palavras-chave: hidroquímica, flúor, sistema aqüífero
ABSTRACT
The Guarani Aquifer System/GAS is one of the largest reservoirs of groundwater on the planet. Its
waters are potable and generally have low mineralization, in spite of their small speeds of movement.
However, in some limited areas there are high concentrations of fluoride and salinity like as Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná and São Paulo states. So far these geochemical anomalies
have their origin not known. Present some hypotheses on the origin of this element in this system. It
discusses the results of 14 samples with fluoride concentration above the standard for human
consumption in Brazil (1.5 mg/L) distributed in areas (outcrops, confinement and strong confinement).
Accepts the hypothesis on the origin of this element that suggests the original source is related as
mixtures with water of Pre-GAS sedimentary formations. It is believed that the need for licensing of
groundwater new information is known about the anomalous concentrations of fluoride. The source of
fluoride is not yet clarified. New projects requiring monitoring of their quality are necessary.
Keywords: hydrochemistry, fluorine, aquifer system

1. Introdução
O Sistema Aquífero Guarani/SAG composto por uma seqüência de camadas
sedimentares de Idade Permo-Triássica representa um dos maiores reservatórios
subterrâneos do Planeta. Ele é parte de oito estados brasileiros (RS, SC, PR, SP, MG, GO,
MT, MS) e ainda parte do Uruguai, da Argentina e do Paraguai com uma extensão
aproximada de cerca de 1.200.000 km2. O Projeto de Proteção Ambiental e Sustentável do
Aquífero Guarani/PSAG (2009) ampliou os conhecimentos deste recurso.
Este projeto revelou que a maior parcela é utilizada no abastecimento humano de
áreas urbanas e rurais. Destaca-se no Estado de São Paulo o Município de Ribeirão Preto
605.114 habitantes (IBGE, 2011). Já no Estado do Rio Grande do Sul; Santana do
Livramento (82.513 hab.), Ivoti (19.877 hab.), Quarai (23.021 hab.), Cacequi (13.685 hab.) e
outras, são abastecidas completamente por águas subterrâneas. As águas deste aquífero
também são utilizadas na indústria de transformação, ou de alimentos, como no
envasamento de águas minerais nos Municípios de Novo Hamburgo e em Três Cachoeiras,
(BRASIL/DNPM/SIGHIDRO, 2011).

1037

Outra importante parcela destas águas é utilizada em estâncias hidrominerais
termais como, por exemplo: em Salto (Uruguai), Concórdia (Argentina), no RS (Nova Prata e
Três Arroios) e em Santa Catarina: Piratuba, Chapecó, Itá, Palmitos e Presidente Castelo
Branco. Estas ocorrências, segundo resultados da avaliação do Projeto PSAG (2009) serão
brevemente discutidas neste artigo. O SAG foi subdivido em três zonas: 1) zona de
afloramento {Z.A.}; 2) zona de confinamento {Z.C.} e 3) zona de forte confinamento {Z.F.C.}.
As ocorrências de águas termais no SAG estão relacionadas à zona de forte confinamento e
apresentam uma hidroquímica diferenciada como por exemplo, em Nova Prata: águas
sulfatadas, litinadas, fluoretadas e vanádicas BRASIL/DNPM (SIGHIDRO, 2011). A
concentração de flúor desta água é cerca de 2,7 mg/L. Silvério da Silva et al. (2008) e
Santiago (2010) relataram que existem águas fluoretadas nas três zonas {Z.A., Z.C. e
Z.F.C.} do SAG no RS e SC.
2. Geologia
O SAG, originalmente conhecido como Aquífero Gigante do MERCOSUL Araújo et
al. (1995) compõem-se de uma sequência de camadas arenosas reservatórios de Idade
Triássico-Jurássicas confinadas pelo derrame basáltico Cretácico, com extensão de cerca
de 1.194.000 km2, incluindo a Bacia do Paraná e do Chaco-Paraná. Este Sistema
Hidroestratigráfico é constituído por estratos de Idade Triássico (formações Pirambóia e
Rosário do Sul no Brasil, Buena Vista no Uruguai) e do Jurássico (formações Botucatu no
Brasil, Misiones no Paraguai e Tacuarembó no Uruguai e na Argentina).
Machado (2005) considerou este sistema para o Estado do Rio Grande do Sul como
sendo constituído por nove Unidades Hidroestratigráficas (Botucatu, Guará. Arenito Mata,
Caturrita, Alemoa, Passo das Tropas 1 e Passo das Tropas 2, Sanga do Cabral e
Pirambóia). Informações detalhadas constam em Freitas e Machado (2005) e
BRASIL/CPRM (2008).
3. Materiais e Métodos
Discutir brevemente os resultados obtidos em campanhas de coletas e análises
químicas de águas subterrâneas em diferentes projetos de pesquisa, com diferentes áreas
de abrangência Silvério da Silva et al. (2007) e PSAG (2009).
Apresentar alguns aspectos hidroquímicos relacionados às ocorrências de águas
subterrâneas do SAG com concentração de fluoretos acima do Valor Máximo Permissível
(VMP) Portaria MS nº518/2004, estipulado em 1,5 mg/L. Serão consideradas 14 amostras
com fluoretos acima do VMP, avaliadas pela empresa consultora para o Projeto PSAG
(2009). Estas foram selecionadas tendo em vista os Erros Prático e Teórico Custódio &
Llamas (1983) avaliado ser inferior a 10%.
4. Resultados
Inicialmente deve-se destacar que diferentes pesquisadores, trabalhando em
distintas zonas têm encontrado valores anômalos de flúor em águas subterrâneas no SAG.
Destacam-se na área central do Estado do Rio Grande do Sul: Baccar (1998), Costa et al.
(1999), Silvério da Silva et al. (2000), Marimon (2006) e outros. Já nos estados de São
Paulo e Paraná Giampá e Franco Filho (1982), Gouveia da Silva (1983), Fraga (1992).
Sracek e Hirata (2002), Martins Netto et al. (2004).
Até o presente momento têm-se várias hipóteses sobre a origem dos fluoretos,
porém nenhuma delas é aceita por todos os pesquisadores do tema. Os resultados do II
Congresso Aquífero Guarani (2008) “As águas do SAG são geralmente potáveis e
apresentam baixa mineralização, a despeito das suas pequenas velocidades de circulação.
Há, entretanto, problemas em algumas áreas restritas com relação ao flúor, arsênico, e
salinidade. Essas anomalias geoquímicas não têm a sua origem conhecida até o momento”.
Originalmente, no Estado do Rio Grande do Sul, no Vale do Rio Pardo, região
central, imaginou-se a ocorrência de um domo salino. Posteriormente, observando-se uma
correlação espacial entre as ocorrências anômalas de fluoretos conhecidas e a distribuição
espacial da Formação Santa Maria. Silvério da Silva et al. (2002) testaram vários materiais
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geológicos (calcretes, silcretes, coprólitos, ossos fósseis de répteis, além de rochas
sedimentares). Foram estudadas pela técnica de pirohidrólise, encontrando-se valores de
flúor em rochas até 1.500 ppms. Por outro lado, um osso fóssil réptil, atingiu a concentração
de 25.000 ppm, contendo flúorapatita identificada com uso de difração de raios-X Silvério da
Silva et al. (2002). Também foram testados por esta técnica, materiais fertilizantes Flores et
al. (2003), principalmente de origem fosfática, uma vez que o flúor apresenta grande
afinidade com este tipo rochoso, utilizado na formulação dos superfosfatos. Marimon (2006)
testou diversas técnicas geoquímicas, utilizando inclusive as isotópicas, sem apresentar a
fonte primária para o flúor. Especulou-se também, devido a grande extensão de rochas
vulcânicas que estas poderiam estar relacionadas com emanações vulcânicas de ácido
fluorídrico (HF) da Formação Serra Geral ou tardias, de origem alcalina, ainda pouco
conhecida Frank et al. (2007).
O PSAG (2009) apresentou uma conclusão simplista, para explicar as concentrações
anômalas“ o flúor (F-), considerando-as associadas a águas mais salinas, termais e com
uma relação rNa/rCl (r=meq/L) mais próxima de 1, a qual sugere que a fonte de flúor (pelo
menos a principal), estaria nas formações salinas Pré-SAG. Kern et al. (2008) sugeriram que
a fluorita microcristalina existente nas formações Ponta Grossa e Irati seria a fonte de flúor
para o SAG.
Silvério da Silva et al. (2007) realizaram duas campanhas de coletas nos anos de
(2005 e 2006) na fronteira Brasil/Uruguai e análises através da técnica ICP/MS no
Laboratório de Química Ambiental e Industrial da UFSM, e eletrodo íon seletivo para flúor.
Já, os resultados do PSAG (2009) foram de amostras coletadas em 2008, englobando toda
a Bacia do Paraná e Chaco-Paraná. Assim, o Quadro 1 apresenta resultados de 14
amostras anômalas de fluoretos.
Parâmetro
Z.A.
Fluoretos (mg/L)
2,90 - 4,00
361 - 371
C.E.(μS/cm)
rNa/rCl
4,5 - 7,2
Número amostras
02
Quadro 1- Parâmetros de 14 amostras anômalas de
(2009) inéditos.

Z.C.
Z.F.C.
1,60 - 4,60
1,52 -2,84
235 - 296
515 - 1870
1,0 – 3,3
1,7 – 3,4
06
07
fluoretos dos estados RS e SC. Fonte PSAG

Notar que a faixa de concentração mais elevada de fluoretos foi na Zona de Forte
Confinamento, termais (T>25ºC) associada às águas sulfatadas, cloretadas, também com
maior C.E. as quais apresentam maior concentração de sais. Porém merece atenção
especial às faixas de concentrações de rNa/rCl em (meq/L), todas variaram amplamente em
relação a 1, conforme sugerido pelo PSAG (2009). Portanto a ideia mais atual para explicar
estas concentrações anômalas de fluoretos em águas subterrâneas do SAG relaciona-se as
misturas de águas com unidades hidroestratigráficas Pré-SAG, e, portanto, contendo sais
em pontos da Bacia do Paraná e Chaco-Paraná.
5. Conclusões
Os resultados apresentados mostram que existem diversos politipos de águas os
quais podem ter diferentes origens e sofrer processos de misturas. As águas do SAG são
geralmente potáveis e apresentam baixa mineralização. Há, entretanto, problemas em
algumas áreas restritas com relação às concentrações de flúor e salinidade. Essas
anomalias geoquímicas não têm ainda sua origem conhecida, estudos futuros de outorga
fornecerão mais informações possibilitando espacializar suas ocorrências e compreender
melhor sua origem.
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Resumo
Este trabalho apresenta uma discussão sobre a problemática relacionada à anomalia de
concentração do fluoreto em águas subterrâneas destinadas ao abastecimento humano e os
problemas de saúde pública e desperdício de finanças que podem proporcionar. Como contribuição,
elaborou-se um mapa com a espacialização das ocorrências de águas subterrâneas com excesso de
concentração de fluoreto no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Considerando a importância de
entender um pouco mais sobre o comportamento das águas que sofrem essa anomalia de
concentração de fluoreto, efetuou-se um detalhamento das composições e dos polítipos das águas
verificando-se quais as tendências que elas apresentam. Para isso a área de estudo, foi dividida em
três zonas que compõem o Sistema Aquífero Guarani: Zonas de Afloramento, Confinamento e Forte
Confinamento, tomando uma ênfase maior para Zona de Afloramento, devido a esta apresentar a
maior quantidade de poços com concentrações excessivas de fluoreto em uma mesma região, que
coincide com a Depressão Central do Rio Grande do Sul. Após avaliar quais as tipologias das águas
analisadas foi possível constatar que houve uma maior tendência nas três zonas, para o polítipo de
águas bicarbonatadas sódicas.
Palavras-chave: águas subterrâneas, anomalias de concentração de fluoretos, fluorose.
Abstract
The present work shows a discussion about the problematic related to the anomalies of fluoride
concentrations in groundwaters intended for human provisioning and also about the public health
issues and financial waste generated by them. As a contribution, we prepared a map with the spatial
occurrence of ground water with excess fluoride concentration in Rio Grande do Sul and Santa
Catarina. Taking in to account the importance of understanding a little more about the behavior of the
waters which suffer this anomaly of fluoride concentration, we have carried out a detailed description
of the compositions and water types hydrochemical facies plotted in Piper Diagrams. The idea is to
classify a water on the basis of the relative proportions of the major ions. For that, the studied area
had been split in three zones composing the Guarani Aquifer System/GAS: Outcrops, Confinement
and Strong Confinement, with a greater emphasis to the Outcrop Zone, once that the later presents
the greatest amount of wells with excessive fluoride concentrations in the same area. This area
coincides with the Central Depression of Rio Grande do Sul state sedimentary sequences in the
Paraná Basin. After evaluating the typologies of the water analyzed it was possible to verify the
occurrence of a higher tendency in the three zones with sodium Bicarbonate type.
Keywords: Groundwaters, anomalies of fluoride concentrations, fluorosis.

1. Introdução
O fluoreto é habitualmente adicionado à água de abastecimento público devido a sua
ação inibidora da cárie, o consumo prolongado de água com concentração excessiva deste
elemento pode resultar em crianças numa patologia denominada fluorose dental e, em
concentrações extremas, a fluorose esquelética.
Em diversas regiões do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente em Zonas de
Afloramento do Sistema Aqüífero Guarani - SAG, as águas subterrâneas apresentam
anomalias de concentração de fluoreto (SILVERIO DA SILVA et al, 2000; 2002; 2007; 2008;
SANTIAGO et al, 2009; SANTIAGO, 2010). Essas concentrações estão acima do Valor
Máximo Permissível (VMP) de 1,5 mg L-1 conforme estabelece a Portaria nº 518/2004, o que
tem comprometido a utilização da água para consumo humano. Sérios problemas de saúde
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pública e desperdício de finanças públicas na busca de alternativas para o abastecimento
das comunidades, sobretudo rurais, são ocasionados devido a essas concentrações
excessivas de fluoreto nas águas.
Diante da preocupação com a notória contaminação do corpo hídrico de
subsuperfície, cresce o interesse em saber qual a composição hidroquímica das águas que
sofrem com excesso de fluoreto, apontando as zonas de risco de exposição e as tendências
de elementos químicos indicativos desta anomalia. Dessa forma, neste trabalho buscou-se
espacializar a dimensão que esta problemática atinge as áreas dos Estados do Rio Grande
do Sul e Santa Catarina, tomando uma atenção maior às zonas de afloramento do SAG.
2. Metodologia
A partir do cadastro de 132 poços com excesso de concentração de fluoreto, foi
possível verificar uma maior concentração destes na Depressão Central do Estado do Rio
Grande do Sul que coincide com a Zona de Afloramento do SAG.
Nestes poços foram feitos a classificação e caracterização das águas a partir de
dados de análises de água obtidos tanto em dados pré-existentes, coletados junto a
Companhia Riograndense de Saneamento/CORSAN e do PSAG (2009), bem como em
análises efetuadas no LAQIA - UFSM, onde foi possível englobar municípios presentes nas
três zonas do SAG. Gerou-se os dados em diagramas de Piper (DREVER,1997) buscandose separar os polítipos das águas verificando qual a tendência de cada zona, para isso
empregou-se o uso do Programa Aquachem Waterloo hydrogeologic’s.
O diagrama de Piper é freqüentemente, utilizado para classificação e comparação de
distintos grupos de águas quanto aos cátions e ânions dominantes. Os diagramas de Piper,
também chamados de diagramas trilineares (PIPER, 1944; BACK, 1966), são extraídos
plotando-se as proporções dos cátions principais (Ca2+, Mg+2, Na+ , K+) e dos ânions
principais (HCO3--, Cl-, SO4-2) em dois diagramas triangulares respectivos, e combinando as
informações dos dois triângulos em um losango situado entre os mesmos. Os gráficos
mostram as proporções relativas dos íons principais, mas não suas concentrações
absolutas.
3. Resultados e Discussões
3.1. Composição das águas
De acordo com resultados do PSAG (2009), o SAG foi dividido em três grandes
zonas: Afloramento (ZA), Confinamento (ZC), e Forte Confinamento (ZFC), dentro dessas
três zonas foram cadastrados os municípios com anomalias nas concentrações de fluoreto.
Dessa forma gerou-se os diagramas de Piper no intuito de verificar quais as tipologias de
águas e quais as suas tendências dentro de cada zona.

1042

Das três zonas consideradas para o SAG a Zona de Forte Confinamento - ZFC foi a
que mais teve dados gerados no Diagrama de Piper, onde 83% dos poços apresentavam
características de águas hidrotermais (T>25°C). Na classificação das fácies hidroquímicas
das águas ilustradas no diagrama de Piper (Figura 1), 52,6% são de águas bicarbonatadas
sódicas, 26,3% sulfatadas cloretadas sódicas, 10,5% sulfatadas sódicas, 5,3% cloretadas
sulfatadas sódicas e 5,3% são classificadas como bicarbonatadas magnesianas, reforçando
a tendência predominante de águas bicarbonatadas sódicas.

Figura 1. Diagrama de Piper para águas da Zona de Forte Confinamento (SANTIAGO, 2010).

Não diferindo da zona anterior, a Zona de Afloramento também apresentou uma
predominância de águas sódicas, considerando a temperatura das águas, nesta zona, todos
os poços caracterizaram como águas frias, que penetram o SAG podendo receber
contribuições Pré-SAG (Aquíferos e Aquitardos Permianos). Para classificação das fácies
hidroquímicas das águas ilustradas no diagrama de Piper (Figura 2), somam um total de 15
municípios da Zona de Afloramento, dentro destas 50% apresentaram águas sulfatadas
cloretadas sódicas, 36% águas bicarbonatadas sódicas 7,15% águas sulfatadas sódicas e
7,15% apresentaram águas do tipo bicarbonatadas cálcicas magnesianas.

Figura 2. Diagrama de Piper para águas da Zona de Afloramento (SANTIAGO, 2010).

Ao contrário da Zona de Forte Confinamento – ZFC, a Zona de Confinamento foi a
que menos teve dados cadastrados e gerados no Diagrama de Piper. Verifica-se que dentro
da ZC houve a predominância de águas sódicas com temperatura de águas frias. Na
classificação das fácies hidroquímicas das águas ilustradas no diagrama de Piper (Figura 3),
67% são de águas bicarbonatadas cálcicas, 16,50% bicarbonatadas sódicas e 16,50% são
classificadas como sulfatadas cloretadas sódicas, reforçando a tendência predominante de
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águas bicarbonatadas cálcicas associadas a rochas vulcânicas Sistema Aquifero Serra
Geral – SASG e que ainda penetram os arenitos do SAG.

Figura 3. Diagrama de Piper para águas da Zona de Confinamento (SANTIAGO, 2010).

4. Conclusão
Conclui-se que não existe uma fonte única para o fluoreto em águas subterrâneas
nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde se encontrou uma relação
entre águas fluoretadas e Bicarbonatadas sódicas, referenciadas nas três zonas (ZA; ZC e
ZFC) do SAG. Estudos geológicos e geoquímicos integrados buscam entender a possível
origem deste elemento o que contribui para preservar a saúde das populações não somente
relacionada à fluorose dentária, mas também a osteoporose.
Deve-se também informar que vários destes poços tubulares utilizados nas
espacializações em mapas e diagramas tendo em vista as exigências da Portaria
nº518/2004 foram desativados, lacrados e principalmente aqueles de antigas captações
destinadas ao Abastecimento público. Tal procedimento deve-se a ampliação dos estudos e
surgimento de novos conhecimentos, cabendo a vigilância sanitária estadual e Municipal
fiscalizar com maior eficiência, visando sempre à saúde dos consumidores.
Referências
BACK, W., 1966. Hydrochemical Facies and Groundwater Flow Patterns in Northern Part of
Atlantic Coastal Plain. U.S. Geological Survey Professional Paper 498-A
DREVER, J. I. The Geochemistry of Natural Waters: surface and groundwater environments.
3rd ed., 1997, p. 436.
PIPER, A.M., 1944. A graphic procedure in the geochemical interpretation of water analyses.
Transactions - American Geophysical Union 25. 914-923.
PSAG - Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani.
PSAG/OEA/GEF. Disponível em http://www.sg-guarani.org. 2009, 175p.
SANTIAGO, M.R, SILVERIO DA SILVA, J. L. Flúor em Águas subterrâneas: Um problema social,
Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Recurso Hídricos. 2009.
SILVERIO DA SILVA, J. L; FLORES, E. M. M.; BERTAZZO, V. M. Estudo Hidroquímico das águas
Subterrâneas na Região de Santa Maria, no estado RS. Anais XXVII Cong. Int. Eng. San. Amb.
2000.
SILVERIO DA SILVA, J. L.; HIRATA, R.C. A.: FLORES, E. L. M.; DRESSLER, V.L. Novas hipóteses
sobre a origem do flúor no Sistema Aquífero Guarani na Depressão Gaúcha, Brasil. Anais XII Cong.
Bras. de Águas Sub. SC, Florianópolis. 2002.
SILVERIO DA SILVA, J. L.; BESSOUAT, C.;CAMPONOGARA, I.; FRANTZ, L.C.; GAMAZO, P.;
GUIMARAENS, M. “Caracterización de Áreas de recarga y descarga del SAG en R- L y Q – A.
Estudio de vulnerabilidad en el área de influencia de A – Q”. OEA/GEF/PSAG, 2 vol., 2007.
SILVERIO DA SILVA, J. L SANTIAGO, M.R.; DRESSLER, V. L. Ocorrências anômalas de flúor em
águas subterrâneas do SAG no RS. In: Anais V Seminário Latino - Amer. e I Ibero-Americano
Geografia Física/Santa Maria-RS, 2008.

1044
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Resumo
Esse trabalho tem como objetivo a caracterização físico químicas das águas subterrâneas dos
aquíferos sedimentares utilizados para captação de água através de poços tubulares profundos, no
município de Campo Grande, MS, pela empresa Águas Guariroba S.A. Com esse estudo foi possível
verificar as diferenças das análises de água de um aqüífero livre (Aqüífero Caiuá) e um aqüífero
confinado (Aqüífero Guarani).
Palavras-chaves: análise físico-química, aqüífero livre (aqüífero Caiuá), aqüífero confinado (aqüífero
Guarani).
Abstract
This paper aims to characterization the physical and chemical groundwater of sedimentary aquifers
used for collect water through deep tubes wells, in Campo Grande, MS, by Águas Guariroba SA. With
this study, we observed the differences in analysis of water from an unconfined aquifer (Aquifer Caiuá)
and a confined aquifer (Aquifer Guarani).
Keywords: analysis physical and chemical, unconfined aquifer (Aquifer Caiuá), confined aquifer
(Aquifer Guarani).

1. Introdução
A Concessionária Águas Guariroba S.A., responsável pelos serviços de Saneamento
Básicos da cidade de Campo Grande, MS, possui cerca de 40% do seu potencial hídrico
através de captações subterrâneas. O município de Campo Grande, MS, localizado no
Centro-Oeste Brasileiro, está inserido na Bacia Sedimentar do Paraná, nas proximidades de
sua borda oeste. A prospecção de água no município é possível através de três aqüíferos,
estratigraficamente posicionados nesta ordem: Aquífero Guarani (englobando as formações
Pirambóia e Botucatu), Aquífero Serra Geral (Formação Serra Geral) e Aquífero Caiuá
(Formação Caiuá). Esse estudo tem o escopo analisar as características físico-químicas das
águas captadas dos aquíferos sedimentares: Aqüífero Caiuá e Aqüífero Guarani, no
município de Campo Grande.
2. Geologia
A bacia sedimentar do Paraná é uma bacia intracratônica localizada no continente Sul
Americano, em crosta continental. Possui uma área aproximada de 1.500.000 Km² atingindo
os países do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. No território brasileiro, ocupa uma área
de aproximadamente 1.100.000 km2, e abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás,
Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Sua
espessura chega a atingir 6.000 m nos locais mais profundos da bacia.
No município de Campo Grande afloram rochas terciárias do Grupo Caiuá,
constituídas de arenitos finos a muito finos, grãos arredondados, intercalados com níveis de
siltitos e com cimentação ferruginosa. Sobrepõe-se estratigraficamente sobre o derrame de
basaltos da Formação Serra Geral e apresenta em seu contato com esta uma camada de
argila, aproximadamente 5 a 10 m, com fragmentos de basalto alterado. No município de
Campo Grande essa formação pode chegar a aproximadamente 300 m; porém na região
central da Bacia Sedimentar do Paraná, tem espessuras remanescentes de até 2.000 m
(região do Pontal do Paranapanema). A Formação Serra Geral aflora em 80 % do município
de Campo Grande (Figura 1).
Estratigraficamente abaixo da Formação Serra Geral, que não aflora no município
referido, tem-se idade eo-Triássico, a Formação Pirambóia, constituída de arenitos
avermelhados e esbranquiçados, médios a finos, localmente conglomerático, com
estratificação cruzada acanalada e planar. Essa formação é sobreposta por arenitos de
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origem eólica da Formação Botucatu (idade Jurássica). Essas duas formações juntas
formam um importante prospecto para água subterrânea: o Aquifero Guarani.

Figura 1: Parte do Mapa Geológico de Mato Grosso do Sul, com enfoque no município de Campo
Grande.

3. Hidrogeologia e aspectos construtivos dos poços
No que se refere aos potenciais hidrogeológicos, o Aquífero Caiuá é um aqüífero
sedimentar, poroso e livre que extrai vazões de até 45 m3/h. Os poços com essas
características estão localizados principalmente na região nordeste e leste da cidade. O
diâmetro útil desses poços é geralmente de 8”, possuindo aproximadamente de 50 a 70
metros de profundidade. Como exemplo deste aqüífero, há poços na região nordeste do
município, Bairro Nova Lima, em que o nível estático encontra-se aproximadamente em 48
metros, com rebaixamento de 20 metros e vazão específica de 1,5.
O Aqüífero Guarani, composto pelas formações Pirambóia e Botucatu, é um aqüífero
sedimentar, poroso e confinado. A captação é feita através dos chamados Poções, que
possuem revestimento iguais ou superiores a 8”, profundidade acima de 400 metros
(chegando a 670 metros) e vazão variável entre 90 a 400 m3/h. Poços perfurados na região
sul da cidade que captam água desse aqüífero possuem vazões específicas de teste que
chegam a 9.
4. Materiais e Métodos
Esse trabalho foi realizado com base nas análises físico-químicas de água captada
nos poços tubulares profundos, realizadas no primeiro semestre de 2010. A empresa Águas
Guariroba dispõe de um laboratório próprio (Laboratório Guariroba) e também da equipe
responsável de realizar a coleta e as análises. Para controle da qualidade e envio do
“Relatório Semestral da qualidade de água dos mananciais” à Agência de Regulação de
Serviços Públicos, as amostras são coletadas duas vezes ao ano, ou quando detectado
alguma anomalia (solicitação de clientes ou setores pertencentes a empresa).
As amostras são coletadas, em volume de 500 ml, acondicionadas em frascos
plásticos e encaminhadas imediatamente ao laboratório para análises. Lava-se o frasco com
a água retirada do poço e depois coleta-se a água a ser enviada para análise. Os ensaios
de ph e condutividade são feitos in situ. Os poços são dotados de cavaletes, onde possuem
um registro que facilita a coleta de água para análises, cumprindo-se também as
condicionantes das licenças ambientais que assim determinam.
5. Resultados
Nesse trabalho estudamos apenas as análises físico-químicas dos poços que
captam água dos aquiferos sedimentares no município. Esses aquiferos são: aqüífero Caiuá
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(aqüífero sedimentar, poroso e livre) e aqüífero Guarani (aqüífero sedimentar, poroso e
confinado). Foram estudadas as análises de quatorze poços que captam água do primeiro
aqüífero e nove poços que captam água do segundo.
Tabela 01: Análise de poços tubulares profundos que captam água do aqüífero Caiuá, aqüífero
sedimentar, poroso e livre.
POÇOS

pH

Condutividade

SDT

Al

Cl

SO4

Fe

F

Mn

Nitrato

Nitrito

CGR-119

4,8

41

149,2

<0,1

3,4

5

0,05

0

0,03

2,9

0,02

CGR-153

4,4

16,2

7

<0,1

3,5

5

0,05

0

0,02

0,4

0,02

CGR-178

4,4

59

0

0,2

3,5

5

0,05

0

0,03

5,4

0,02

CGR-179

4,5

20

0

0,1

3,5

5

0,05

0

0,02

0,2

0,02

CGR-182

4,8

96

118

0,1

3,5

5

0,1

0,1

0,2

5,9

0,02

CGR-183

4,7

40

20

0,1

3,4

5

0,05

0

0,04

2,9

0,02

CGR-189

4,6

41,4

53

0,1

3,5

5

0,05

0,1

0,01

1,7

0,02

CGR-197

4,4

92

45

0,2

3,5

5

0,1

0,1

0

8,1

0,02

CGR-205

4,9

11

34

0,1

3,5

5

0,05

0

0,01

0,2

0,02

CGR-224

4,5

12,9

22

0,1

3,5

5

0,05

0

0,01

0,15

0,02

CGR-225

4,5

12

16

0,1

3,5

5

0,05

0

0,04

0,1

0,02

CGR-226

4,9

104,4

54

0,1

3,4

5

0,05

0

0,1

7

0

CGR-227

4,5

58,7

33

0,1

3,4

5

0,05

0

0,05

5

0,02

CGR-228

4,5

41,8

24

0,1

3,4

5

0,05

0

0,02

3,8

0,02

A partir das análises dos poços tubulares profundos que captam água do aqüífero
Caiuá (Tabela 1) podemos observar um pH mais ácido, uma condutividade relativamente
baixa, acompanhados de sólidos dissolvidos totais variáveis. Podemos constatar a ausência
em Flúor dessas águas, que precisam passar por fluoretação antes da distribuição à
população. Níveis de nitrato são significativos em áreas aonde não existia rede coletora de
esgoto no passado e foi implantada há pouco tempo.
Tabela 02: Análise de poços tubulares profundos que captam água do aqüífero Guarani, aqüífero
sedimentar, poroso e confinado.
POÇOS
CGR-160
CGR-168
CGR-170
CGR-171
CGR-172
CGR-173
CGR-174
CGR-176
CGR-213

pH
7,6
7,2
8
7,8
8,1
7,7
8,2
7
7,8

Condutividade
114,7
94
127
128,3
240
121,7
118,5
123
162

SDT
57
76
73
71
10
62
61
69
82

Al
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Cl
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,5
3,4

SO4
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Fe
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

F
0,6
0,7
0,1
0
0
0,1
0
0,6
0

Mn
0,01
0,01
0,03
0,02
0,02
0,01
0,03
0,02
0,02

Nitrato
0,1
0,1
0,65
0,12
0,1
0,3
0,1
0,5
0,11

Nitrito
0
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03

Com base nas análises dos poços tubulares profundos que captam água do aqüífero
Guarani podemos observar um pH neutro, uma condutividade alta e um padrão de sólidos
dissolvidos totais semelhantes. Não há quantidades expressivas de nitrato ou nitrito,
demonstrando que essas águas não sofrem influência direta da ausência de rede coletora
de esgoto.
Comparativamente, as amostras dos dois tipos de aquiferos apresentam resultados
semelhantes nas análises de cloreto, alumínio e sulfatos. Pequenas variações são
apresentadas nos resultados de ferro, sempre acompanhados proporcionalmente aos de
manganês.
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6. Conclusões
Comparando as análises realizadas nos dois tipos de aquiferos sedimentares
utilizados para captação de água através de poços tubulares profundos, podemos observar
que as maiores diferenças entre eles são: medidas de pH do aqüífero livre, dando a
característica de uma água ácida, sendo que no aqüífero confinado esses valores fornecem
a água uma característica de pH neutro. Os valores de condutividade do aqüífero livre são
menores do que os do aqüífero confinado, conseqüentemente sólidos dissolvidos totais do
primeiro são mais baixos que o segundo. Os teores de nitrato do aqüífero livre são um
pouco elevados, porém os parâmetros estão dentro da Portaria 518 do Ministério da Saúde.
Podemos observar também que o teor de flúor no aqüífero livre é menor do que o do
aqüífero confinado. Pela característica ácida do aqüífero Caiuá, deve-se empregar
revestimentos a base de plástico geomecânico no projeto de novos poços, para que não
haja corrosão que danifique a estrutura dos poços (comprometimento da estrutura de
revestimento do poço, além de risco de ruptura dos filtros ao longo do tempo). Além disso, é
importante ressaltar a importância da rede coletora de esgoto a ser implantada no
planejamento das cidades, principalmente em regiões nas quais as formações geológicas
sejam aqüíferos sedimentares, que acabam sofrendo contaminações de nitrato através de
fossas sépticas.
7. Referências
Mapa Geológico do Estado de Mato Grosso do Sul, CPRM, 2006
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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi determinar diferentes parâmetros hidrogeoquímicos em amostras
de água superficial coletadas no Rio Tega e no Rio das Antas (Rio Grande do Sul, Brasil), avaliando
preliminarmente a relação de atividades antrópicas sobre tais parâmetros. Através dos resultados
obtidos, pode-se perceber possível influência entre lançamento de esgotos domésticos e demanda
bioquímica de oxigênio e Escherichia coli, assim como entre lançamento de efluentes industriais e
demanda química de oxigênio, Cr, Cu, Ni e Zn. Além disso, sugere-se que o grau de depuração do
Rio Tega proporciona um ambiente favorável à estabilização da carga poluidora a que é submetido.
Finalmente, o Rio Tega pode representar um tributário do Rio das Antas responsável pelo
comprometimento da qualidade de suas águas.
PALAVRAS-CHAVE: Rio Tega, atividades antrópicas, parâmetros hidrogeoquímicos.
ABSTRACT
The aim of this study was to determinate hydrogeochemical parameters in surface water samples
collected in Tega River and in Rio das Antas (Rio Grande do Sul State, Brazil), evaluating preliminarily
the relationship of anthropogenic activities on these parameters. The results obtained in this study
suggested the possible influence among domestic sewage and biological oxygen demand and
Escherichia coli, as well as among industrial effluents and chemical oxygen demand, Cr, Cu, Ni and
Zn. Moreover, it is suggested that depuration of Tega River provides a favorable environment for the
pollutant load stabilization that it is subjected to. Finally, Tega River may represent one of the Rio das
Antas tributary responsible for compromising the quality of its water.
KEYWORDS: Tega River, anthropogenic activities, hydrogeochemical parameters.

1. Introdução
A qualidade de um corpo hídrico está intimamente relacionada a implicações
ecológicas, sanitárias e econômicas1. Em relação à implicação ecológica, esgotos
domésticos, efluentes industriais e resíduos agrícolas podem carrear substâncias orgânicas
e inorgânicas ao ambiente aquático2. Essas substâncias podem atuar como contaminantes,
comprometendo a qualidade da biota e, por meio do processo de bioacumulação, afetando a
saúde humana. Essa situação representa um exemplo de implicação sanitária que,
adicionada ao mau uso desse recurso, ocasiona uma redução na disponibilidade de água
para as mais diversas atividades econômicas.
Diante dessa situação ambiental, algumas pesquisas enfatizam o levantamento de
parâmetros hidrogeoquímicos de bacias hidrográficas, avaliando as possíveis interferências
antrópicas sobre os mesmos3-5. No caso da Sub-bacia do Rio Tega (RS), por exemplo,
sabe-se que, até meados de 1996, esgotos domésticos e efluentes industriais eram
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lançados sem tratamento prévio em alguns tributários desse rio6. Considerando que o Rio
Tega drena a metade norte do município de Caxias do Sul, a qualidade de sua água
possivelmente é influenciada por esgotos domésticos e efluentes industriais (principalmente
os provenientes de atividades galvânicas). Além disso, esse rio pode carrear contaminantes
provenientes de municípios adjacentes, tais como São Marcos, Flores da Cunha, Nova
Roma e Nova Pádua. Portanto, o presente estudo teve como objetivo determinar parâmetros
hidrogeoquímicos, a fim de avaliar preliminarmente as possíveis interferências antrópicas
sobre tais parâmetros da Sub-Bacia do Rio Tega, bem como o impacto desse rio sobre o
Rio das Antas.
2. Parte Experimental
Nesse estudo, os três primeiros pontos de amostragem localizam-se em uma área
densamente urbanizada de Caxias do Sul, enquanto que o ponto 4 localiza-se no município
de Flores da Cunha. O ponto 5 situa-se na foz do Rio Tega, quando o mesmo deságua no
Rio das Antas. Finalmente, os dois últimos pontos situam-se no Rio das Antas à montante e
à jusante da foz, respectivamente. As sete amostras de água superficial foram coletadas em
duas campanhas, realizadas em novembro/2009 e outubro/2010. A coleta dessas amostras
foi realizada com o auxílio de frascos específicos para cada tipo de análise. Deve-se
ressaltar que todo o processo envolvendo tais amostras foi baseado no protocolo de
técnicas limpas7.
As determinações de demanda química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica de
oxigênio (DBO), nitrogênio amoniacal (NA), fósforo total (PT) e Escherichia coli foram
realizadas no Laboratório de Saneamento da Universidade de Caxias do Sul (LASAN), de
acordo com o método descrito em Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater (2005)8. Para a determinação de espécies metálicas totais, uma alíquota de
amostra de água in natura foi acidificada com HNO3 2% até pH<2 e analisada por
espectrofotometria de emissão ótica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICPOES) no laboratório do Grupo de Química Ambiental da Universidade Federal do Paraná
(GQA).
3. Resultados e Discussão
Ao avaliar os resultados referentes a DQO, pode-se perceber que os maiores teores
foram encontrados nos três primeiros pontos (1- 30.0, 2- 38.0, 3- 31.0 mg O2 L-1, em 2009;
1- 21.0, 2- 23.0, 3- 17.0 mg O2 L-1, em 2010), quando comparados com os demais pontos de
amostragem para ambas as campanhas. Sendo assim, essa demanda de oxigênio pode
estar sendo utilizada para oxidar substâncias inorgânicas provindas, possivelmente, de
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efluentes industriais de galvânicas. Afinal, tais resultados corroboram com as concentrações
das espécies metálicas Cr (1- 0.156, 2- 0.193, 3- 0.092 mg L-1, em 2009; 1- 0.528, 2- 0.429,
3- 0.324 mg L-1, em 2010), Cu (1- 0.060, 2- 0.066, 3- 0.021 mg L-1, em 2009; 1- 0.270, 2
0.110, 3- 0.049 mg L-1, em 2010), Ni (1- 0.508, 2- 0.429, 3- 0.150 mg L-1, em 2009; 1- 0.479,
2- 0.311, 3- 0.118 mg L-1, em 2010) e Zn (1- 0.376, 2- 0.255, 3- 0.095, em 2009; 1- 0.739, 20.419, 3- 0.321 mg L-1, em 2010) nos mesmos pontos4.
A DBO, por sua vez, não apresentou comportamento semelhante entre ambos os
períodos de amostragem. Na coleta de 2009, houve oscilações consideráveis desse
parâmetro entre os pontos de amostragem, enquanto que, em 2010, os valores
permaneceram praticamente inalterados. Portanto, pode-se sugerir que, no primeiro período
de amostragem, o lançamento de esgotos domésticos possivelmente foi mais intenso em
regiões densamente urbanizadas, principalmente no ponto 3 (10.5 mg O2 L-1). Deve-se
ressaltar que não se pode descartar a possibilidade da presença de material fecal em todas
as amostras de água, devido à quantificação considerável de Escherichia coli (5.0 x 102 –
1.6 x 105 NMP 100mL-1, em 2009; 3.5 x 102 – 5.4 x 104 NMP 100mL-1, em 2010).
Finalmente, as concentrações de NA e PT podem estar associadas aos respectivos
ciclos biogeoquímicos de tais nutrientes. Nesse contexto, a degradação de matéria orgânica
pode ter como resultado amônia e/ou íon amônio, representando possivelmente a principal
fonte de NA (<0.02 – 7.50 mg NH3-N L-1, em 2009; <0.02 – 5.10 mg NH3-N L-1, em 2010). Já
em relação ao P (0.05 – 1.61 mg P L-1, em 2009; 0.04 – 0.57 mg P L-1, em 2010), sugere-se
que o intemperismo químico de rochas seja o principal agente natural sobre a concentração
desse nutriente em águas continentais9.
De um modo geral, o lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais pode
representar um interferente antrópico intenso sobre os primeiros pontos de amostragem.
Entretanto, uma avaliação preliminar dos parâmetros hidrogeoquímicos sugere que a carga
de contaminantes é constantemente transformada, devido à capacidade de depuração do
Rio Tega. Portanto, vales encaixados e topografia acentuada permitem que o rio adquira
uma oxigenação considerável de suas águas, propiciando um ambiente favorável para a
degradação de substâncias, principalmente as orgânicas. Além disso, índices pluviométricos
e demais propriedades físico-químicas do meio aquático podem interferir sobre a dinâmica
dos contaminantes nos corpos hídricos10.
No encontro do Rio Tega com o Rio das Antas, pode-se perceber um aumento
significativo dos parâmetros avaliados, principalmente DBO (<1.0 a 1.0 mg O2 L-1, em 2009;
1.0-4.0 mg O2 L-1, em 2010) e as espécies metálicas Cu (0.002-0.005 mg L-1, em 2010), Ni
(0.002-0.006 mg L-1, em 2009; <0.002-0.004 mg L-1, em 2010) e Zn (0.009-0.021 mg L-1, em
2009; 0.014-0.074 mg L-1, em 2010). Sendo assim, sugere-se que o Rio Tega represente um
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tributário do Rio das Antas responsável pelo comprometimento da qualidade das suas
águas. Municípios localizados no nordeste do Estado e que são drenados pelo Rio Tega
podem estar utilizando-o como corpo receptor de esgotos domésticos, enquanto que Caxias
do Sul possivelmente é um dos maiores contribuintes de contaminantes metálicos.

4. Considerações Finais
Através dos resultados obtidos, pode-se perceber possível influência entre
lançamento de esgotos domésticos e DBO e Escherichia coli, assim como entre lançamento
de efluentes industriais e DQO, Cr, Cu, Ni e Zn. Além disso, sugere-se que o grau de
depuração do Rio Tega proporciona um ambiente favorável à estabilização da carga
poluidora a que é submetido. Finalmente, o Rio Tega pode representar um tributário do Rio
das Antas responsável pelo comprometimento da qualidade de suas águas.
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Resumo
As atividades antrópicas lançam diversos poluentes industriais na região de Candeias - Bahia, com
potenciais riscos ao meio ambiente e muito deles venenosos a espécie humana. Sendo de
fundamental importância mensurar os parâmetros físico-químicos com o objetivo de compreender os
problemas que acometem o rio São Paulo. Foram amostrados 30 pontos ao longo do rio, com
análises pontuais dos parâmetros, todos medidos in situ, utilizando a sonda multiparâmetro/Manta 2.
Os parâmetros físico-químicos apresentaram valores acima do estabelecido pela resolução do
CONAMA 357/05, além de agrupamentos hierárquicos distintos devido às diferentes correlações
existentes. Notou-se que as águas do rio São Paulo encontram-se imprópria para o consumo humano
e com grande potencial de risco ambiental.
Palavras chave: água, físico-químicos, hidroquímica, rio São Paulo.
Abstract
The human activities release more pollutants in the industrial region of Candeias - Bahia, with
potential risks to the environment and many of them poisonous to humans. Being of fundamental
importance to measure the physical and chemical parameters in order to understand the problems
affecting the São Paulo river. We sampled 30 points along the river chanel, with analysis of specific
parameters, all measured in situ using a multiparameter probe / Manta 2. The physical chemical
parameters showed values above the established by CONAMA Resolution 357/05, and hierarchical
clustering different due to different correlations. Thus, it is constated that the São Paulo river is unfit
for human consumption and with a great potential for environmental risk.
Keywords: water, physical chemistry, hydrochemistry, river São Paulo

1. Introdução
A Baía de Todos os Santos é uma região que abriga diversos tipos de ecossistemas,
uma biodiversidade de fauna e flora e também inúmeras atividades industriais que
acarretam valores econômicos para a sociedade, mas que vêm contribuindo para a
deterioração do meio ambiente (QUEIROZ & CELINO, 2008). As atividades antrópicas
lançam diversos poluentes industriais na região, com potenciais riscos ao meio ambiente e
muito deles tóxicos a espécie humana (PEKEI et al., 2004). Por isso, é fundamental o
conhecimento dos parâmetros físico-químicos com o objetivo de compreender os principais
problemas que acometem o Rio São Paulo.

2. Materiais e Métodos
Para definição e análise do local a ser amostrado, foram utilizados fotografias,
imagens de satélites, além de mapas topográficos e hidrológicos e levantamento de
bibliografias básicas e específicas sobre a região do Rio São Paulo, BA. Foram amostrados
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trinta pontos, definidos em campo, levando em consideração as condições de
navegabilidade do rio São Paulo e, sobretudo, de áreas que representam as influências
urbanas e industriais. Para medir os parâmetros físico-químicos foi utilizado a sonda
multiparâmetro (Manta 2) devidamente verificada e calibrada seguindo as especificações da
Eureka Enviromental Engineering, 2008. Foram medidos os seguintes parâmetros:
Temperatura, Oxigênio dissolvido (OD), Oxigênio saturado (%Sat), Condutividade,
Salinidade, TDS, Turbidez, pH, ORP, Amônia (NH3), Nitrato (NO3) e Cloreto (Cl-), todos
medidos in situ.

Figura 1 – Mapa de Localização do Rio São Paulo, Candeias, Bahia, com imagem de satélite.

3. Resultados e Discussão
Os resultados obtidos, confrontados com os limites estabelecidos pela resolução
do CONAMA nº 357/2005 para as águas da Classe 2 (água salobra), sugerem que os
valores do pH estão dentro da faixa de referência (Figura 2).

Os valores de oxigênio

dissolvido (OD) estão bastante acima de 4mg/L que é o valor mínimo (Figura 3). O resultado
médio de turbidez foi 7,84 NTU (Figura 4) assemelha-se com obtido por Bahia (2002), de 6,3
NTU, e Carvalho (2007), de 7,6 NTU, para mesma região.
Fig. 2

Fig. 3
Fig. 4

Figura 2 – Valores de pH para os 30 pontos amostrados, tomou como referência o CONAMA. Figura
3 – Valores de OD nos pontos 30 amostrados com limite mínimo estabelecido pelo CONAMA. Figura
4 – Gráfico de turbidez distribuído nos 30 pontos amostrados.
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Pelo diagrama de agrupamento hierárquico (Figura 5) observa-se a distinção de
vários grupos, demonstrando que os parâmetros possuem características peculiares entre
si, contribuindo de forma diferente para a qualidade do meio.
Tree Diagram for 14 Variables
Single Linkage
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Figura 5 - Dendrograma pelo método de Ward, aplicado para os pontos de amostragem.

Pelo gráfico das componentes principais (Figura 6), que representa uma variância
de 75,21% dos dados analisados, o nitrato e a amônia que tiveram valores bem acima do
estabelecido pelo CONAMA, exerce uma correlação positiva, já o pH, o cloreto e a
temperatura possuem uma forte correlação positiva. Por outro lado, a condutividade, STD e
a salinidade tiveram uma forte correlação negativa.
Projection of the variables on the factor-plane ( 1 x 2)
1,0

Factor 2 : 21,65%

0,5

Ph units
Cl mg/L
Temp. °C

Turb NTU

O3 mg/l-N
NH3T mg/L
0,0
OD%mg/L
DO
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TDS
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Cond
uS/
Salind
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-0,5
ORP mv
NH4 mg/L
-1,0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Active

Factor 1 : 53,66%

Figura 6 – Análise das componentes principais. Onde: ORP mv (Eh), OD (oxigênio dissolvido), DO
sat (oxigênio saturado), Turb NTU (turbidez) , Temp (temperatura), Cl (Cloreto), pH (potencial
hidrogênio), NH4 (amônio) NO3 (nitrato), NH3 (amônia), Sp Cond (condutividade), STD (sólidos totais
dissolvidos), e Salinind PPS (salinidade).

4 – Considerações Finais
Os limites aceitáveis para turbidez não é descrito pela resolução do CONAMA
357/05, porém resultados acima de 10 NTU pode interferir no processo de fotossíntese
(BATALHA; PARLATORE, 1977). O aumento do teor de cloreto na água indica a presença
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de esgotos (PHILIPPI, et. al, 2004). A condutividade está associada diretamente ao STD,
revelando um indicativo de poluição. Os valores de amônia, íon amônia e nitrato, podem
está diretamente afetando as condições sanitárias do rio São Paulo. Observa-se que os
parâmetros estabelecidos nos 30 pontos amostrados ao longo do rio São Paulo caracteriza
as águas como imprópria para o consumo humano e com um grande potencial de risco
ambiental conforme a resolução do CONAMA 357/05.
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Resumo
As águas termais existentes na região do Alto Rio Uruguai são provenientes da interconexão
hidráulica entre o aqüífero fraturado da Formação Serra Geral e o Sistema Aquífero Guarani. Há dois
tipos de captação, por fontes naturais e por poços tubulares jorrantes. As temperaturas das águas
variam de 30 até 38°C. As águas das fontes naturais tendem a apresentar maior salinidade que a dos
poços. Já as águas dos poços tendem a ser mais alcalinas que a das fontes. Existem dois grupos
geoquímicos de águas termais na área: águas sulfatadas e mistas. Ambos os tipos são sódicos, à
semelhança das águas do Sistema Aquífero Guarani. As idades determinadas por C14 revelam
águas com mais de 30.000 anos. Os tipos hidrogeoquímicos apresentados com elevados teores de
cloreto e sulfato sugerem que aquíferos mais profundos, pré-Sistema Sistema Guarani, também
podem estar conectados hidraulicamente com o aquífero fraturado através de grandes falhas ou
fraturas.
Palavras Chave: fontes termais, hidrogeoquímica, Formação Serra Geral
Abstract
The thermal waters in the region of Alto Rio Uruguay are derived of the hydraulic interconnection
between the Serra Geral fractured aquifer and the Guarani Aquifer System. There are two types of hot
springs, from natural springs and water wells. The water temperatures range from 30 to 38 ° C. The
waters from natural springs have higher salinity than the water wells. However the waters of the wells
are more alkaline than that of natural springs. There are two geochemical groups of thermal waters:
sulfated and mixed. Both types are sodic, like the waters of the Guarani Aquifer System. The ages
determined by C14 show water over 30,000 years old. Hydrochemical types with elevated levels of
chloride and sulfate suggests that aquifers deeper can be hydraulically connected with the aquifer
fractured by faults or fractures.
Keywords: hot springs, hydrogeochemical, Serra Geral Formation

1. Introdução
A região do Alto Rio Uruguai, localizada na divisa entre os estados do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, é constituída por rochas vulcânicas da Formação Serra Geral. Esta
unidade litoestratigráfica constitui o principal aquífero da região, sendo explotado para
consumo humano, agrícola e industrial, além de possuir importância turística pelo registro de
vários balneários hidrotermais. O Sistema Aquífero Guarani do tipo poroso encontra-se
sotoposto às rochas vulcânicas da Formação Serra Geral. Falhamentos de grande
magnitude propiciam a interconexão hidráulica dos dois sistemas aquíferos, resultando em
mistura de águas e surgências sob a forma de fontes termais.
Este trabalho tem por objetivo descrever as principais fontes termais presentes na
região, com ênfase na sua caracterização hidrogeoquímica.
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2. Materiais e Métodos
Para a caracterização das fontes termais da região do Alto Rio Uruguai foram
compiladas várias análises físico-químicas existentes, bem como consultada uma série de
trabalhos anteriores executados na região (Freitas et al., 2002; OEA/GEF, 2009). Os dados
de temperatura, pH e condutividade elétrica foram obtidos em campo com o uso de
medidores de pH e condutivímetros portáteis. Para a determinação dos diferentes tipos
geoquímicos de águas foi utilizado o pacote computacional Qualigraf v.2.0.
3. Fontes Termais
As fontes termais presentes na região do Alto Rio Uruguai podem ser classificadas
quanto ao tipo em naturais e artificiais, conforme o quadro 1. As fontes naturais são
surgências localizadas em fraturas presentes nas rochas basálticas em vales cuja altitude
encontra-se geralmente abaixo de 230 metros. Suas temperaturas variam de 30 a 33,3° C,
sendo classificadas como hipo a mesotermais, segundo o Código de Águas Minerais
(decreto-lei n.º 7841/PR, de 08 de agosto de 1945). As fontes artificiais são constituídas por
poços tubulares, com profundidades de até 170 metros, perfurados junto ou próximos aos
locais onde existem surgências, com o intuito de explotar água termal com vazões maiores
que as das fontes naturais. Alguns poços são jorrantes com vazões de até 28.000 litros por
hora, como o da Ilha Redonda em Palmitos-SC. A temperatura das águas desses poços
varia de 30 a 38°C, oque permite classificá-las como meso a hipertermais.
4. Hidrogeoquímica
As fontes naturais apresentam pH variando entre 7,23 e 8,79, condutividade elétrica
com valores de 2.000 a 4.120 µS/cm e teor de sais dissolvidos (STD) médio é de 1.693,5
mg/L. Os teores de F variam de 1,28 a 2,14 mg/L, a dureza média é de 93,15 mg/L CaCO3
indicando águas pouco duras (Custódio & Llamas, 1983). As fontes artificiais mostram
águas com tendência mais alcalina (pH médio de 8,85), condutividades variando entre 686 e
1.870 µS/cm e teor de STD médio de 804 mg/L. O teor de F médio é de 1,52mg/L e a
dureza média é de 16,4 mg/L CaCO3 (águas brandas).
A plotagem no diagrama de Piper (Figura 1) revelou basicamente dois grupos
distintos: o grupo I, que engloba as fontes naturais F1 e F3, representa águas do tipo
sulfatadas; o grupo II, constituído pelas fontes naturais F2, F4 e F5 e os poços P1, P2, P3 e
P4, indica águas mistas (sulfatadas ou cloretadas sódicas). Uma amostra, a do poço P5,
está representando a água do tipo bicarbonatada sódica.
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Segundo dados isotópicos obtidos pelo Consórcio Guarani (OEA/GEF, 2009) as
idades determinadas por C14 para as fontes F-2, P-1 e P-2 são respectivamente 8.860,
30.740 e 1.090 anos.
Tabela 1. Fontes e poços termais presentes na área de estudo.

Local

tipo

Tipo
geoquímico

cota
(m)

t (°C)

pH

C.E.
(uS/cm)

F-1

Balneário Municipal
Águas do Prado Vicente
Dutra-RS

fonte

SO4Na

200

30

7,23

4.120

F-2

Balneário Osvaldo Cruz
Iraí-RS

fonte

ClSO4Na

200

33,3

8,45

2.340

F-3

Fonte Taquaruçu
Palmitos-SC

fonte

SO4Na

213

31

7,88

3.470

F-4

Hidroeste – Águas de
Chapecó-SC

fonte

HCO3ClNa

216

30

8,69

1.126

F-5

Linha BergaminQuilombo-SC

fonte

ClHCO3Na

340

30

9,06

961

P-1

Balneário Ilha RedondaPalmitos-SC

poço

ClHSO4Na

226

38

8,58

2.170

P-2

Balneário Águas de
Prata- São Carlos-SC

poço

SO4HCO3Na

228

34,4

8,77

1.140

P-3

Balneário Águas de
Prata – São Carlos-SC

poço

SO4ClNa

230

30

8,95

1.390

P-4

Centro- Quilombo-SC

poço

HCO3ClNa

385

35,7

8,84

686

P-5

Balneário MunicipalQuilombo-SC

poço

HCO3Na

387

34

8,85

731

n°

1059

Figura 1. Diagrama de Piper para as fontes termais (fontes naturais em vermelho e poços em
amarelo).

5. Considerações finais
As águas termais existentes na região do Alto Rio Uruguai são provenientes da
interconexão hidráulica entre o aqüífero fraturado da Formação Serra Geral e o Sistema
Aquífero Guarani. Há dois tipos de captação por fontes naturais e por poços tubulares
jorrantes. As temperaturas das águas variam de 30 até 38°C. As águas das fontes naturais
tendem a apresentar maior salinidade que a dos poços. Já as águas dos poços tendem a
ser mais alcalina que a das fontes. Os tipos hidrogeoquímicos com altos teores de Cl e SO4
sugerem que aquíferos mais profundos, pré-Sistema Sistema Guarani, podem estar
conectados hidraulicamente com o aqüífero fraturado, causando a mistura de águas.
6. Referências Bibliográficas
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Resumo
Este artigo apresenta os resultados e discute o comportamento hidroquímico do bário e flúor
dissolvidos nos sistemas aqüíferos sedimentares rasos e profundos na região costeira da Baía da
Guanabara, no município de Itaboraí, sudeste do Brasil. Nas amostras de água subterrânea foram
determinadas as concentrações dissolvidas dos íons maiores Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4 , HCO3 bem
como H2S, Ba, F e Fe. Este estudo considerou os eventos hidrotermais do magmatismo alcalino
mesozóico-cenozóico ocorrido na região de Itaboraí como a fonte primária dos referidos elementos na
região. De uma maneira genérica, as concentrações de bário são maiores em aqüíferos mais rasos e
estão subordinados a ambientes reduzidos. As variações do lençol freático são responsáveis pela
oxidação dos sulfetos nos sistemas aqüíferos e a conseqüente disponibilidade de sulfato para a água
subterrânea. O sulfato se associa com o bário adsorvido nas argilas formando a barita ou se reduz
novamente precipitando-se como mineral mackinawita liberando em alguns casos Ba2+ solúvel na
água subterrânea. Observou-se correlação positiva significativa apenas entre o flúor e o bicarbonato.
As maiores concentrações de flúor foram encontradas nos aqüíferos mais profundos próximos ao Rio
Caceribu, que possui a montante o Complexo Alcalino Tanguá. Os níveis mais rasos estariam mais
propensos a diluição dessas águas por infiltração de águas de chuva e/ou superficial.
Palavras-chave: hidrogeoquímica, qualidade da água, Itaboraí.
Abstract
This article presents the results and discusses the hydrochemical behavior of dissolved barium and
fluoride systems in shallow and deep sedimentary aquifers at the coastal region of the Guanabara Bay
in Itaboraí, southeastern Brazil. In groundwater samples were estimated major ions Na, K, Ca, Mg, Cl,
SO4, HCO3 and H2S, Ba, Fe and F. This study considered the hydrothermal events of the MesozoicCenozoic alkaline magmatism occurred in the region of Itaboraí as the primary source of these
elements in the region. In a generic way, barium concentrations are higher in shallower aquifers and
are subordinate to the small rooms. The variations of the groundwater water table are responsible for
oxidation of sulfides in the aquifer systems and the subsequent availability of sulphate to groundwater.
Sulfate may be associated with barium adsorbed in clays forming barite in groundwater or the sulfate
may be reduced, precipitating mackinawita and providing Ba2+ to groundwater. We observed a
significant positive correlation only between fluoride and bicarbonate. The highest fluoride
concentrations were found in deeper aquifers near the Rio Caceribu, which has its upstream the
Tanguá Alkaline Complex. Shallower levels were more likely to dilution of groundwater by infiltration of
rainwater and / or superficial.
Keywords: hydrogeochemical, water quality, Itaboraí.

1. Introdução
Na Bacia da Baía da Guanabara localiza-se a bacia sedimentar do Macacu, onde são
verificados aqüíferos como o sistema Macacu, formado por sedimentos terciários com
espessuras que podem ultrapassar 150 metros, além dos sistemas aqüíferos quaternários
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que são formados por sedimentos aluvionares-lacustrinos e flúvio-marinhos que podem
alcançar cerca 30 metros de profundidade. As águas subterrâneas extraídas do sistema
Macacu e dos sedimentos aluvionares comumente são utilizadas para abastecimento
público e exploração de água mineral. A região também conta com diversas cerâmicas que
utilizam as argilas da Formação Macacu como matéria prima.
A partir da análise das águas subterrâneas coletadas entre agosto/2009 e
Janeiro/2010 foram detectadas concentrações de até 2,62 mg/L para o bário e até 6,69 mg/L
de flúor. O bário e o flúor são considerados elementos com potenciais efeitos adversos à
saúde pela Organização Mundial de Saúde, sendo recomendável concentrações na água
para consumo humano de 0,7 mg/L e 1,5 mg/L, respectivamente para bário e flúor.
O objetivo deste estudo é discutir a(s) fonte(s) da(s) anomalia(s) de bário e flúor e o
comportamento hidrogeoquímico desses elementos nos sistemas aqüíferos sedimentares da
região leste da Baía da Guanabara.
2. Materiais e Métodos
Foram realizadas 6 campanhas de amostragens no período entre agosto/2009 e
janeiro/2010. Os pontos de amostragem estão apresentados na Figura 01. As unidades
hidroestratigráficas amostradas foram os depósitos aluvionar-lacustrino do quaternário,
sedimentos quaternários flúvio-marinhos e sedimentos terciários da Formação Macacu. Vale
ressaltar que, com exceção do P-05, os outros poços analisados são do tipo multiníveis. As
análises de Na, K, Ca, Mg, Cl, F e SO4

foram realizadas sem diluição prévia por

cromatografia de íons (Metrohm) e as análises de Ba, Fe, por ICP-MS (Thermo). As
concentrações de HCO3 foram estimadas através da metodologia de alcalinidade, as
concentrações de H2S por colorimetria. O nível d’água também foi medido em todas as
amostragens.
3. Resultados e Discussões
As concentrações de bário na água subterrânea variaram de 0,06 até 2,06 mg/L,
sendo a unidade hidroestratigráfica aluvionar-lacustrina datada do quaternário, o sistema
aquífero que apresentou as maiores concentrações desse metal, mais especificamente o
poço P-01C, que capta água a 21 m de profundidade, com uma concentração média do
bário de 1,62 mg/L. O sistema flúvio-marinho apresentou as menores concentrações de
bário, com uma concentração média de 0,07 mg/L e o sistema aquífero Macacu apresentou
a concentração média de 0,21 mg/L (Figura 02). O sulfato se associa com o bário adsorvido
nas argilas formando a barita ou se reduz novamente precipitando o mineral mackinawita
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disponibilizando em alguns casos o Ba2+ solúvel na água subterrânea. As fontes do bário
seriam os feldspatos e micas das rochas alcalinas da região bem como a inclusão sólida de
barita nos veios de fluorita. Esse elemento estaria disponível nas argilas da bacia do
Macacu através de intemperismo, erosão e emissões atmosféricas da queima das argilas
pelas cerâmicas da região.

Figura 1: Localização dos poços de monitoramento da área de estudos. Arcabouço estrutural da
Bacia do Macacu. Fonte: Meis e Amador, 1977; Penha, 1979; D’alcolmo, 1982, Ferrari e Ferraz,
1988.

Quanto ao flúor, as concentrações variaram de 0,04 até 6,69 mg/L, sendo que os
poços próximos ao Rio Caceribu, que possui a sua montante o Complexo Alcalino Tanguá,
com mineralizações de fluorita e paragênese de minerais sulfetados, apresentaram as
maiores concentrações (P-01, P-03 e P-04). Observou-se correlação positiva e significativa
apenas entre o flúor e o bicarbonato, sugerindo que o flúor se encontra sob a forma de
bicarbonato na maioria dessas águas (Figura 03). Observou-se ainda que as maiores
concentrações de flúor sejam encontradas nos aqüíferos mais profundos. Os níveis mais
rasos estariam mais propensos a diluição dessas águas por infiltração de águas de chuva
e/ou superficial.
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Figura 2: Diagrama do Índice de saturação da barita versus concentração de Bário.

Figura 3: Matriz de correlação de Spearman dos dados analisados.

4. Referências Bibliográficas
ANDREAZZINI, M. J; BERNARDINO R. FIGUEIREDO; LICHT, O. A. B. (2000). Geoquímica do Flúor
em Águas e Sedimentos Fluviais da Região de Cerro Azul, Estado do Paraná: Definição de Áreas de
Risco para Consumo Humano.
FERRARI, A. L. Evolução Tectônica do Gráben da Guanabara. Rift da Guanabara. Tese de
Doutorado, Instituto de Geociências – USP, São Paulo, 412p.
MARANDI, A.; KARRO, E.; PUURA, E. Barium anomaly in the Cambrian-Vendian aquifer system in
North Estonia. Environmental Geology. 2004. 47. p. 132-139.
SANT'ANNA, L. G. & RICCOMINI, C. Cimentação Hidrotermal em Depósitos Sedimentares
Paleogênicos do Rift Continental do Sudeste do Brasil: Mineralogia e Relações Tectônicas. Revista
Brasileira de Geociências. 31(2). 2001. p. 231-240.

5. Agradecimentos
Os autores agradecem ao INCT-TMCOcean (573-601/2008-9).

1064

Aspectos Hidrogeológicos e Hidroquímicos como Subsídio à
Derivação de Valores de Referência em uma Área de Experimento
Agrícola Irrigado com Água Produzida na Extração de Petróleo
Paula STEIN1, Germano MELO JÚNIOR1, Tereza Cristina Campos FALCÃO1, Laécio
Cunha de SOUZA1, Edeweis Rodrigues de CARVALHO JÚNIOR2, Helga Elisabeth
Pinheiro SCHLÜTER3, Oswaldo de Aquino PEREIRA JÚNIOR3
1– Laboratório de Geoquímica Ambiental/Departamento de Geologia/UFRN – paula.stein@gmail.com;
germano@geologia.ufrn.br; tc_falcao@yahoo.com.br; laecio@geologia.ufrn.br; 2– PETROBRAS/UO-RNCE –
edeweis@petrobras.com.br; 3– PETROBRAS/CENPES – helga@petrobras.com.br; oswaldo@petrobras.com.br

Resumo
Para avaliar o potencial poluidor de um experimento de irrigação utilizando água produzida de
petróleo após tratamento, foi realizada a caracterização hidrogeológica de uma área no Ceará e a
subseqüente amostragem das águas subterrâneas no principal aquífero raso da região, antes da
instalação do experimento. Foram construídos 12 poços de monitoramento captando águas do
aqüífero cárstico Jandaíra. A superfície potenciométrica na área se apresentou bastante irregular,
dificultando a definição dos setores de montante e jusante do fluxo das águas subterrâneas em
relação à área do experimento. A amostragem desses poços evidenciou águas predominantemente
cloretadas sódicas bastante mineralizadas e diferenciações hidroquímicas significantes nos poços
localizados nos setores de altos potenciométricos, que apresentaram águas mistas. Os resultados
analíticos obtidos nessa etapa de amostragem antes do experimento serão utilizados como valores
de referência para comparação com resultados de futuras amostragens a serem realizadas ao longo
do experimento de irrigação.
Palavras-chave: valores de referência, hidroquímica, aqüífero cárstico, água produzida.
Abstract
In order to evaluate the pollution effect of an irrigation experiment with water from petroleum
production after treatment, a hydrogeological characterization was carried out in an area in the Ceará
state and the subsequent sampling of the groundwater in the main shallow aquifer in the region,
before the development of the experiment. Twelve monitoring wells were constructed, drawing water
of the karstic Jandaíra aquifer. The potenciometric surface in the area is very irregular, making it
difficult the definition of upstream and downstream sector for the groundwater flow, in relation to the
experiment area. Sampling of the monitoring wells revealed mainly sodium-chloride waters very
mineralized and significant hydrochemical differentiations for the wells located in the potenciometric
highs, which present mixed waters. Analytical results from this sampling stage prior to the experiment
will be uses as reference values for comparison with results of sampling stages that will take place
along the irrigation experiment.
Keywords: reference values, hydrochemistry, karstic aquifer, produced water.

1. Introdução
A área de estudo está localizada no município de Aracati-CE, às margens da rodovia
BR-304, distando aproximadamente 200 km de Fortaleza-CE e 330 km de Natal-RN. Por
iniciativa da PETROBRAS, numa área de 120 m por 160 m será instalado um experimento
de irrigação, mediante o plantio de espécies de plantas ornamentais e oleaginosas. Nesse
experimento, as plantas serão irrigadas com a água produzida, após variados níveis de
tratamento dessa água. Para avaliar potencial poluidor eventualmente decorrente desse
experimento, o Laboratório de Geoquímica Ambiental UFRN mediante termo de cooperação
com a PETROBRAS vem executando o projeto de pesquisa “Caracterização e
Monitoramento de Solo e Água Subterrânea em Experimentos de Reuso Agrícola de Água
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Produzida Tratada”. No que tange a linha de ação em águas subterrâneas do referido
projeto, as pesquisas vem sendo realizadas numa área de aproximadamente 10 hectares no
entorno da área do experimento. Nesse setor foram instalados 12 poços de monitoramento
captando águas do aqüífero cárstico Jandaíra, que constitui a principal unidade aquífera
rasa da área de estudo. A definição dos setores de montante e jusante do fluxo subterrâneo
em relação à área do experimento é um dos objetivos do projeto, na medida em que permite
a avaliação das possíveis modificações físico-químicas das águas causadas pela atividade.
No presente trabalho serão apresentados resultados hidroquímicos básicos que resultaram
na caracterização das águas subterrâneas antes da instalação do experimento de irrigação.
Os valores obtidos serão utilizados como referencial para futuras campanhas de
amostragem, a serem realizadas após a instalação do experimento, no sentido de se avaliar
eventuais alterações nas águas subterrâneas.
2. Geologia e Hidrogeologia da Área de Estudo
A área de estudo está inserida na porção emersa da Bacia Sedimentar Potiguar. Em
superfície aflora um pacote de sedimentos siliciclásticos com aproximadamente 15 metros
de espessura, correlacionados à Formação Barreiras. Esses sedimentos estão assentados
sobre a Formação Jandaíra, a qual tem espessura média de 70 metros e é composta por
calcários compactos a fraturados com intercalações de argilitos e folhelhos. A Formação
Barreiras corresponde a uma unidade de transferência de águas de chuva para
armazenamento na rede de condutos/canais/cavidades cársticas da Formação Jandaíra.
Carvalho Jr. et al. (2008) consideram que na área de estudo as referidas unidade
hidroestratigráficas formam conjuntamente o Sistema Aqüífero Barreiras – Jandaíra
3. Materiais e Métodos
Os dados de nível da água medidos em 05/11/2010 nos 12 poços de monitoramento
executados permitiram a determinação da superfície potenciométrica da área antes da
campanha de amostragem. A coleta de amostras de água para determinação de parâmetros
físico-químicos em laboratório ocorreu entre os dias 06 a 12/11/2010 e foi executada pelo
método de baixa vazão e rebaixamento controlado. Na Tabela 1 são apresentados os dados
hidráulicos e hidroquímicos dos 12 poços avaliados no presente trabalho.
4. Resultados
As fraturas/descontinuidades saturadas em água estão localizadas na porção inferior
do pacote calcário, onde por vezes ocorrem finas intercalações de argilito ou folhelho. As
cavidades cársticas ao serem interceptadas permitem a ascensão da água, cujo nível se
ajusta à superfície potenciométrica apresentada na Figura 1. De maneira geral, a
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configuração desta superfície aponta para um fluxo subterrâneo bastante irregular e difuso,
com regiões de cargas hidráulicas mais elevadas de fluxo divergente e regiões de cargas
hidráulicas mais baixas de fluxo convergente, condizente com a natureza cárstica/fissural do
sistema aquífero em questão.
Tabela 1: Parâmetros hidráulicos dos poços de monitoramento, resultados analíticos das amostras de
águas subterrâneas coletadas em novembro de 2010 e sumário estatístico. NE=Nível Estático;
CP=Cota Potenciométrica, STD=Sólidos Totais Dissolvidos; LQ= Limite de Quantificação.
Parâmetro
Unidade
LQ
9-IRR-01-CE
9-IRR-02-CE
9-IRR-03-CE
9-IRR-04-CE
9-IRR-05-CE
9-IRR-06-CE
9-IRR-07-CE
9-IRR-08-CE
9-IRR-09-CE
9-IRR-10-CE
9-IRR-11-CE
9-IRR-12-CE
Estatística
descritiva
(n=12)

Profundidade
NE
m
80,5
61,34
81,0
59,84
84,0
63,70
84,0
61,84
81,0
62,36
82,0
66,30
84,0
64,54
82,0
63,95
85,0
65,20
80,0
63,11
80,0
61,30
82,0
63,56

CP

pH

11,43
11,85
11,58
13,41
10,32
7,90
10,19
10,48
10,20
10,48
9,97
9,79

Média
Mínimo
Máximo
Coeficiente de Variação (%)

Ca

++

7,12
7,09
7,11
6,86
7,28
7,23
7,39
7,19
7,37
7,35
7,36
7,45

STD
1171
2486
1684
3793
1889
1706
1787
1754
1736
2862
1943
1952

0,2
102,1
219,4
113
128,7
33,7
86,3
33,7
40,6
76,4
37,1
41,4
64,4

7,23
6,86
7,45
2,33

2063,6
1171,0
3793,0
33,36

81,4
33,7
219,4
67,1

Mg

++

+

K

+

0,05
18,9
60,2
32,3
41,5
31,8
39,5
36,4
40
39
27,1
46,6
35,3

Na
mg/L
0,2
113,7
276,5
163,8
287,4
314
243,4
348,2
325,1
314,8
390,8
378,9
298,9

0,05
6,26
11,7
8,02
11,3
9,39
9,62
10,4
11,7
10,9
22,5
12,6
9,52

37,4
18,9
60,2
27,3

288
113,7
390,8
28,3

11,2
6,26
22,50
35,64

-

HCO3

--

Cl

-

6,1
403,3
359,5
489,5
406,6
422,2
409,1
371,3
382,2
385,4
30,8
388,6
379,1

SO4
mg/L
1,0
44,9
102,1
82,6
81,7
172,2
205,4
173,8
160,8
172,1
103,4
207,5
182,5

1,0
249
876
498
1124
519
480
490
482
507
641
566
532

368,9
30,8
489,5
30,24

140,8
44,9
207,5
38,80

580,2
249
1124
38,30

As águas do aqüífero Jandaíra na área de estudo mostram-se bastante
mineralizadas, com teor médio de sólidos totais dissolvidos de 2063 mg/L, sendo
classificadas como ligeiramente salobras a moderadamente salobras (Mcneely et al., 1979).
Os valores de pH (entre 6,86 e 7,45) apontam para águas neutras a alcalinas. Os
coeficientes de variação entre 25% e 70% indicam uma baixa a média variabilidade
composicional dessas águas, exceto para pH, cuja variabilidade é quase inexistente. De
acordo com o diagrama de Piper (Figura 2), as águas amostradas são predominantemente
cloretadas sódicas (8 amostras) e, secundariamente, mistas (2 amostras) e cloretadas
sódico-cálcicas (2 amostras).
O fluxo subterrâneo irregular pode estar influenciando de maneira marcante a
diferenciação hidroquímica evidenciada no diagrama de Piper. As amostras dos poços que
caracterizam regiões de cargas hidráulicas mais elevadas de fluxo divergente (9-IRR-01-CE
a 9-IRR-04-CE) se diferenciam hidroquimicamente do conjunto das demais amostras por
apresentarem-se mais enriquecidas em cálcio e bicarbonato. As incertezas da interconexão
dos condutos cársticos e a litologia da unidade aqüífera, onde em alguns poços ocorrem
argilitos ou folhelho intercalados nos calcários puros, pode contribuir na variação iônica
verificada nessas águas.

1067

Figura 1: (a) Fluxo das águas subterrâneas do aquífero cárstico Jandaíra em 05/11/2010. O
paralelogramo preto limita a área alvo dos estudos hidrogeológicos. O retângulo vermelho central
ilustra a área onde será realizado o experimento de irrigação. (b) Representação em diagrama de
Piper das águas subterrâneas amostradas no aquífero cárstico Jandaíra na área de estudo.

5. Conclusões
A irregularidade do fluxo subterrâneo não possibilita uma avaliação precisa dos
setores a jusante e montante do fluxo subterrâneo em relação à área do experimento.
Portanto, a avaliação das possíveis modificações hidroquímicas causadas pela atividade
deverá ser feita apenas através da comparação dos resultados obtidos antes e após a
instalação do experimento de irrigação com águas produzidas tratadas. O nível atual de
desenvolvimento da pesquisa aponta para a necessidade de se verificar mediante técnicas
especificas a existência de interconexão hidráulica entre os condutos saturados na unidade
hidroestratigráfica relacionada à Formação Jandaíra. A diferenciação hidroquímica
demonstrada pode denotar a inexistência de condutos cársticos interligando os poços 9IRR-01-CE a 9-IRR-04-CE (águas mistas e cloretadas sódico-cálcicas) aos demais
(cloretadas sódicas).
Referências
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RESUMO
As águas subterrâneas do município de Iraquara se apresentam como recurso natural importante
para o abastecimento doméstico. A localização geográfica da área e as condições hidrogeológicas
locais favorecem a exploração da água armazenada em litologias carbonáticas. O objetivo primordial
deste estudo consiste em estabelecer um diagnóstico da qualidade das águas subterrâneas de
Iraquara para fins de abastecimento público. Para tanto, foram utilizadas amostras retiradas de trinta
poços tubulares, sendo analisados os parâmetros, Sólidos Totais Dissolvidos (STD), Cloreto, Nitrato,
Dureza e Temperatura. As técnicas analíticas adotadas consistem em medições físico-químicas in
situ, com o uso de sonda multiparâmetro, e análises laboratoriais realizadas por Espectrofotometria
e Titrimetria. Para a avaliação da água para consumo humano foi utilizada a Portaria n° 518/04, do
Ministério da Saúde. Os resultados obtidos mostraram que os parâmetros cloreto e dureza
apresentaram valores acima do limite estabelecido pela legislação para águas potáveis. Tais valores
foram respectivamente relacionados à contaminação antrópica por efluentes domésticos e aos
processos de dissolução das rochas carbonáticas.
Palavras-chave: Água subterrânea, Iraquara, abastecimento público, contaminação.
ABSTRACT
Groundwater in the municipality of Iraquara presents themselves as important natural resource for
domestic supply. The geographical location and local hydrogeological conditions conductive to
exploration of water stored in carbonate lithologies. The geographical location and local
hydrogeological conditions conducive to exploitation of water stored in carbonate lithologies. The
primary objective of this study is to establish a diagnosis of groundwater quality of Iraquara for public
supply. To that end, samples taken from thirty tube wells were individually assessed, Total Dissolved
Solids (TDS), chloride, nitrate, hardness and temperature. The analytical techniques adopted consist
of physical and chemical measurements in situ, using a multiparameter probe and laboratory tests
carried out by spectrophotometry and titrimetry. For the evaluation of drinking water was used to
resolution nº. 518/04, the Ministério da Saúde. The results showed that the parameters chloride,
hardness, showed values above the limit prescribed by law for drinking water. These values were
respectively related to antropogenic contamination by wastewater, the processes of dissolution of
carbonate rocks.
Keywords: Groundwater, Iraquara, public water supply, contamination.

1. INTRODUÇÃO

O município de Iraquara está localizado na região de planejamento da Chapada
Diamantina, porção Centro-Norte do Estado da Bahia, distando 469 km da capital
Salvador. No contexto geológico, Iraquara situa-se nos Domínios do Grupo Una, porção
sul de um dos principais depósitos carbonáticos da Bahia, denominado Bacia de Irecê.
As características fisiográficas desta região, com solos férteis e relevo pouco
acidentado, favorecem a ocupação antrópica e o desenvolvimento da atividade
agropecuária. O fator limitante e comum aos domínios carbonáticos da Bacia de Irecê é a
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escassez ou irregularidade das drenagens superficiais. No município de Iraquara, a
situação se torna agravante ao considerar-se que significativa parcela da população rural
e urbana se abastece de água subterrânea através dos poços tubulares. Portanto, para
garantir a qualidade da água deste reservatório, faz-se necessário o uso de ferramentas
que permitam a análise e um diagnóstico deste ambiente, com o objetivo principal de
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população abastecida.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A amostragem de água in natura foi feita em 30 poços tubulares distribuídos pelo
município, utilizando frasco de coleta, logo após a desconexão do sistema de captação e
purga da água por cerca de 20 minutos, tempo suficiente para renovar a água do poço.
Foram efetuadas medições in situ dos parâmetros físico-químicos, utilizando um medidor
portátil multiparâmetros WTW (Wissenschaftlich Technisce Werkstatten). No laboratório,
foram

realizadas

análises

para

a

determinação

dos

teores

de

nitrato

(por

Espectrofotômetria) e de cloreto (Titrimetria).
Os procedimentos de amostragem, preservação das amostras e análises
laboratoriais seguiram as orientações técnicas especializadas, como o Manual Prático de
Análise de Água (FUNASA, 2006), e o Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater (APHA, 1995). Por fim, para a avaliação das inter-relações entre as
variáveis, foi calculada a matriz de correlação estatística.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores de STD apresentaram uma média de 205,1 mg/L, variando entre o
mínimo de 13 mg/L (poço Água de Rega) e o máximo de 704 mg/L (poço Quixaba)
(Figura 1). Todas as amostras estão de acordo com os padrões aceitos pela Portaria nº
518/04, que estabelece o Valor Máximo Permitido (VMP) para STD de 1.000 mg/L em
água potável. Os maiores valores de STD estão associados, sobretudo, aos processos
de solubilização das rochas carbonáticas armazenadoras. Contudo, não se pode
descartar ainda a influência da contaminação antrópica, particularmente no poço situado
na localidade de Quixaba, tendo como principal causa o aporte de efluentes domésticos
lançados em fossas negras. A Tabela 1 evidencia a correlação estatística entre o STD e
os teores de cloreto e nitrato.
Para os teores de cloreto analisados observam-se valores mínimos de 13,3 mg/L
(poço Canabrava) e máximos de 298,4 mg/L (poço Quixaba), apresentando uma média
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de 55,0 mg/L. Já as concentrações de nitrato identificado nas águas subterrâneas de
Iraquara situam-se na média de 1,07 mg/L, apresentando um valor mínimo de 0,09 mg/L
(Iraporanga) e máximo de 5,9 mg/L (Poço Quixaba)(Figura 2). Nesse sentido, observa-se
que os maiores valores de cloreto e de nitrato foram encontrados no poço Quixaba, o
qual se destaca como sendo o único da área pesquisada a apresentar teor acima de 5,0
mg/L para o nitrato e 298,4 mg/L para o cloreto. A Portaria n° 518/04 do Ministério da
Saúde, estabelece para as águas potáveis um valor máximo de 250 mg/L para o cloreto.
Apesar das concentrações de nitrato estarem abaixo do valor máximo
estabelecido pela Portaria n° 518/04 (10 mg/L para água potável), o teor apresentado por
este poço (5,9 mg/L) pode ser interpretado como um forte indicativo de contaminação da
água subterrânea por ação antrópica (MENDES & OLIVEIRA, 2004). Esta hipótese se
baseia tendo em vista à proximidade deste poço com residências e o fato do município de
Iraquara não possuir rede de coleta de esgoto, tendo seus efluentes domésticos lançados
principalmente em fossas negras. Além disso, a boa correlação entre nitrato e cloreto (R²
= 0,90) indicada na Tabela 1, evidencia a influência da ação antrópica na qualidade da
água subterrânea.
A classificação quanto aos teores de dureza, segundo Custódio e Llamas (1983),
revela que 23% delas possuem águas “brandas”, 10% “pouco dura”, 23% “dura” e 44%
água “muito dura” (Figura 3). Apenas a análise do poço Quixaba (507,7 mg/L) está fora
dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 518/04, que é de 500 mg/L de
CaCO3.

Figura 1 – Concentrações de STD nas águas subterrâneas de Iraquara.
Tabela 1 – Matriz de correlação estatística
STD (mg/L) NO₃ (mg/L) Cl (mg/L)
STD (mg/L)
1
NO₃ (mg/L)
0,74
1,00
Cl (mg/L)
0,85
0,90
1,00
0,91
0,57
0,68
Dur (mg/L)
Temp. (°C)
0,02
0,00
‐0,07
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Dur (mg/L)

Temp. (°C)

1,00
0,08

1,00

Nitrato X Cloreto

298,4
145,1

134,5
48,9
2,2

4,3

3,2

5,9

Figura 2 – Maiores concentrações de Nitrato e Cloreto nas águas subterrâneas de Iraquara.

Dureza

Figura 3 – Classificação das águas segundo a dureza no município de Iraquara.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo qualitativo destas águas mostrou que de forma geral este recurso possui
boa característica hidroquímica para a maioria dos poços amostrados, com algumas
ressalvas específicas, no que diz respeito à sua qualidade para abastecimento
doméstico. A contaminação orgânica foi identificada através da ocorrência de nitrato,
existente em concentrações de alerta para alguns poços amostrados. Além disso, a forte
correlação entre nitrato e cloreto evidencia um processo de contaminação antrópica,
particularmente através do lançamento de efluentes domésticos em fossas construídas
em desacordo com os critérios técnicos.
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Resumo
No Brasil, a maior parte das ocorrências de águas mineralizadas se dá na forma de fontes naturais.
No Estado de Pernambuco, a captação de águas minerais / potáveis de mesa se dá através de poços
tubulares principalmente em terrenos de bacias sedimentares, existindo 57 empresas
concessionárias de lavra de água mineral / potável de mesa pelo Departamento Nacional da
Produção Mineral, até março de 2009. É um total de 62 captações de água subterrânea, sendo 46 por
poço tubular, 12 por fonte natural e 4 mistas. Essas captações estão distribuídas em 25 municípios
onde, 48 encontram-se em operação e 14 não operantes. O trabalho proposto tem como objetivo
levantar, gerar e disponibilizar informações além de avaliar a qualidade das águas minerais / potáveis
de mesa e suas relações com a geologia e os recursos hídricos no estado de Pernambuco, com
enfoque na saúde humana. Como resultado dessa pesquisa, pretende-se traçar o perfil
hidrogeoquímico dos aquíferos e das águas subterrâneas com potencialidade para explotação como
água mineral / potável de mesa, de grande interesse para os empreendedores do setor de água
mineral, de forma a fomentar o desenvolvimento sócio-econômico sustentável do Estado e elevar o
conhecimento geocientífico.
Palavras-chave: Água mineral, Hidrogeoquímica, Hidrogeologia, Pernambuco.

Abstract
In Brazil, most occurrences of mineralized waters are in the form of natural sources. In Pernambuco,
the uptake of mineral water / other drinking water is provided through wells primarily in areas of
sedimentary basins, there are 57 utility companies mining of mineral water / drinking table by the
National Department of Mineral Production, by March 2009. It's a total of 62 groundwater extraction,
46 per tube well, by 12 and 4 natural source mixed. These borrowings are distributed in 25 counties
where 48 are in operation and 14 non-operative. The proposed work has as objective to generate and
make available information and to evaluate the quality of mineral / drinking table and their relation to
the geology and water resources in the state of Pernambuco, with a focus on human health. As a
result of this research is intended to outline the profile of hydrochemical and groundwater aquifers with
the potential for exploitation as mineral water / drinking table, of great interest to the entrepreneurs of
the mineral water sector in order to foster socio-State economic development and raise the
geoscientific knowledge.
Keywords: Mineral water, hydrogeochemistry, hydrogeology, Pernambuco

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho é a divulgação do plano de tese de doutorado em Geociências, área de
concentração em hidrogeologia, pela Universidade Federal de Pernambuco, a ser defendida
pelo autor principal deste artigo.
O projeto de tese de doutorado irá aproveitar os dados gerados pelo LAMIN, pela
geologia e pela hidrologia, e avançar no sentido de relacionar a qualidade das águas
minerais / potáveis de mesa no estado de Pernambuco com a geologia, com os recursos
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hídricos (superficiais, subterrâneos e atmosféricos) e com a saúde humana, esperando-se
beneficiar a população pernambucana, a comunidade geocientífica e os empreendedores do
setor de água mineral.

2. JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS

Águas minerais são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes
artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físicoquímicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação
medicamentosa (Código de Águas Minerais).
Resumidamente, águas minerais são aquelas que, por sua composição química ou
características físico-químicas, são consideradas benéficas à saúde. A rigor, toda água
natural, por mais pura que seja, tem certo conteúdo de sais. As águas subterrâneas são
especialmente enriquecidas em sais retirados das rochas e sedimentos por onde percolaram
muito vagarosamente.
As águas minerais têm a mesma origem da água subterrânea: são águas de
superfície que se infiltraram no subsolo. As águas minerais são aquelas que conseguiram
atingir profundidades maiores e que, por isto, se enriqueceram em sais, adquirindo novas
características físico-químicas, como, por exemplo, pH mais alcalino e temperatura maior.
Para que a água atinja grandes profundidades é necessário que encontre
descontinuidades nas rochas, como fraturamentos e falhas geológicas. Sua temperatura
será tanto maior quanto maior for a profundidade, devido ao gradiente geotérmico local. Seu
conteúdo em sais guarda uma relação direta com o calor, pois a capacidade de dissolver
minerais e incorporar solutos aumenta com a temperatura.
No Brasil, a maior parte das ocorrências de águas mineralizadas se dá na forma de
fontes naturais. No Estado de Pernambuco, a captação de águas minerais / potáveis de
mesa se dá através de poços tubulares principalmente em terrenos de bacias sedimentares.
A figura 1 expõe a localização geográfica das dez bacias sedimentares do Estado de
Pernambuco.
Segundo a Agência Nacional de Águas – ANA, a produção da água mineral e potável
de mesa no Brasil é dominada pela região Sudeste com aproximadamente 55% (São Paulo
- 39%, Minas Gerais - 8,8% e Rio de Janeiro - 5%) seguida pela região Nordeste com
aproximadamente 24%, onde Pernambuco é responsável por 10% da fatia nacional.
Dados da Associação Internacional de Águas Engarrafadas revelam que a demanda
brasileira pelas águas engarrafadas cresce mais de 7% ao ano. E o Brasil já é o 4º maior
mercado, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, do México e da China. No Brasil são

1074

consumidos cinco bilhões de litros de água mineral todos os anos, segundo dados da
Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais (Abinam).

Figura 1. Localização geográfica das bacias sedimentares do Estado de Pernambuco.

Em Pernambuco existem 57 empresas concessionárias de lavra de água mineral /
potável de mesa pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, até março de 2009. É
um total de 62 captações de água subterrânea, sendo 46 por poço tubular, 12 por fonte
natural e 4 mistas. Essas captações estão distribuídas em 25 municípios onde, 48
encontram-se em operação e 14 não operantes.
Com o mercado sempre em expansão, demandas de investimentos elevados e
conhecimentos adequados, a implicação dessas águas na saúde humana (desde a origem,
captação e distribuição), o presente tema torna-se premente de ser estudado.

3. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS E RESULTADOS ESPERADOS

O trabalho proposto tem como objetivo levantar, gerar e disponibilizar informações
além de avaliar a qualidade das águas minerais / potáveis de mesa e suas relações com a
geologia e os recursos hídricos no estado de Pernambuco, com enfoque na saúde humana.
Como resultado dessa pesquisa, pretende-se traçar o perfil hidrogeoquímico dos aquíferos e
das águas subterrâneas com potencialidade para explotação como água mineral / potável
de mesa, de grande interesse para os empreendedores do setor de água mineral, de forma
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a fomentar o desenvolvimento sócio-econômico sustentável do Estado e elevar o
conhecimento geocientífico.
Além de fundamentais para o desenvolvimento sócio-econômico do Estado, acreditase que as informações a serem levantadas, analisadas e disponibilizadas são
indispensáveis na medida em que as bacias sedimentares funcionam como reservatórios de
água doce, encravado nas rochas cristalinas, o que beneficiaria tanto a população residente
sobre a sua área de ocorrência quanto em seu entorno, mais diretamente, e em todo
território estadual através de fornecimento e distribuição comercial de água mineral.

4. METODOLOGIA

A metodologia a ser utilizada contemplará quatro grandes metas de trabalho:
•

Cadastro

e

espacialização

dos

dados

básicos

(hidroquímicos,

hidrogeológicos e hídricos)
•

Caracterização geométrica e geológica dos aquíferos explotados

•

Caracterização hidrogeoquímica e vulnerabilidade

•

Relação das águas com a saúde humana

1076

geológicos,

AVALIAÇÃO DE METAIS E RADIOATIVIDADE NAS ÁGUAS DO
AÇUDE DE LUCRÉCIA NA REGIÃO OESTE DO RIO GRANDE DO
NORTE, BRASIL.
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Moreira Ferreira4, Thomas Ferreira da Costa Campos3, Viviane Souza do Amaral2 e
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Resumo
O município de Lucrécia está localizado no semi-árido Potiguar na micro-região de Umarizal, numa
área que é impactada negativamente por regime de chuvas irregulares, secas intensas e práticas
agropecuárias insustentáveis no entorno de reservatórios hídricos superficiais. No intuito de avaliar
concentração de metais e radioatividade nas águas do açude de Lucrécia foram coletadas amostras
sazonalmente entre outubro de 2008 e outubro de 2009. Os resultados obtidos nessas amostras de
água demonstraram a presença de metais e radiação alfa e beta total. A ocorrência de metais e
radioatividade acima do VMP (CONAMA, 2005) nas águas do açude de Lucrécia é indicativa de
perda de qualidade hídrica e degradação ambiental. A ingestão de águas contaminadas por metais e
radiação ionizante pode aumentar o surgimento de câncer e doenças degenerativas na população
humana consumidora, e também causar bioacumulação desses poluentes nos biomas da região.
Recomendamos um manejo adequado desse manancial e a identificação das fontes desses
poluentes hídricos no município, a fim de melhorar a qualidade hídrica e de vida nessa região do RN.
Palavras chave: Água superficial, Açude de Lucrécia, Metal, Radiação alfa e beta total
Abstract
The municipality of Lucrécia is located in semi-arid Rio Grande do Norte, an area with irregular rainfall.
Were evaluated seasonally (2008 and 2009) the concentration of metals and radioactivity in the
waters of the Lucrécia dam. These water samples showed the presence of metals and total alpha and
beta radiation above the VMP (CONAMA, 2005), indicating a loss of water quality. Drinking water
contaminated by metals and ionizing radiation can increase the occurrence of cancer and
degenerative diseases in human population and bioaccumulation in biota of the region. We
recommend a management and identification of sources of water pollutants in this city in order to
improve water quality and living in this region of RN.
Keywords: Superficial water, Lucrécia dam, Metal, total alfa e beta radiation.

1. Introdução
O açude de Lucrécia é um dos principais reservatórios hídricos superficiais da microregião de Umarizal e durante várias décadas suas águas foram destinadas ao
abastecimento público de vários municípios dessa região do Rio Grande do Norte/Brasil.
Contudo, durante os períodos de seca intensa na região o manancial perdia mais de 70% do
volume hídrico de armazenamento. A ocorrência de câncer no município de Lucrécia (770
casos) é duas vezes mais elevada que a capital do estado e três vezes mais que do país
(INCA, 2007). A região de entorno do reservatório é composta por rochas do embasamento
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cristalino, com ocorrência de diversos minerais e metais (Serviço Geológico do Brasil, 2006).
Os metais e radioatividade são fontes de poluição aquática e ambiental, e são genotóxicos e
cancerígenos, sendo passíveis de bioacumulação, biomagnificação nos ecossistemas
(UNSCEAR, 2001). O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das águas do
açude de Lucrécia. Para tanto, foram determinadas sazonalmente os teores de metais e de
radiação alfa e beta nessas águas superficiais nas estações de seca e de chuva, entre de
2006 e de 2009.

•P1

•P2

Figura 1 - Mapa Geológico da Província Borborema, da litologia da micro-região de Umarizal e dos
pontos amostrais de água (P1 e P2) no açude de Lucrécia/RN.

2. Materiais e Métodos
2.1. Caracterização da área de estudo e locais de amostragem
O açude de Lucrécia está localizado na bacia hidrográfica do Apodi-Mossoró, entre
os municípios de Lucrécia e Frutuoso Gomes, no oeste do estado do Rio Grande do
Norte/Brasil. O clima tropical continental sub-úmido, com inverno seco e verão chuvoso,
conforme classificação de Köppen (Serviço Geológico do Brasil, 2006), e com precipitação
média anual de 1000 mm e temperatura de 28 oC. Os dois pontos de coleta de água foram:
P1 (6o7’6.34’’S; 37o49’8.31’’W), em Lucrécia e P2 (6o8’17.13’’S; 37o49’54.05’’W), em
Frutuoso Gomes (Figura 1). As coletas de água foram obtidas sazonalmente entre outubro
de 2006 e outubro de 2009 (APHA, 2005). Os 7 metais Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn foram
determinados na água através de Espectrometria de Absorção Atômica de Chama (EAAC) e
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a quantificação de partículas alfa e beta total pela técnica de contagem de cintilação pelo
LAPOC/CNEN (APHA, 2005).
3. Resultados
Os resultados das análises das concentrações dos sete (7) metais avaliados (Cd, Cr,
Cu, Mn, Ni, Pb e Zn) por EAAC nas amostras de água do açude de Lucrécia (P1 e P2)
indicaram teores de alguns metais tóxicos (Cd, Cr, Cu e Ni) acima VMP pelo CONAMA

P1
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P2

0,05

P2

0,1

LD
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0,06
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0,035

0,02

0,03

0

0,025
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mar/06 out/06 abr/07 nov/07 jun/08 dez/08 jul/09

Período

Período
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P2
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0,14
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0,08

P1
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(2005), conforme figura 2.

LD
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0,09

0,06

0,06

0,04

0,03
mar/06 out/06 abr/07 nov/07 jun/08 dez/08 jul/09

mar/06 out/06 abr/07 nov/07 jun/08 dez/08 jul/09

Período

Período

Figura 2 – Concentração de metais (mg L-1) na água do açude de Lucrécia (P1 e P2) coletadas
sazonalmente em out/2006–mar/2009 e o limite de detecção (LD).

E os resultados das concentrações de partículas alfa e beta total nessas amostras de
água do açude de Lucrécia (P1 e P2) também apresentaram valores acima do VMP pela
legislação brasileira (Tabela 1).
Tabela 1 – Concentração média das radiações alfa e beta total (Bq L-1) das águas do açude de
Lucrécia (P1 e P2), controle e LMP pelo CONAMA (2005).
Radiação (Bq L-1)
LMP CONAMA (2005)
Período
Amostras
alfa total
beta total
alfa total
beta total
15/03/2007
Controle
0,14 ±0,0
0,36 ± 0,07
P1
1,35 ±0,48**
2,05 ± 0,3**
15/03/2007
P2
0,87 ± 0,0**
1,50 ± 0,23**
0,1
1,0
P1
0,17 ± 0,0**
0,47 ± 0,08
23/08/2007
P2
0,13 ± 0,0
0,37 ± 0,07
P1
0,41 ± 0,0**
0,45 ± 0,07
05/04/2008
P2
0,12 ± 0,0
0,25 ± 0,04
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4. Discussões
A presença de metais nesses recursos hídricos é um fator que pode estar
comprometendo a qualidade hídrica desse reservatório público, provavelmente devido à
presença de mineralizações (e.g., cobre) e a agricultura insustentável junto às drenagens.
Nas amostras de águas do açude de Lucrécia foram observados teores de alguns metais
(Cd, Cu, Cr e Ni) acima do LMP pelo CONAMA (2005). A ocorrência de radioatividade
nessas águas superficiais já haviam sido relatadas por Malanca et al. (1998). De acordo
com Ishikawa et al. (2003) a exposição a radioatividade e aos metais está relacionada com
os defeitos no reparo de DNA, quebras cromossômicas e cânceres. A presença de metais e
de radiação ionizante nessas águas podem ser um dos fatores que tem aumentado a
indução de danos genéticos na biota aquática (Marcon et al., 2010) e cânceres na
população humana (INCA, 2007).
5. Conclusões
Durante todo o monitoramento das águas do açude de Lucrécia observamos teores
de metais e de radioatividade acima do permitido pela legislação brasileira (CONAMA,
2005). Esses poluentes hídricos podem bioacumular nos biomas e também aumentar a
ocorrência de câncer e doenças degenerativas na população humana da região.
Recomendamos um manejo adequado desse manancial e a identificação das fontes desses
poluentes hídricos no município, a fim de melhorar a qualidade hídrica e de vida nessa
região do RN.
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RESUMO
O radônio (Rn) é um elemento radioativo proveniente do decaimento do 238U e em altas
concentrações ou prolongada exposição pode causar câncer. Com o intuito de investigar os principais
fatores que afetam a distribuição de radônio no meio ambiente, foi realizado levantamento dos teores
de radônio nas rochas, águas subterrâneas e solos do Município de Porto Alegre, RS. A geologia
local é composta por granitóides de afinidade cálcico-alcalina a alcalina, que constituem as mais
importantes fontes de radônio. Sedimentos quaternários aluviais, lagunares e fluviais recobrem estes
granitóides e juntos formam os aquiferos regionais, chamados Sistema Aqüífero Fraturado PréCambriano (SAFP) e Sistema Aqüífero Poroso Cenozóico (SAPC). Os resultados demonstraram que
atenção especial deve ser dada aos níveis de radônio encontrados nas águas subterrâneas, visto que
metade dos poços analisados apresentaram concentrações maiores que o limite de 100Bq/L
estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, podendo alcançar até 500Bq/L. As concentrações
de radônio nas águas subterrâneas do SAFP mostram direta e significativa correlação com os teores
encontrados na matriz das rochas, resultado típico da interação água-rocha. Em relação ao SAPC, a
aeração foi confirmada como fator importante na liberação do radônio e na falta de correlação entre o
elemento produzido por rochas e sua presença em solos.
Palavras-chave: radônio, água subterrânea, rochas, solos, Porto Alegre (RS)
ABSTRACT
Radon (Rn) is a radioactive element derived from the decay of 238U and in high concentrations or
prolonged exposure may cause cancer. The levels of radon in rocks, soils and groundwater were
measured in the city of Porto Alegre, in order to investigate the main factors affecting the distribution
of radon in the environment. The local geology is composed of granitoids of calc-alkaline to alkaline
affinity, which are the most important sources of radon. Quaternary alluvial, lagoon and river
sediments recover these granitoids and together they form regional aquifers, called Pre-Cambrian
Fractured Aquifer System (SAFP) and Cenozoic Porous Aquifer System (SAPC). The results showed
that special attention must be given to levels of radon found in groundwater, whereas half of the wells
examined had concentrations greater than the limit of 100Bq / L set by the World Health Organization,
reaching up 500Bq / L. The concentrations of radon in groundwater in the SAFP showed significant
direct correlation with the levels of radon on the matrix of rocks, typical result of water-rock interaction.
Regarding the SAPC, aeration was confirmed as an important factor in the release of radon and the
lack of correlation between radon produced in rocks and its presence in soils.
Keywords: radon, groundwater, rocks, soils, Porto Alegre (RS).

1. Introdução
O radônio (222Rn) é um gás nobre que ocorre na natureza formado pelo decaimento
radioativo dos elementos da série do urânio (238U). Minerais acessórios como zircão, allanita,
titanita podem apresentar elevadas concentrações de urânio e constituem desta forma, as
principais fontes de radônio. Rochas com afinidade alcalina como rochas graníticas e
feldspáticas com presença desses minerais emitem continuamente radônio em contato com
a água subterrânea. Rochas carbonosas, por sua vez, podem conter urânio e, passam a
emanar radônio no ambiente, que pode ser acumulado em galerias de minas de carvão. A
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intensa exposição a este gás, por inalação ou por ingestão é associada ao aumento do
desenvolvimento de câncer pulmonar e do aparelho digestivo (USEPA, 1999).
Embora os riscos à saúde causados por inalação e ingestão de radônio não sejam
bem documentados, este gás pode ser encontrado no ar de residências, em particular,
porões e garagens subterrâneas, em altas concentrações. Estudos sobre a presença de
radônio em ambientes naturais no Brasil são relativamente escassos. O presente trabalho
apresenta os primeiros resultados sobre as concentrações deste elemento na região de
Porto Alegre, que embora seja abastecida, em sua maior parte, por águas superficiais do
Lago Guaíba, possui mais de 1.500 poços de água subterrânea, captando este recurso
hídrico diretamente do Sistema Aqüífero Fraturado Pré-Cambriano.

2. Geologia e hidrogeologia de Porto Alegre
A geologia de Porto Alegre é representada por dois domínios distintos:
Embasamento Cristalino Pré–Cambriano, constituído por rochas granitóides, e Cobertura
Sedimentar Cenozóica, formada por seqüências aluviais, coluviais e eluviais (Figura 1).
O Embasamento Cristalino Pré-Cambriano congrega rochas granitóides e gnaisses
de afinidade cálcico-alcalina a alcalina, intrudidos por diques ácidos e básicos. É subdividido em seis unidades litológicas distintas (Philipp, 1998): Gnaisse Porto Alegre, Granito
Viamão, Granito Independência, Granito Canta Galo, Granito Ponta Grossa e Granito
Santana. O Embasamento constitui o principal aqüífero da região (Sistema Aqüífero
Fraturado Pré-Cambriano/SAFP), com recarga direta através das fraturas, podendo sofrer
influência de águas meteóricas provenientes de recarga no aqüífero poroso sobrejacente.
A Cobertura Cenozóica recobre as áreas baixas da cidade e é formada por
seqüências resultantes de eventos marinhos transgressivos e regressivos, sendo
representada pelas Formações Guaíba e Graxaim. Estes sedimentos formam o chamado
Sistema Aqüífero Poroso Cenozóico (SAPC), que possui recarga natural pela infiltração de
águas meteóricas.
Recobrindo a cobertura sedimentar e situados na zona norte e central da cidade,
junto à margem do Lago Guaíba, observam-se aterros arenosos que correspondem aos
sedimentos quaternários dragados da própria calha do lago.

3. Metodologia
A radioatividade natural das rochas, solos, aterros e águas subterrâneas foi
determinada em 17 locais do Município de Porto Alegre distribuídos em todas as unidades
litogeológicas. As concentrações de radônio na água e no solo foram registradas in situ
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através do equipamento AlphaGUARD (Genitron GmbH). Nas rochas, os teores foram
medidos por Espectrometria Gama com detector de NA(Tl), através da concentração de
226

Ra (Ue, urânio equivalente), baseando-se na premissa de que existe equilíbrio radioativo

entre o 238U e seus descendentes nas séries de decaimento.

Figura 1. Mapa geológico e mapa de localização do Município de Porto Alegre.

4. Discussão dos resultados
As águas subterrâneas de Porto Alegre mostraram concentrações de radônio
dissolvido superiores ao limite de 100Bq/L estabelecido pela Organização Mundial de Saúde
em metade dos poços analisados, podendo atingir até 5 vezes o limite de referência. As
concentrações de radônio nas rochas graníticas apresentam correlação significativa e
positiva com as águas subterrâneas deste aqüífero (Figura 2), o que decorre da interação
rocha-água e da transferência de isótopos de urânio para a água. O teor de radônio nos
poços localizados diretamente no SAFP é, em geral, mais elevado que nos poços que
sofrem influência do SAPC (Figura 3), o que decorre provavelmente da diluição pela mistura
das águas dos dois aqüíferos. Nos solos, as maiores concentrações de radônio
correspondem a solos residuais de granitos e as menores concentrações a solos de
sedimentos e aterros.
Em terrenos de rochas graníticas a transferência de radônio para a superfície é
controlada pelo grau de fraturamento do terreno e pela espessura e permeabilidade do solo
(Hiodo et al., 2003). Assim, solos pouco espessos e com alta permeabilidade nas
proximidades de zonas fraturadas favorecem a percolação e emanação de radônio. Na área
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em estudo, os maiores teores de radônio no solo são verificados em solos residuais rasos,
localizados em áreas com elevada densidade de lineamentos tectônicos (Figura 4).
A aeração foi confirmada como fator importante na liberação de radônio. Este
processo explica a falta de correlação entre a concentração de radônio na matriz das rochas
e nos solos. Camadas de argila dos depósitos de cobertura podem ter papel relevante na
acumulação de radônio, em razão do caráter confinante que imprime, inibindo a liberação do
gás para a atmosfera.

Figura 2. Correlação entre a concentração de
radônio nas rochas do SAFP e o teor de urânio na
matriz das rochas desse aqüífero.

Figura 3. Concentração de radônio
nos solos residuais de granitos
(barras azuis) e sedimentos
cenozóicos e aterros (barras

Figura 4. Mapa de freqüência dos lineamentos tectônicos em
escala 1:60000 do Município de Porto Alegre. Área em
amarelo corresponde à cobertura sedimentar. gS = Granito
Santana; gV = Granito Viamão; gPG = Granito Ponta Grossa;
gI = Granito Independência; gnPA = Gnaisses Porto Alegre
(Modificado de Roisenberg, 2001).
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Daniel M. BONOTTO
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) - danielbonotto@yahoo.com.br

Resumo
Este trabalho descreve um estudo comparativo realizado com o propósito de avaliar a dose de
radiação fornecida por aqüíferos sedimentares em relação àquela proveniente de sistema fraturado.
O estudo de caso para compreender outros sistemas foi conduzido na bacia sedimentar do Paraná,
onde águas subterrâneas dos aqüíferos Bauru, Serra Geral e Guarani constituem importantes
recursos extensivamente utilizados para finalidade de consumo humano, dentre outros propósitos.
Para tanto, foram realizadas medidas da radioatividade alfa e beta total, bem como da concentração
atividade dos radionuclídeos naturais dissolvidos 40K, 238U, 234U, 226Ra, 222Rn, 210Po e 210Pb em 80
poços tubulares profundos perfurados em 20 cidades localizadas no Estado de São Paulo. A maioria
dos valores de radioatividade alfa total situou-se abaixo do nível crítico de detecção correspondente a
1 mBq/L, contudo, valores acima do nível crítico de detecção foram encontrados para a radioatividade
beta total e radionuclídeos 40K, 238U, 234U, 226Ra, 222Rn, 210Po e 210Pb. A solubilidade dos
radionuclídeos nos sistemas estudados variou de acordo com a seqüência radônio>rádio>outros
radionuclídeos e a maior porosidade dos arenitos em relação aos basaltos e diabásios poderia
justificar a mais acentuada presença de radônio dissolvido no aqüífero poroso. A implicação dos
resultados obtidos em termos dos valores de referência estabelecidos para a potabilidade das águas
também têm sido discutida neste trabalho. A média ponderada pela população da concentração
atividade dos radionuclídeos analisados foi empregada em cálculos da dose de radiação, a qual foi
comparada com o valor de referência de 0.1 mSv/yr para a dose efetiva total.
Palavras-Chave: Radionuclídeos naturais, Aqüíferos, Bacia do Paraná, Dose de radiação
Abstract
This paper describes a comparative study for evaluating the radiation dose provided by sedimentary
aquifers in relation to that of a fractured rock aquifer. The study case for understanding other systems
was held in the Paraná sedimentary basin, where groundwaters of Bauru, Serra Geral and Guarani
aquifers are an important resource extensively used for drinking purposes, among others. The
measurements of gross alpha and gross beta radioactivity as well the activity concentration of the
natural dissolved radionuclides 40K, 238U, 234U, 226Ra, 222Rn, 210Po and 210Pb were held in 80 bores
drilled in 20 municipalities located at São Paulo State. Most of the gross alpha radioactivity values
were below the critical level of detection corresponding to 1 mBq/L, however, values excceding the
detection limits were found for the gross beta radioactivity and radionuclides 40K, 238U, 234U, 226Ra,
222
Rn, 210Po and 210Pb. The radionuclides solubility in the studied systems varied according to the
sequence radon>radium>other radionuclides and the higher porosity of sandstones relatively to
basalts and diabases could justify the enhanced presence of dissolved radon in the porous aquifer.
The implication of the data obtained in terms of standards established for defining the drinking water
quality has also been discussed. The population-weighted average activity concentration for these
radionuclides was used for radiation dose calculation which was compared to the guideline value of
0.1 mSv/yr for the total effective dose.
Keywords: Natural radionuclides, Aquifers, Paraná basin, Radiation dose

1. Introduction
Potential health hazards from natural radionuclides in consuming water have been
considered worldwide, with many countries adopting the guideline activity concentration for
drinking water quality recommended by WHO (2004). In general, the recommendations apply
to routine operational conditions of water-supply systems, however, special attention must be
given when ground waters are utilized for public water supplies. WHO (2004) defined
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guidance levels in drinking water for
and

238

U and daughters like

234

U,

230

Th, 226Ra,

222

Rn,

210

Pb,

210

Po. Because several sophisticated and time-consuming procedures are required to

determine the activity concentration of each radionuclide in hydrological resources, the
national standards for limiting radiation exposure generally adopt maximum permissible
radionuclides concentration in drinking water based on gross alpha (0.5 Bq/L) and gross beta
(1 Bq/L) activities (WHO, 2004).
Sandstone aquifers have been recognized of importance on the generation of
enhanced radioactivity levels worldwide mainly due to

222

Rn and radium isotopes

226

Ra and

228

Ra (Vengosh et al., 2009). On the other hand, comparative studies evaluating the radiation

dose provided by sedimentary aquifers in relation to that of the fractured rock aquifers are
scarse or even absent under the perspective of integrating the gross alpha/beta
measurements with the major radionuclides data in water bodies. This paper intends to cover
these aspects, focusing very important aquifer systems occurring in the Paraná sedimentary
basin. The area spreads over four countries between parallels 10°-20° southern latitude and
meridians 47°-64° western longitude and due to the size and varied and complex geology,
the groundwater occurs in different kinds of rocks and unconsolidated materials, making the
results of this study useful in understanding other systems.
2. Material and methods
Three aquifer systems have been focused in this paper, i.e. two sedimentary aquifers
(Bauru and Guarani aquifers) and one fractured rock aquifer (Serra Geral aquifer). The
groundwater sampling of the different aquifers was performed in 20 localities of São Paulo
State in the Paraná basin, whereas the rock samples provided from outcrops in some State
roads. The groundwater samples (80) for physical and chemical analyses were collected
along three transects from free-flowing and pumped tubular wells. Most of the wells
intercepted the basaltic package of the Serra Geral Formation that underlies the Bauru
Group and overlies the Botucatu/Pirambóia Formations (Guarani aquifer).
The groundwater samples (45-50 kg) for radionuclides analysis were stored in
polyethylene bottles and, additionally, 1-liter sample for radon analysis was collected into
glass bottle fitted with inlet and outlet stopcocks. The

222

Rn activity concentration in water

was measured using an Alpha Guard PQ2000PRO (Genitron GmbH) equipped with an
appropriate unit (Aquakit), following a protocol proposed by the manufacturer (Genitron,
2000).
The

40

K activity concentration of dissolved radionuclides has been evaluated from

total K content data. The method utilized in this paper for evaluating gross alpha and beta
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radioactivities in water comprised a combined gamma-alpha spectrometry technique as
reported by Bonotto et al. (2009a).
The aliquots (20-25 kg) for U analysis were acidified to pH less than 2 on using HCl.
About 500 mg of FeCl3 plus 3.39 dpm of

232

U were added, and U was co-precipitated on

Fe(OH)3 by increasing the pH to 7-8 through addition of concentrated NH4OH solution; the
precipitated was recovered, chemically treated and analysed according to the procedure
descirbed by Bonotto (2004).
The water samples (~ 20 kg) for

210

Po and

with 8M HCl, and a known amount (66.6 mBq) of

Pb analyses were acidified to pH ≅ 2

210

209

Po spike was added in order to assess

210

Po recovery. About 500 mg of FeCl3 was also added to each sample, and

210

Po was co-

precipitated with Fe(OH)3 by increasing the pH to 7-8 through addition of concentrated
NH4OH solution. The precipitated was recovered, chemically treated and

210

Po and

210

Pb

data were obtained according to the technique reported by Bonotto et al. (2009b).
Selected rock samples representative of the aquifers investigated were also analyzed
by gamma and alpha spectroscopy (Duarte & Bonotto, 2000; Bonotto, 2004) in order to
obtain the radionuclides concentration in the solid phase.
3. Results and Discussion
The acquired data for the gross alpha and gross beta activity concentration indicated
that the techniques yielded satisfactory results, as they provided readings even for some
samples of Guarani aquifer that are enriched in total dissolved solids. The gross beta
radioactivity varied between 0.13 and 0.57 Bq/L, and only one sample reached a value lower
than the critical level of detection corresponding to 0.03 Bq/L. Thus, all gross beta activity
data are below the guidance value of 1 Bq/L established by WHO (2004) to routine
operational conditions of existing or new water supplies. The gross beta activity
concentration in the three aquifer systems is normally distributed with a mean value of 0.24
Bq/L.
The gross alpha radioactivity ranged from 1.1 up to 41.9 mBq/L, but was below the
critical level of detection (1 mBq/L) for a great number of samples (62). Therefore, all values
obtained are also lower than the guidance value for limiting radiation exposure in drinking
water that corresponds to 0.5 Bq/L for gross alpha as proposed by WHO (2004).
In terms of

222

Rn, WHO (2004) proposed that controls should be implemented if the

222

Rn concentration of drinking-water for public water supplies exceeds 100 Bq/L, i.e.

treatment of the water source should be undertaken to reduce the

222

Rn levels to well below

100 Bq/L. A comparison of this value with the results obtained indicated that it was not
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exceeded in any case as the maximum corresponded to 50.5 Bq/L (Guarani aquifer –
Fernandópolis city).
The radionuclides release to the liquid phase varied according to the aquifer type,
existing a direct correlation between the gross beta radioactivity and dissolved sodium in the
fractured igneous rocks aquifer that exhibits a large mineral assembly. The radioelement
solubility in the studied systems varied according to the sequence radon>radium>other
radionuclides and the higher porosity of sandstones relatively to basalts and diabases could
justify the enhanced presence of dissolved radon in the porous aquifer.
The population-weighted average activity concentration for
belonging to the

40

K and radionuclides

238

U decay series allowed estimate doses between 1.52×10-5 and 7.06×10-2

mSv/yr in the sedimentary and fractured rock aquifers. The lowest dose was due to
the aquifers, whereas

238

U in

226

Ra was the radionuclide responsible for the more accentuated dose

in each aquifer. The doses were higher in the porous aquifers relatively to the fractured one
but the dose calculations indicated none restriction for the ingestion of the analyzed
radionuclides in drinking water providing from the systems studied. However, doses
exceeding the guideline value of 0.1 mSv/yr could be generated especially in sedimentary
aquifers if radionuclides belonging to the

232

Th decay series are included on the evaluation

and if different dose factors are adopted for radon.
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Resumo
A contaminação de áreas por hidrocarbonetos pode ocasionar graves problemas sanitários na
medida em que há a possibilidade de contaminação da água utilizada para abastecimento humano.
Dessa forma, torna-se necessário o estudo da presença de orgânicos nas águas subterrâneas. Como
indicador indireto da contaminação das águas, é possível o emprego do gás radônio, um elemento
radioativo naturalmente presente nas águas, uma vez que possui afinidade com componentes
orgânicos. Esse trabalho objetivou realizar um estudo envolvendo o método, em águas subterrâneas
de Santa Bárbara d´Oeste, município do interior do Estado de São Paulo. Após análise do gás
radônio e de BTEX e verificação da correlação entre os resultados, concluiu-se que, como indicador
qualitativo, o radônio, nesse caso, não indicou, conforme estudos prévios, correlação inversa com
BTEX, ao invés disso, exibindo uma correlação significativa direta com tolueno (coeficiente de
correlação de Pearson igual a 0,62).
Palavras-Chave: radônio, radioatividade, água subterrânea.
Abstract
Oil spills can cause serious health problems because there is the possibility of contamination of water
used for human consumption. Therefore, it is necessary to evaluate the presence of organics in
groundwater. The radon gas is a radioactive element naturally occurring in water that has been
sometimes used as an indirect indicator of water contamination, since it exhibits some affinity for
organic compounds. This work aimed to perform an initial study involving this method, focusing
groundwater collected at Santa Barbara d´Oeste, a municipality located at São Paulo State. The
results of the analysis of radon and BTEX were submitted to statistical tests of correlation, which did
not indicate inverse correlation among the data, as verified in previous studies. On the other hand, a
direct significant correlation was found between radon and toluene (Pearson correlation coefficient
corresponding to 0.62).
Keywords: radon, radioactivity, groundwater.

1. Introdução

Os vazamentos de tanques de armazenamento de combustíveis representam
importantes potenciais de contaminação do meio ambiente. De acordo com a Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), em 2008, os
vazamentos em postos de combustíveis foram responsáveis por 78% dos casos de áreas
contaminadas no Estado de São Paulo (CETESB, 2010).
Para a avaliação da contaminação por hidrocarbonetos, em vários trabalhos
(Semprini et al., 2000 ; Höhener & Surbeck, 2004; Davis et al., 2005; Fan et al., 2007;
Schubert et al., 2007) o radônio (222Rn) foi utilizado como indicador: quando as águas
subterrâneas, que contém

222

Rn em sua composição química, migram para uma zona

contaminada de um aqüífero, uma diminuição da atividade do
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222

Rn na fase aquosa é

esperada, devido à partição do 222Rn entre a água e a fase não aquosa.
O
série do

222

Rn, gás nobre de ocorrência natural formado por decaimentos radioativos na

238

U, é continuamente produzido no solo pelo decaimento do

226

Ra. É um emissor

alfa com energia de 5,48 MeV, possui meia vida de 3,8 dias e constante de decaimento de
0,0001258 min-1 (Bonotto, 2004) A solubilidade do gás em fase orgânica é ilustrada pelo
valor do coeficiente de partição do gás em fase orgânica e na água (Kc). Em tolueno, por
exemplo, Kc equivale a 46. Estima-se que, para Kc igual a 50 (valor estimado para solventes
clorados (CHCL3), a saturação residual de apenas 1% de NAPL em água resulta na redução
de 33% na concentração do radônio na água (Semprini et al., 2000). Ao analisar amostras
coletadas em área contaminada por diesel, Hunkeler et al. (1997) determinaram um fator de
correlação entre o radônio e a saturação em diesel na matriz do aqüífero correspondente a
0,44.

Em

outro

trabalho,

a

atividade

do

radônio

presente

em

água

diminuiu

-1

significativamente de uma média de 7,38 ± 1,68 Bq L , em região fora da área contaminada
por hidrocarboneto, para uma média de 2,30 ± 0,60 Bq L-1, medida nos poços de
monitoramento no interior da região contaminada (Fan et al., 2007).
2. Objetivo

É objetivo deste trabalho a realização de um estudo de águas subterrâneas na
cidade de Santa Bárbara d´Oeste, Estado de São Paulo, por meio da correlação entre o gás
radônio e os orgânicos BTEX, para uma prévia avaliação do método comumente referido na
literatura.
3. Materiais e Métodos

Foram realizadas análises químicas de amostras de água subterrânea de 10 poços
de monitoramento instalados nas dependências de três postos de combustíveis na cidade
de Santa Bárbara d´Oeste, Estado de São Paulo. A área está inserida na Depressão
Periférica Paulista, em local onde ocorre o Sistema Aqüífero Tubarão e também os
aqüíferos Diabásio e Cenozóico, tendo sido previamente investigada por Mariano et al.
(2007). O aquífero cuja água foi coletada é o freático, mais superficial e vulnerável à
contaminação na área em estudo. Procedeu-se a coleta em 3 de janeiro de 2011, tendo sido
utilizados frascos equipados com mangueiras e uma bomba para bombear a água
diretamente dos poços, diminuindo, assim, a perda do gás.
Para a análise de BTEX, empregou-se a cromatografia gasosa baseado no método
8015-C da EPA. A concentração de radônio na água foi medida usando-se o aparelho Alpha
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Guard PQ2000PRO Alpha (Genitron GmbH) equipado com uma unidade apropriada
(Aquakit), seguindo um protocolo proposto pelo fabricante (Genitron, 2000). O Alpha Guard
é uma câmara de ionização que mede radônio pela técnica de espectrometria alfa. A
Fórmula 1 foi empregada para a correção devido ao decaimento que o radônio sofreu no
período entre a coleta e a análise.
Fórmula 1: Cw' = Cw x eKcxt
onde: Cw´ = concentração de Rn na amostra de água com a correção (Bq/L); Cw =
concentração de Rn medida na amostra de água (Bq/L); Kc é a constante de decaimento do
radônio; t= tempo entre amostragem e análise.
4. Resultados

Todos os resultados obtidos encontram-se expressos na Tabela 1. Os coeficientes
de correlação de Pearson entre os hidrocarbonetos e

222

Rn estão descritos na Tabela 2.

Todos eles indicam uma tendência do radônio se relacionar positivamente com os
compostos orgânicos. A correlação foi significante (r = 0,62; nível de significância = 0,05)
para o tolueno (0,62), sendo o menor valor encontrado para o m,p-xileno (r = 0,47). Assim, é
possível destacar que os resultados obtidos neste trabalho não correspondem a outras
tendências verificadas em literatura, as quais sugerem correlação inversa entre o radônio
dissolvido e os hidrocarbonetos.

Tabela 1: Valores encontrados para os parâmetros analisados.
Benzeno
μg/L

SBO-01

1,25

ND

3,27

2,25

1,01

7,78

4,60 ± 0,88

SBO-02

2,33

11,20

3,26

1,25

ND

18,03

1,53 ± 0,21

SBO-03

1,25

3,33

10,25

2,85

3,28

20,97

1,77 ± 0,49

SBO-04

3,26

13,91

2,90

10,79

7,54

38,39

7,86 ± 1,12

SBO-05

3,05

4,29

2,43

2,32

1,18

13,28

10,12 ± 1,35

SBO-06

ND

4,17

1,59

3,48

1,80

11,04

7,25 ± 1,20

SBO-07

ND

ND

ND

ND

ND

-

0,34 ± 0,20

SBO-09

2,03

32,13

6,53

8,53

5,84

55,06

11,52 ± 1,35

SBO-10

33,40

144,94

123,10

133,94

26,35

461,73

11,19 ± 1,37

203,81

573,17

380,63

64,79

1245,03

11,90 ± 1,70

22,62
SBO-11
ND: Não detectado

Tolueno m,p-xileno O-xileno Etilbenzeno BTEX total
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L

222

Amostra
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Rn
Bq/L

Tabela 2: Valores dos coeficientes de correlação de Pearson entre o radônio dissolvido e
hidrocarbonetos.
Parâmetro

Coeficiente de correlação de
Pearson

Benzeno

0,57

Tolueno

0,62

m,p-xileno

0,47

o-xileno

0,52

etilbenzeno

0,57

BTEX total

0,53

5. Conclusão

Neste trabalho, ainda que inicialmente, o radônio mostrou-se correlacionar
positivamente com os hidrocarbonetos. A avaliação geoestatística regional dos dados se faz
necessária para o prosseguimento da pesquisa, a qual deve abordar possível relação entre
a composição química das águas e contexto geológico da região. Além disso, pretende-se
também enfocar o comportamento e presença do

226

Ra, genitor do

222

Rn, de forma a obter

informação adicional que auxilie na interpretação dos resultados obtidos.
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Resumo
O Programa de Levantamento Geoquímico Multiuso desenvolvido pela CPRM, tem como objetivo
principal caracterizar as paisagens geoquímicas em todo o território nacional através de amostragem de
solo; águas de abastecimento em sedes municipais e de águas superficiais e sedimentos de fundo de
drenagem nas principais bacias hidrográficas em cada Estado. O presente trabalho refere-se à
amostragem de águas superficiais realizada em drenagens que compõe a bacia do baixo rio Mucajaí,
Estado de Roraima. As amostras foram analisadas para 27 cátions por ICP-AES e 7 ânions por
cromatografia, além dos parâmetros físico-químicos medidos in loco que indicam a predominância de
pH ácido na bacia. Os cátions apresentam a seguinte relação de abundância, em termos de valores
médios: Na>Ca>K>Mg>Fe, os quais concentram-se sobretudo na porção NW da bacia. Em relação
aos ânions, o bicarbonato é em média o mais abundante, seguido pelo sulfato e cloreto. As águas
superficiais da região são, em sua maioria, bicarbonatadas sódicas, não sendo possível fazer uma
distinção por litologia drenada.
Palavras-chave: Rio Mucajaí, Roraima, Águas Superficiais, Cátions.
Abstract
The Geochemical Multiuse Survey Program developed by CPRM, has as its principal objective to
characterize the geochemical standard in all the national territory through sampling of soils, water
supplies in municipalities, stream waters and bottom drainage sediments in the main watershed in
each state. The current report refers to the sampling of stream waters realized in drainages that
compose the basin of the lower Mucajaí River in Roraima State. The samples were analyzed for 27
cations by ICP-AES and 7 anions by chromatography, besides the physical-chemical parameters
measured in loco that indicate a predominance of acid pH in the basin. The cations present the
following variations in terms of mean values: Na>Ca>K>Mg>Fe, are found primarily in the NW part of
the basin. Concerning the anions, bicarbonates are generally the most abundant, followed by sulphate
and chloride. The superficial waters of the region are for the most part sodic bicarbonates. It is not
possible to make a distinction by drained lithology.
Keywords: Mucajaí river, Roraima state, stream waters, cations.

1. Introdução
A bacia hidrográfica do Rio Mucajaí, localizada na região centro-oeste de Roraima,
ocupa uma área de drenagem de aproximadamente 19.500 km2 e é o maior afluente da
margem direita do rio Branco, principal curso d´água do Estado. Os trechos alto e médio da
bacia são de acesso extremamente difícil e estão inseridos na Terra Indígena Yanomami. Por
esse motivo, a amostragem geoquímica para o citado Programa realizou-se somente no baixo
curso do rio Mucajaí, que corresponde a uma bacia de drenagem com área aproximada de
4.950 km2, onde foram selecionadas 22 estações de amostragem de água superficial em
diversos tributários das duas margens, cada tributário com 80 a 200 km2 de área em média.
(Figura 1).
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2. Geologia
O baixo curso do rio Mucajaí, grosso modo, serve como mediador de dois principais
domínios litológicos: ao norte, os arenitos pleistocênicos da Formação Boa Vista; a sul, uma
área coberta por rochas ígneas do Mesoproterozoico onde predominam biotita-hornblenda
granitos e quartzo monzonitos do Batólito Mucajaí (Fraga, 2002). Essa associação encontrase tectonicamente circundada por ortognaisses e metagranitoides do Complexo Rio Urubu e
por ortognaisses e eventuais migmatitos do Complexo Urariquera, ambos de idade
paleoproterozoica. No interior do Complexo Urariquera aparecem corpos lenticulares de
paragnaisses e metacherts do Grupo Cauarane (Reis et al, 2003) (Figura 1).
3. Materiais e Métodos
Em cada estação foram medidos os valores de pH, condutividade, oxigênio
dissolvido e temperatura utilizando-se o medidor multiparamétrico OAKTON PDC650. As
amostras foram coletadas em duas alíquotas de 50 ml (uma para análise dos cátions e outra
para ânions) em tubos de polietileno, após serem filtradas em filtro micropore 0,45 µm. Na
alíquota correspondente aos cátions, foram adicionadas 20 gotas de HNO3 1:1, para sua
preservação em solução. As amostras permaneceram refrigeradas até o momento da
análise. As técnicas analíticas utilizadas foram Espectrometria por Emissão Atômica com
Fonte de Plasma – ICP-AES para 27 cátions e Cromatografia de Íons - IC para 7 ânions. A
alcalinidade foi determinada por Titulometria. As análises foram realizadas no Laboratório de
Análises Minerais – LAMIN, da CPRM, no Rio de Janeiro.
4. Resultados
Os valores de pH encontrados indicam a predominância de ph ácido na bacia do
baixo Mucajaí, principalmente em sua porção SE onde predominam rochas silicáticas. Os
valores de alcalinidade são maiores na porção NW correlacionando-se positivamente com
os valores de pH (r>0.9). Os valores de condutividade, por sua vez, são mais elevados na
porção N-NW da área, provavelmente em razão de valores mais significativos de Na+ e Clnesta região da bacia, caracterizada por gnaisses dos complexos Urariquera e Rio Urubu.
Com os resultados analíticos foram realizados estudos estatísticos com os principais íons
detectados na área. Os cátions mais abundantes são: Na+ ( = 2,31 mg/L), Ca2+
( =1,35mg/L), K+ ( =1,26 mg/L), Mg2+ ( =0,65 mg/L) e Fe2+ ( =0,31 mg/L). Analisando-se a
distribuição pontual, observa-se que o Na é predominante em todos os pontos de
amostragem, entretanto, para os demais cátions observa-se uma variação de dominância
(Figura 2). Dos ânions analisados, o bicarbonato é em média o mais abundante ( = 17,91
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mg/L), seguido pelo sulfato ( = 2,20 mg/L) e o cloreto ( = 0,87 mg/L).Na distribuição
pontual verifica-se que esta relação de dominância é homogênea em todos os locais
amostrados (Figura 2). O bicarbonato concentra-se na porção NW da bacia em drenagens
que cortam o Complexo Rio Urubu e o Complexo Urariquera; o sulfato e o cloreto
concentram-se sobretudo na porção N da bacia do baixo Mucajaí em drenagens que cortam
principalmente o Complexo Rio Urubu. Assim, a distribuição iônica nos igarapés acima
descrita correlaciona-se com o mapa geológico da região. Quanto à classificação química
das águas, utilizando-se o Programa Qualigraf verifica-se que as águas superficiais da
região são bicarbonatadas, sendo que a maioria delas (16 amostras) estão no campo das
bicarbonatadas sódicas e 6 amostras caem no campo das bicarbonatadas cálcicomagnesianas, não sendo possível fazer uma distinção por litologia drenada (Figura 3).

Figura 1- Situação da bacia do baixo rio Mucajaí, com a divisão municipal do Estado de Roraima, a
localização dos pontos de amostragem de águas superficiais e Mapa Geológico simplificado da região
do baixo curso do rio Mucajaí.
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Tabela 1 – Parâmetros estatísticos para os cátions e ânions mais abundantes nas águas superficiais
amostradas na bacia do baixo rio Mucajaí.
Íons
(mg/L)

Limite de

Valor

Valor

Detecção

Mínimo

Máximo

Ca

0,1

0,04

4,229

1,357

0,901

0,46

Fe

0,002

0,03

1,251

0,310

0,195

Mg

0,01

0,01

2,513

0,655

Na

0,1

0,25

6,707

0,1

0,01

2,323

K
HCO

3

-2

SO4
Cl

Desvio

Coefic. de

Padrão

Variação

1,57

1,318

0,97

0,13

0,48

0,30

0,97

0,286

0,16

0,57

0,83

1,27

2,316

2,012

1,104

3,02

1,73

0,75

1,262

1,405

0,67

1,81

0,73

0,58
0,63

Média

Mediana

I Quartil

III Quartil

2

4,27

43,31

17,91

15,55

9,76

20,13

11,3

0,01

1,55

3,733

2,20

2,186

1,85

2,45

0,52

0,24

0,01

0,19

1,630

0,87

0,870

0,64

1,18

0,338

0,39

HCO3

SO4‐2

Cl‐

50,0
45,0
40,0
35,0

Teor (mg/L)

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pontos de amostragem

Figura 2 - Distribuição dos cátions e ânions mais abundantes nas águas superficiais da bacia do
baixo Mucajaí de acordo com os pontos de amostragem.

Figura 3- Diagrama Qualigraf com a classificação das águas amostradas.
Referências Bibliográficas
Fraga, L.M. 2002. A Associação Anortosito – Mangerito - Granito Rapakivi (AMG) e suas encaixantes
paleoproterozóicas: evolução estrutural, geocronologia e petrologia. Centro de Geociências,
Universidade Federal do Pará, Belém, Pará. Tese de Doutorado, 351p.
Reis, N.J.; Fraga, L.M.; Faria, M.S.G; Almeida M.E. 2003. Geologia do Estado de Roraima, Brasil. In:
Geology Of France and Surrounding Areas – Special Guiana Shield. No. 2-3-4, BRGM, p. 121-134.

1096

Análise comparativa da qualidade da água nas cabeceiras do Rio
Campo Belo (Maciço do Itatiaia, RJ) sob diferentes condições
pluviométricas
Thiago S. FIGUEIREDO1, Bruna B. DIAS2, Giovana V.C. de SOUZA3, Renato P.
RIBEIRO4, Manuel F. B. ÁVILA5, Vinicius SOUZA6, William Z. DE MELLO7,
Emmanoel V. SILVA-FILHO8
Universidade Federal Fluminense (UFF) – 1- thiagof.bio@gmail.com; 2- diasbb@hotmail.com;
giovanavignoli@hotmail.com;
4renato.quimica@yahoo.com.br;
5manubotero_98@yahoo.com;
souzasergipe@hotmail.com; 7-zamboni@geoq.uff.br; 8- geoemma@vm.uff.br

36-

Resumo
O presente trabalho teve como objetivo comparar o perfil hidrogeoquímico das cabeceiras do Rio
Campo Belo, RJ, em duas campanhas amostrais com diferentes índices pluviométricos, avaliando
assim a qualidade da água após um evento de perturbação ambiental natural. Os resultados obtidos
mostraram que o evento pluviométrico alterou as condições hidrogeoquímicas da bacia, sendo a
condutividade a variável que mais contribuiu para esta alteração. As concentrações de alguns íons
metálicos também apresentaram variações significativas. O agrupamento das amostras também foi
alterado, entretanto, uma relação de distribuição espacial entre os pontos amostrados não pôde ser
verificado na segunda campanha.
Palavras-chave: hidrogeoquímica pluvial, áreas protegidas, pluviosidade, parâmetros físico-quimicos.
Abstract
This study aimed to compare the hydrogeochemical profile in Campo Belo River basin, RJ, in two
sampling campaigns with different rainfall, evaluating water quality after a natural event of
environmental disturbance. The results showed that the rainfall event changed the hydrogeochemical
basin conditions and the conductivity was the major contributed variable to this change.
Concentrations of some metal ions also showed significant variations. The grouping of the samples
was also altered, but a spatial relationship between the sampling sites could not be verified on the
second campaign.
Keywords: hydrogeochemical analysis, protected areas, rainfall, physical-chemical parameters.

1. Introdução
A água é um bem imprescindível à vida e um dos direitos fundamentais do ser
humano. O Brasil é um dos países mais ricos em água doce, no entanto, sua distribuição
entre as regiões do país é bastante desigual. Além disso, suas águas estão se tornando
cada vez mais contaminadas por atividades antrópicas, gerando assim a necessidade cada
vez maior da preservação dos mananciais de água e dos parques de preservação ambiental
que os abrigam. O Parque Nacional do Itatiaia (PARNA ITATIAIA), além de ser um
patrimônio biótico e geomorfológico, tem grande relevância por ser o primeiro parque a ter
sido criado no Brasil (IBDF, 1982). Ele está situado a sudoeste do Estado do Rio de Janeiro
e ao sul de Minas Gerais, localizando-se entre as coordenadas 44°34`-44°42` W e 22°16`22°28` S. A importância geológica da região é devida, em parte, às elevações do planalto do
Itatiaia, onde se localiza o Pico das Agulhas Negras (2.787 m de altitude), o sétimo ponto
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mais alto do Brasil. Além disso, suas áreas naturais são protegidas, o que garante uma
preservação ambiental da flora, fauna e também de suas águas (Lopes, 1998).
O rio Campo Belo, considerado o rio mais importante da região, pois tem sua bacia
localizada no interior do PARNA ITATIAIA, é responsável pelo abastecimento da cidade de
Itatiaia/RJ. A carta de “Cobertura Vegetal, Uso e Ocupação da Terra”, em FBDS (2000),
mostra a ausência de ocupação antrópica na bacia e em seu entorno, garantindo assim que
suas águas estejam livres de influências humanas. Sendo assim, este trabalho teve o
objetivo de comparar o perfil hidrogeoquímico do trecho das cabeceiras do rio Campo Belo
situada no Planalto do Itatiaia, em duas campanhas amostrais realizadas no mesmo período
do ano, mas com diferentes índices pluviométricos, permitindo assim a avaliação da
qualidade da água após um evento atípico de alta pluviosidade.

2. Material e Métodos
A bacia hidrográfica do Rio Campo Belo encontra-se no município de Itatiaia,
pertencente ao sistema montanhoso da Serra da Mantiqueira (Lopes, 1998). Possui
aproximadamente 60 km2 e estende-se desde as vertentes do planalto de Itatiaia (24002600 m) de altitude até a margem esquerda do Rio Paraíba do Sul (~400 m).
Duas campanhas amostrais foram realizadas, nos dias 17-18 de março dos anos de
2009 e 2011, sendo este último ano marcado por um evento de maior pluviosidade na região
durante o verão.
Foram coletadas amostras de água superficial em 8 pontos nos anos de 2009 e
2011, todos distribuídos nas cabeceiras do Rio Campo Belo, trecho situado no Planalto do
Itatiaia e nas vertentes das Prateleiras e Agulhas Negras (Figura 1). Os parâmetros físicoquímicos foram determinados in situ por uma sonda multiparamétrica HANNA, modelo
HI9828. No laboratório as amostras foram preservadas com HNO3 Suprapuro 2%. Os
elementos traços Al, Mn, Fe e Zn (elementos escolhidos por apresentarem uma maior
correlação entre as variáveis) foram determinados em espectrômetro de massas com
plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) de baixa resolução (quadrupolo) (Thermo Fisher
Scientific, modelo XSERIES 2).
De modo a avaliar relação entre as variáveis, foi calculado o coeficiente de
correlação não paramétrica de Spearman para seleção das variáveis que melhor se
correlacionam com as outras, possibilitando a utilização destas nas análises multivariadas –
análises de componentes principais (PCA) e Cluster.

1098

Figura 1. Distribuição dos pontos de amostragem nas cabeceiras do rio Campo Belo, Itatiaia, RJ.

3. Resultados e Discussão
Analisando estatisticamente os dados compilados na Tabela 1, verificou-se uma
diferença significativa nos valores de condutividade, Mn e Fe nos anos de 2009 e 2011.
Com um maior volume de chuva em 2011, foi observada uma queda significativa na
condutividade da água em todos os pontos amostrados.
Tabela 1. Valores das concentrações dos metais e variáveis físico-químicas nas cabeceiras do rio
Campo Belo nos anos de 2009 e 2011
Al 27 (ppb)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

2009
45,0
4,72
30,9
22,8
37,5
110
93,1
40,9

2011
25,5
6,97
33,6
16,9
31,7
43,3
44,6
40,4

Zn 66 (ppb)

2009
1,61
1,27
1,97
2,02
0,82
3,65
1,39
2,39

2011
2,13
1,88
2,28
1,97
2,07
2,09
2,26
2,13

Mn 55 (ppb)

2009
58,7
3,35
34, 5
27,4
43,4
66,9
31,0
41,9

2011
10,1
2,96
4,81
6,85
12,4
3,26
6,49
4,72

Fe 56 (ppb)

2009
174
4,06
150
302
185
173
124
147

2011
41,3
2,62
8,49
60,4
69,2
10,4
18,6
10,8

Temperatura (ºC)

2009
13,1
12,4
12,2
11,9
11,8
13, 5
13,6
12,9

2011
12,7
14,7
13,1
12,4
12,2
16,1
15,4
14,4

pH

2009
6,00
6,71
5,73
5,62
5,86
5,87
6,36
5,69

2011
5,31
6,05
5,58
5,80
5,65
7,05
6,30
5,12

CE (µS cm-1)

2009
8,0
10
9,0
11
8,0
5,3
5,0
8,0

2011
4,0
5,0
4,0
6,0
5,0
3,0
2,0
3,0

As análises multivariadas realizadas no ano de 2009 possibilitaram a setorização da
área da bacia do Rio Campo Belo, de acordo como mostra a figura 2. O primeiro grupo,
formado pelos pontos amostrais 2, 3, 4 e 5, foi caracterizado pela maior condutividade das
águas e está posicionado à NW do sistema de drenagem da bacia hidrográfica no Planalto
do Itatiaia. Já o segundo grupo, formado pelos pontos amostrais 1, 6, 7 e 8, foi setorizado
pelas maiores temperaturas e concentrações de metais, apresentando-se à SE na bacia de
drenagem.
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Rio Campo Belo - 2009

Rio Campo Belo - 2011

1.3

0.87

1.0
0.8
0.5
CE P5
P3

Mn
Zn

0.3
P8
-0.3
-0.5

P2

0.65

Mn
Fe P1

Fe

P6

P1

Zn
0.44

32,23%

24,41%

P4

P5

0.22

P7

P3
P8

P4

Al

Al

CE

-0.22

P6
Temp

-0.44

Temp
P7

-0.65

-0.8

-0.87
P2

-1.0

-1.09

56,67%

57,67%

Figura 2. Análise de componentes principais nas cabeceiras do rio Campo Belo em 2009 e 2011.

Entretanto, em 2011 não houve setorização geográfica e nem um padrão de relação
entre os pontos e as variáveis, de acordo com o PCA (Figura 2). Esse resultado pode ser
explicado através em decorrências das precipitações mais elevadas ocorridas em 2011 em
relação a 2009, que modificaram as características hidrogeoquímicas da bacia. Assim, a
setorização geográfica pode ter sido alterada devido à maior diluição verificada em 2011.

4. Conclusão
De acordo com os resultados observados, a hidrogeoquímica nas cabeceiras da
bacia do rio Campo Belo foi alterada em resposta ao forte evento pluviométrico ocorrido em
2011. A condutividade foi uma das variáveis mais importantes para a verificação deste
resultado. Esse evento alterou o agrupamento das amostras da bacia encontrada em 2009,
o que impossibilitou a definição de um novo padrão de distribuição, o que motiva o
desenvolvimento de estudos futuros mais aprofundados para identificação destas novas
distribuições.
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Resumo
O estudo desenvolveu-se em área utilizada para cultura de arroz na região de Águas Claras,
Município de Viamão, caracterizada por depósitos arenosos quaternários inconsolidados do Sistema
Laguna-Barreira da Planície Costeira do Rio Grande do Sul. O trabalho avaliou o impacto do uso
extensivo e intensivo de fertilizantes NPK nos solos e na água subterrânea, verificando o processo de
transferência e transporte de elementos primários, micronutrientes, metais, metalóides e outros
elementos-traço num aqüífero altamente vulnerável. Foram coletadas amostras do fertilizante, solos e
alíquotas de água em duas áreas fertilizadas e uma não fertilizada, realizando-se análises de
parâmetros físico-químicos de água, análise granulométrica dos solos, análises de difratometria de
raios-X e CTC, e análises multi-elementares por ICP-MS. As alíquotas de água foram amostradas em
três períodos, 6 meses pós-fertilização, duas semanas pré-fertilização e três semanas pósfertilização. A difração de raios-X identificou ilita e caolinita nas amostras com maior teor de argila.
Análises de CTC revelaram resultados entre 4,86 e 17,9 cmol/dm3. A condutividade hidráulica do
aqüífero, resultou em 1,168x10-4 cm/s. A quase totalidade das águas do freático possui pH abaixo de
6 e o conteúdo de STD situam-se acima dos limites de referência (CONAMA 396/08). Os elementos
maiores nas águas remetem à classificação como cloretada-sódico-cálcicas. O fósforo e magnésio
em sua maior parte demonstram adsorção no solo, causando efeito cumulativo. Outros elementos
químicos com enriquecimento nos solos foram Al, As, Cd, Cs, Eu, Fe, Li, Mn, Rb, U e V. Nas análises
de água detectou-se excesso de manganês e enriquecimento nos ETR La, Ce e Nd. A aplicação de
fertilizantes em áreas com elevada vulnerabilidade para aqüíferos pode provocar a contaminação das
águas subterrâneas e, assim, comprometer a sua potabilidade.
Palavras-chave: Fertilizantes NPK, hidroquímica, contaminação.
Abstract
The study was carried out on area used for rice cultivation in the region of Águas Claras, District of
Viamão, characterized by unconsolidated Quaternary sand deposits belonging to the Lagoon-Barrier
System Coastal Plain in the State of Rio Grande do Sul. The main aim of this study is to evaluate the
impact of using extensive and intensive NPK fertilizers in the soil and groundwater, verifying the
transfer of primary elements, micronutrients, metals, metalloids and other trace elements. Samples
were collected from fertilizer, soil and groundwater samples in two fertilized areas and one in a
background and not fertilized area, performing water physic-chemical analysis, soil granulometry, XRay diffraction and CEC of clay fraction, and multi-elemental analysis by ICP-MS. Aliquots of water
were sampled in three periods, six months after fertilization, two weeks pre-fertilization and three
weeks after fertilization. The X-ray diffraction identified illite and kaolinite in the samples with higher
clay content. CEC analysis revealed results between 4.86 and 17.9 cmol/dm3. The hydraulic
conductivity of the aquifer, resulted in 1.168 x10-4 cm/s. Almost all phreatic water have a pH below 6
and the TDS content are above of the reference limit (CONAMA 396/08). The chemical data for major
elements conduct to classify the water as chlorinated-sodic-calcic. The results of phosphorus and
magnesium mostly show adsorption to soil, causing a cumulative effect. Other chemical elements
were enriched in soils, including Al, As, Cd, Cs, Eu, Fe, Li, Mn, Rb, U and V. The water analysis
shows manganese in excess and enrichment in La, Ce and Nd. The application of fertilizer in areas
where aquifers have high vulnerability may cause contamination of groundwater, affecting its
potability.
Keywords: NPK fertilizer, hydrochemistry, contamination
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1. INTRODUÇÃO
A degradação do meio natural pela fertilização intensiva tornou-se uma preocupação
maior nos tempos modernos, visto que a contaminação por insumos agrícolas é difusa e de
difícil recuperação ou remediação.
No Rio Grande do Sul encontram-se as mais extensas lavouras de arroz do país,
tendo em vista condições climáticas favoráveis e solos adequados à cultura. Uma das
principais áreas de cultivo está localizada na planície costeira externa. No Município de
Viamão, no qual está inserida a área de estudo, são cultivados aproximadamente 23.000
hectares em áreas de várzeas relacionadas ao Sistema Laguna-Barreira Pleistocênica.
Nesta região os solos consistem em areias inconsolidadas com baixos teores de
argilominerais que constituem um aqüífero livre denominado Sistema Aqüífero Quaternário
Costeiro II (CPRM, 2005). Em média, o cultivo de arroz neste tipo de solo exige aplicação de
250 kg de fertilizante NPK por hectare.
A área de estudo está inserida na unidade denominada Planície Costeira do Rio
Grande do Sul constituída por sedimentos quaternários, contidos no topo da Bacia de
Pelotas, localizada na parte emersa e proximal. Está compreendida pelo sistema
deposicional pleistocênico laguna-barreira, contendo quatro unidades litoestratigráficas
distintas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O monitoramento foi realizado através da construção de três poços, sendo um para
background e dois em área de cultivo. Em média, os poços alcançaram profundidades da
ordem de 2 metros. A condutividade hidráulica do aqüífero freático foi analisada no poço BV01 através do Teste de Slug. O solo foi amostrado em duas profundidades (A e B) e
acondicionado em saco plástico apropriado e preservado em refrigerador.
Os parâmetros físico-químicos e químicos do lençol freático foram observados em
períodos distintos: seis meses antes da fertilização, duas semanas antes da fertilização e
três semanas após a fertilização. A amostragem de água seguiu a Norma 6410 da CETESB
(1988), sendo o processamento analítico realizado com equipamento ICP-MS no Laboratório
AcmeLabs.

3. RESULTADOS
A granulometria das amostras de solos nas áreas de cultivo possui predominância de
areia, enquanto que nas amostras de background (BGa e BGb) predomina silte (Figura 1).
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A condutividade hidráulica do aqüífero freático determinada através do Teste de Slug
resulta em valor da ordem de 1,168x10-4 cm/s, que pode ser considerado relativamente
baixo, mas compatível com areias finas lamosas.
Os dados de pH das águas do freático revelam um ambiente eminentemente ácido
com valores variáveis entre 4 e 6. De acordo com a Resolução do CONAMA 396/08, o pH
aceitável das águas para o consumo humano deve se situar entre 6,0 e 9,0, indicando-se
que este quesito não é atendido (Figura 2).
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Figura 1. Histograma granulométrico dos solos amostrados. Figura 2. Variação do pH nos 3 períodos de coletas.

O parâmetro STD (Sólidos Totais Dissolvidos) apresenta comportamento similar nos
poços BV-01 e BV-03, crescendo substancialmente após a fertilização, com valores que
ultrapassam o limite máximo aceitável pela Resolução CONAMA 396/08 (Figura 3).
Os micronutrientes contidos na água da área fertilizada mostram um crescimento de
mais de 10 vezes em relação ao background, em particular o sódio (Figura 4).
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Figura 3. Variação dos STD nas 3 coletas.
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Figura 4. Comparativo entre branco (BV-B) e amostras na coleta 3.

4. CONCLUSÕES
Os solos da região de Águas Claras são classificados como areia e areia com lama
contendo na fração argila, ilita e caolinita, em quase todas as amostras. A Capacidade de
Troca de Cátions nos solos demonstrou comportamento variável com valores entre 17,9
cmol/dm3 (BV-01b) e 4,86 cmol/dm3 (BG-b), sendo o maior número diretamente relacionado
com a quantidade de argila no solo. A condutividade hidráulica é considerada relativamente
baixa com valor de 1,168x10-4 cm/s, compatível com o tipo de material estudado.
O pH das águas é fracamente ácido, oscilando entre 4,1 e 6,1. No poço BV-01 o
crescimento do pH pode ser atribuído à aplicação de corretivo de acidez (calcário) no solo.
Já no poço BV-03 o pH diminui de 6,18 para 4,14. provavelmente decorrente da influência
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de decomposição de matéria carbonosa encontrada nas imediações. Já as águas do poço
de background mostram uma relativa homogeneidade de valores.
A análise de micronutrientes na água demonstrou que os teores de magnésio
aumentaram na área fertilizada, provavelmente decorrente da aplicação de corretivos de
acidez cujo caráter é essencialmente dolomítico (magnesiano). Nas águas de áreas
fertilizadas, as concentrações de micronutrientes tiveram incremento de pelo menos dez
vezes em relação ao background, o que determina forte contaminação do aqüífero livre.
O cotejo de valores de concentrações no background e nos solos fertilizados
demonstra um processo cumulativo de crescimento para o As, Mn, Pb, V e Zn, o que se
relaciona com a aplicação de fertilizante no solo.
O manganês nas águas ultrapassa o limite máximo permitido pela Resolução
CONAMA 396/08. A lixiviação do manganês no solo para o freático, em condições de pH
ácido, ocorre devido à inibição competitiva com o magnésio.
O estudo do enriquecimento nos solos demonstrou que o uso de fertilizantes
incrementa as concentrações com a profundidade, destacando-se a distribuição do Cs, Fe,
As, Al, Mg, V, Li, Rb, Mn, Eu e U.
O solo com maior teor de argilominerais (BV-01b) é o que apresenta os maiores
teores de metais adsorvidos, concentrando esses elementos no perfil de solo e agindo como
barreira geoquímica.
Os resultados obtidos demonstraram que a intensiva aplicação de fertilizantes, em
áreas de aqüíferos com elevada vulnerabilidade pode comprometer a qualidade da água
subterrânea. Desta forma, as populações rurais devem ser advertidas sobre os riscos que o
consumo das águas contaminadas por fertilizantes pode causar a saúde humana e animal.
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ABSTRACT
The focus of this study was to evaluate the natural vulnerability to groundwater contamination in
the Lagomar neighborhood, located in the city of Macaé, RJ. This work intends to check the real
possibility of the coastal aquifer being affected by any charge of contaminant and present some
methodological aspects, operational procedures and results considering their use in integrated
environmental studies in order to assist government agencies responsible by decision-making to
population mobility and the land use and occupation.
KEYWORDS: Vulnerability, environmental management, contamination, Natural Resources, Aquifer
RESUMO
O objeto desse estudo foi avaliar a vulnerabilidade natural à contaminação da água subterrânea no
bairro Lagomar, situado na cidade de Macaé, RJ, principalmente avaliando a real possibilidade do
aquífero costeiro ser afetado por alguma carga contaminante, como também serão apresentados os
aspectos metodológicos, os procedimentos operacionais e os resultados obtidos, considerando-se
sua utilização em estudos ambientais integrados para auxiliar os órgãos públicos responsáveis à
tomada de decisão referente a mobilidade populacional e ao seu uso e ocupação do solo.
PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade, gestão ambiental, contaminante, recursos naturais, aquíferos.

1. Introdução
A água é o recurso natural que determina a distribuição das populações humanas
sobre o planeta. Os aquíferos são importantes fontes de abastecimento de água, e, para
que se tenha um melhor aproveitamento desse recurso, tornam-se necessários estudos que
disciplinem a sua exploração e caracterizem ou quantifiquem sua vulnerabilidade natural,
além de sua quantidade explotável.
As relações entre o homem e o meio têm provocado profundas transformações e
graves desequilíbrios do mesmo. A água é um dos recursos naturais no qual a exploração
aumentou consideravelmente nestas últimas décadas, pois participa de todas as atividades
desenvolvidas pelo homem, tais como: abastecimento humano, irrigação, indústria e lazer.
Estima-se que existam no país pelo menos 400.000 poços, dentre estes, 15,6 % utilizam
exclusivamente água subterrânea, 77,8 % usam rede de abastecimento de água e 6,6 %
usam outras formas de abastecimento (IBGE, 2002).
A cidade de Macaé no Estado do Rio de Janeiro, tem se destacado no cenário
regional norte-fluminense de forma proeminente, devido principalmente às condições
possibilitadas pela extração de petróleo na Bacia de Campos, motivo pela qual é
reconhecida atualmente como a capital do petróleo nacional. Se por um lado este diferencial

1105

lhe favorece financeiramente, graças às receitas dos royalties, socialmente as pressões
decorrentes do crescimento acelerado em uma cidade média podem trazer problemas
futuros para a qualidade de vida dos residentes. (Prefeitura Municipal de Macaé –
SECPLAN, 15/10/2006).
Visando um conhecimento mais detalhado e um gerenciamento mais efetivo da
região, o bairro Lagomar possui características ímpares aliada a uma alta taxa de
crescimento, onde a população local faz um intenso uso da água subterrânea sem nenhum
controle, bem como despeja todo o esgoto orgânico in natura no mesmo local.
Outro fator importante é que a região do bairro faz divisa com a Reserva Nacional de
Jurubatiba, portanto, a região se encontra dentro da área de amortecimento (Lei nº. 9.985,
de 18 de julho de 2000, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza SNUC), ou seja, é uma ameaça principalmente à lagoa de Cabiúnas e seu ecossistema,
esta que dista somente 2 km do local.

2. Características da área de estudo
A área é caracterizada pelos feixes arenosos de Jurubatiba, estendendo-se desde a
localidade da Barra de Macaé (Macaé RJ) até Barra do Furado (Campos - RJ), que foi
depositada a partir do Pleistoceno (+-1.6 Ma), tendo sido originadas após a penúltima
transgressão (Martin et al., 1989) e preservados no último máximo transgressivo. (Projeto
Rio de Janeiro – Mapa Geomorfológico, CPRM 2000).
A região de estudo também apresenta um microrelevo bem suave, marcado pela
alternância de cristas arenosas paralelas, que representam antigas linhas de praia, com
depressões embrejadas e intercordões. No topo dessas cristas arenosas geralmente ocorre
o retrabalhamento do material por ação eólica, resultando na formação do campo de dunas.
(Projeto Rio de Janeiro – Mapa Geomorfológico, CPRM 2000).

3. Materiais e Métodos
A metodologia empregada no estudo consiste da classificação da vulnerabilidade
baseado em três variáveis, G(Ground-tipo de aquífero) O (Overall-litologia de cobertura do
aquífero) e D(Depth-Profundidade da água) (Foster 1987).
A estimativa do índice de vulnerabilidade “GOD” envolve as seguintes etapas:
1) identificar o grau de confinamento hidráulico do aqüífero e atribuindo o índice 0,0 a
1,0;
2) especificar as características geológicas em termos de:
(a) grau de consolidação e;
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(b) tipo de litologia, assinalando um índice a este parâmetro de 0,4 a 1,0;
3) estimar a profundidade do nível da água (N.A – em aquíferos não confinados) ou
profundidade do topo do primeiro aquífero confinado, atribuindo um índice de 0,6 a 1,0.
O índice final de vulnerabilidade é o produto dos índices obtidos para cada um dos
parâmetros, variando de 0,0 (desprezível) até 1,0 (extrema).
Para realização deste estudo foi amostrada água de 15 poços tubulares bem como
seus níveis freáticos e condutividade elétrica, estes medindo 100mm/9metros de
profundidade, durante os meses de agosto, setembro, novembro e março de 2006, variando
entre as estações seca e chuvosa.

4. Resultados e discussão
Na área de estudo o grau de vulnerabilidade foi extremo. Essa classe varia de
índices que vão de 1,0 a 0.8 (na área estudada), e corresponde as regiões onde o aquífero
é mais raso, que compreende as áreas de lagunas e brejos, com índices 1.0 (ver mapa de
vulnerabilidade). Nas adjacências dessas curvas encontram-se as áreas sub-aflorantes do
aqüífero (índices 1.0 – 0.92), sendo somente cobertas pelas areias com retrabalhamento
eólico (superfície) e silte, argila e material orgânico (subsuperfície <2,0 metros). Na direção
NE-SW a região ainda possui outra parte sub-aflorante com cotas que chegam a 4,8 metros,
sendo a geologia um fator intrínseco à atenuação dos possíveis contaminantes. Estas,
juntamente com a maior parte das áreas de alta vulnerabilidade, são consideradas áreas de
recarga de aqüífero, sendo inclusive parte de pequenos corpos hídricos.
Traçando um comparativo entre a vulnerabilidade e a condutividade elétrica, pode-se
tirar uma relação direta, ou seja, da mesma maneira que a condutividade elétrica foi maior
próximo as unidades aflorantes (ver mapa de condutividade elétrica), obtendo uma
atenuação mínima da geologia, maior se mostrou a vulnerabilidade. Conjecturando-se que
ao invés de água salobra, proveniente da cunha salina poderia ser um contaminante
qualquer (defensivo agrícola, hidrocarboneto, etc), e esse contaminante disperso teria que
atravessar uma camada mínima geológica até alcançar o aquífero. É observado que quanto
mais profundo for o lençol freático e quanto maior o grau de consolidação da litologia, maior
é a capacidade de atenuação e, conseqüentemente, menor será a vulnerabilidade. É claro
que a vulnerabilidade envolve muitos outros parâmetros e pesos, e não fica aqui a intenção
de restringi-la a apenas a geologia e isto fica somente a cargo de comparação.
Tecnicamente, essa área não é indicada para instalação de atividades com alto
potencial poluidor como, por exemplo, disposição de resíduos sólidos, indústrias com
potencial degradador alto, posto de gasolina, cemitério, assentamentos urbanos sem
esgotamento sanitário, lixões, dentre outros agentes poluidores.
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Resumo
O objetivo desse trabalho foi o de implantar e avaliar uma tecnologia que viesse a minimizar os
impactos causados por sistemas de saneamento in situ nos recursos hídricos subterrâneos e
superficiais. Sendo as fossas sépticas, mesmo as bem construídas, pouco efetivas onde há alta
densidade populacional, foi desenvolvido e aplicado em um loteamento no sul do município de São
Paulo um novo conceito de saneamento in situ: uma fossa alternativa melhorada com uso de
barreiras reativas, que possibilitasse a degradação de microorganismos e a remoção de nitrato por
desnitrificação (alvo desse estudo). Em sua construção, usaram-se materiais de baixo custo e de fácil
obtenção, mas de grande alcance no que diz respeito à remoção de patógenos e nitrato. Essa
tecnologia foi responsável pela remoção de 62% do nitrato gerado, o que mostra a necessidade de
certas modificações em seu desenho a fim de se obter uma eficiência mais satisfatória.
Palavras-chave: nitrato, barreira reativa, serragem, desnitrificação, saneamento, fossa alternativa
Abstract
The aim of this study was to introduce and evaluate a technology that would minimize the impacts
caused by in situ sanitation systems in water resources. Because even well-built septic tanks are little
effective where there is high population density, it was developed and applied in the southern
municipality of Sao Paulo a new concept of sanitation in situ: a cesspit improved with the use of
reactive barriers, to allow the degradation of microorganisms and nitrate removal by denitrification
(target of this study). For its construction, low cost/ easy to obtain materials were employed, but farreaching with regard to the removal of pathogens and nitrate. This technology was responsible for
removing 62% of the nitrate produced, which shows the need for certain modifications in its design in
order to obtain a more satisfactory efficiency.
Keywords: nitrate, permeable reactive barrier, sawdust, denitrification, sanitation, alternative cesspit

1. Introdução
Segundo dados do SEADE (2000) para os distritos do Município de São Paulo,
81,4% dos domicílios em Parelheiros e 99,7% em Engenheiro Marsilac não estão
conectados à uma rede de esgotos, enquanto o abastecimento de água para 37% dos
domicílios em Parelheiros e 97% em Marsilac é feito por poços e nascentes.
De uma forma geral, a falta de uma rede pública de abastecimento faz com que
grande porcentagem da população utilize poços cacimbas, do mesmo jeito que as fossas
sépticas ou negras (ou mesmo o lançamento dos efluentes diretamente nos corpos de água
superficiais) substituem as conexões à rede pública de esgoto. A precariedade dos sistemas
de saneamento in situ, na prática, traduz-se na disposição inadequada dos efluentes
líquidos, muitas vezes diretamente no aqüífero (fossas negras escavadas até o nível
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freático). Além de bactérias e vírus, o nitrato corresponde a um contaminante comum
lançado nas águas subterrâneas através desses sistemas. Concentrações superiores a
10mg/L NO3--N (44mg/L NO3-) podem causar metahemoglobinemia e câncer (WHO, 1999).
Em uma área piloto foi instalada uma fossa alternativa melhorada com um sistema
de barreiras reativas para atenuação de bactérias/vírus e nitrato. Para a degradação de
microorganismos, o material reativo utilizado correspondeu ao resíduo de siderúrgica e para
a desnitrificação, a serragem. Esse artigo descreve os resultados advindos do desempenho
da barreira reativa para remoção de nitrato.

2. Área de Estudos
A área de estudo situa-se no loteamento Jardim Santo Antônio, bairro da Barragem,
entre os distritos de Parelheiros e Engenheiro Marsilac (Sub-prefeitura de Parelheiros), na
porção sul do Município de São Paulo. O loteamento fica a sul do braço Taquacetuba da
Represa Billings, à margem esquerda do rio Monos, na Área de Proteção Ambiental
Capivari-Monos. A geologia local é caracterizada por rochas cristalinas metamorfizadas do
Grupo Açungui (Neoproterozóico), em especial do Complexo Embu, constituído por xistos e
gnaisses e por vezes migmatitos e ectinitos (Vieira, 1996).

3. Materiais e Métodos
Foram construídas duas fossas na área de estudos: uma Fossa Alternativa
melhorada com barreiras reativas (FA) e uma sem a presença de materiais reativos,
denominada de Fossa Controle (FC). Essa fossa representou a forma de esgotamento
sanitário comum encontrada no loteamento e serviu como base comparativa para a
observação da evolução do nitrato junto à fossa provida de material reativo.
Todas as amostras de água foram obtidas por meio de pan-lisímetros (P), à exceção
da zona saturada induzida na barreira reativa com serragem, a qual foi amostrada através
de piezômetros (Z).
As amostras foram submetidas a análises de cátions, ânions, Série Nitrogenada,
Carbono Orgânico Dissolvido e de parâmetros in situ, como pH, temperatura, Eh,
condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e alcalinidade. Amostras também foram coletadas
em duas campanhas para análise dos isótopos 15N e 18O em NO3- e 15N em NH4+.
FA (Figura 1a) foi construída nos fundos de uma casa onde viviam 3 adultos e 4
crianças. Um registro instalado antes da caixa de descarga mostrou que o esgoto médio
produzido pela família era de 109L/dia. Já na casa onde foi construída FC (Figura 1b),
viviam 4 adultos e o esgoto médio produzido era de 85L/dia.
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4. Resultados e Discussão
A composição química genérica das duas fossas mostrou um alto teor de sólidos
dissolvidos, destacando-se a presença dos cátions Ca, Na, Mg, K, NH4 e os ânions Cl, NO3,
NO2, SO4, HCO3, CO3 e HPO4.
Em FC, os íons distribuem-se ao longo do perfil de forma mais regular. A
composição dessa fossa representa a fonte em si, com altas concentrações de N-amoniacal
e de carbono orgânico dissolvido (Figura 2). Os valores de oxigênio dissolvido são baixos e
o Eh também é mais redutor. A nitrificação deve ocorrer na zona não-saturada abaixo da
fossa, para que depois o nitrato possa alcançar o lençol freático.
Já em FA, estruturada com as barreiras reativas de resíduo de siderúrgica (1m
abaixo do tanque receptor do efluente) e de serragem (abaixo do resíduo, mas separada
deste por 1m de pacote arenoso), foi possível discriminar certos comportamentos ao longo
de suas posições. O resíduo que é rico em óxidos de cálcio e ferro confere ao efluente que o
percola uma condutividade elétrica mais acentuada (com elevadas concentrações de Ca e
CO3) e um pH muito básico, em torno de 12. A fossa como um todo apresenta
concentrações consideráveis de oxigênio dissolvido, à exceção da barreira de serragem,
onde essas concentrações são menores (1 a 3mg/L) em vista da saturação permanente.
Essa barreira caracteriza-se também pela presença de C orgânico na forma dissolvida, parte
advinda da própria carga orgânica do esgoto e parte pela contribuição da serragem. O Namoniacal concentra-se na porção mais próxima ao tanque e é convertido a nitrato entre a
base dessa porção e o topo da barreira de serragem (Figura 3). A não tão plena eficiência
da desnitrificação na barreira de serragem (62%) pode ser devida à combinação de dois
fatores: valores não tão baixos de oxigênio dissolvido e pH elevado a que essa região foi
submetida pelo efluente percolado através do resíduo por até 285 dias de funcionamento da
fossa, fatores esses que afetaram a capacidade das bactérias desnitrificantes em suas
reações metabólicas. Um estudo de mestrado ainda não publicado, desenvolvido na
University of Waterloo, mostrou que a posição invertida das barreiras (i.e. serragem primeiro
e resíduo de siderúrgica depois) não compromete as eficiências de degradação do nitrato e
das bactérias, o que pode ser uma melhor alternativa para implementação.
Embora a Fossa Alternativa avaliada neste trabalho, com a camada de resíduo sobre
a camada de serragem, proporcione forte degradação de patógenos e parcial degradação
de nitrato, pequenas alterações nas barreiras reativas viriam a maximizar a eficiência na
remoção de nitrato.
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Figura 1. (a) Fossa Alternativa, (b) Fossa Controle.

Figura 2. Evolução de amônio, nitrato e nitrito ao longo do tempo para FC.

Figura 3. Evolução de amônio, nitrato e nitrito ao longo do tempo para FA.
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RESUMO
A heterogeneidade de situações agroclimáticas e sócio-econômicas do semi-árido brasileiro exige
adaptações, ao nível local, das tecnologias de utilização e conservação dos recursos hídricos. Em
decorrência disso, são várias as alternativas de obtenção de água para usos diversos. Dentre elas
pode-se destacar a exploração racional dos aqüíferos aluviais que, no estágio atual de necessidades
de água para a região, são tão importantes quanto os grandes aqüíferos. Neste trabalho foi feita uma
abordagem sobre uma destas alternativas através da construção de barragens subterrâneas no
Nordeste do Brasil, em particular no Estado de Pernambuco, onde foi analisado o comportamento
qualitativo do aqüífero aluvionar barrado.
Palavras-chave: Barragens subterrâneas; aluvião, qualidade da água.
ABSTRACT
The heterogeneity of agro-climatic, social and economic situation in the Brazilian semi-arid land
requires some local adaptations of water resources and conservation technologies. For the reason,
there are many alternatives for the acquisition of clean water. Among those we can outline the rational
exploration of underground alluvial reservoirs, which, in the present situation of water necessity in the
region, are as important as any major underground reservoir. In this work, an approach was made
about one alternative being the construction of subsurface dams in the Northeast region of Brazil,
specifically in the state of Pernambuco, where the water qualitative of the alluvial reservoir was
analyzed.
Keywords: subsurface dams, water qualitative, alluvial reservoirs

1. INTRODUÇÃO
A construção da barragem subterrânea consiste em escavar o depósito aluvional
contido na calha do rio ou riacho, transversal à direção de escoamento do curso d´água até
o embasamento cristalino, fazendo a impermeabilização da vala. A tecnologia usada é
simples e de baixo custo, se comparada à construção de barragens superficiais, permitindo
um aproveitamento mais racional da água contida em aluviões (DUARTE,1999).

2. OBJETIVO
O monitoramento da qualidade da água disponível em barragens subterrâneas.
3. MATERIAL E MÉTODOS
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3.1 LOCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS
O critério de escolha das barragens foi por serem as de maior porte construídas no
Estado em uma pequena bacia hidrográfica, com uma profundidade inicial de média a
grande (4 a 10 metros), e uma extensão variando de 30 a 110 metros. As coletas foram
realizadas em intervalos de aproximadamente 30 dias durante um ano hidrológico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 apresenta o resultado das análises de cloreto em amostras de água das
barragens juntamente com a precipitação mensal e o padrão da OMS durante um ano
hidrológico.

Neste, observa-se que durante o período de agosto a dezembro, a

concentração de cloretos decresceu suavemente em todas as barragens. No período de
dezembro a junho, apenas os meses de maio e junho foram monitorados. Nesse período,
normalmente sem ocorrência de precipitações na área, observou-se um incremento no teor
de cloretos, que voltou a decair nos meses subseqüentes. Conforme esperado, observou-se
a sensibilidade da concentração de cloretos à ocorrência de precipitação. Nos períodos logo
após a ocorrência de precipitação, com períodos antecedentes secos, observa-se um
incremento na concentração de sais pelo efeito da lavagem do solo com carreamento de
sais.
Na Figura 2 pode-se observar um aumento na condutividade elétrica das amostras
de água após o fim das chuvas, promovida pela diluição e devido ao carreamento de sais
presentes no solo (quando lavados) e uma posterior queda promovida pela diluição e
utilização da água armazenada, fato que tende a ocorrer independente das barragens
subterrâneas. Os dados de condutividade elétrica – CE, obtidos em laboratório, mostraram
que praticamente não ocorreu uma evolução, da classe C3 (750<CE<2250 μS/cm, a 25°C e
sólidos dissolvidos entre 480 e 1440mg/l) apesar de estar intimamente ligada à precipitação.
Quanto à bacteriologia, todas as análises realizadas caracterizaram a água como “não
potável”, em conseqüência da presença, em grande número, de coliformes totais e
coliformes fecais (Escherichia coli), oriundos, provavelmente, da presença de animais que
utilizam a área a montante das barragens subterrâneas.
Em relação à concentração em mmol/L de íons cátions e íons ânios, observa-se na
Figura 03 notadamente em relação ao sódio e cloreto, que estes aumentaram
significativamente entre os meses de novembro de 2006 e dezembro de 2007. Estes
resultados evidenciam a necessidade de um monitoramento da qualidade da água utilizada
em sistemas de irrigação na agricultura familiar, visto que, águas com alta concentração
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iônica potencializam os riscos de salinização e sodificação dos solos. Além disso, o aumento
da concentração iônica é diretamente proporcional ao aumento da condutividade elétrica e
inversamente proporcional ao nível de águas disponíveis nesses poços.
Estes resultados têm contribuído, ao longo dos anos para um decréscimo na produção
e produtividade agrícola, na maioria dos casos monitorados. Vale salientar que, embora
algumas culturas sejam tolerantes a águas com valores elevados de CE, como é o caso da
beterraba, cenoura e cebola, o manejo inadequado da irrigação poderá ocasionar a
salinização e sodificação, alterando as propriedades físicas e químicas dos solos. Estes
fatos por si só já requerem uma atenção especial e o monitoramento da qualidade dessas
águas e a educação dos agricultores com relação ao uso e manejo destas é um assunto de
relevada importância (MONTENEGRO et al 2008).

Figura 1 – Precipitação (mm) na área em estudo, padrão da OMS para cloretos e valores observados
de cloreto nas barragens CI, CII e MIII (COSTA, 2002).

Figura 2– Precipitação (mm) na área em estudo, padrão da OMS para condutividade elétrica e
valores observados de condutividade elétrica nas barragens CI, CII e MIII (COSTA, 2002).

Figura 03 - Análise físico-química das amostras para o período de novembro de 2006 a dezembro de
2007.

5. CONCLUSÕES
A degradação dos solos das poucas áreas disponíveis para agricultura irrigada tem
contribuído para uma crescente redução das áreas agricultáveis, seja em função de técnicas
inadequadas de conservação do solo, seja em função de super e subdimensionamento de
sistemas de irrigação aliada a falta de assistência técnica especializada, onde a maioria dos
agricultores utilizam técnicas obsoletas de irrigação e não estão, embora aptos a
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absorverem novas técnicas, a utilizar a água disponível de forma racional, maximizando e
otimizando seu uso, além de proteger o solo com a adoção de técnicas simples como plantio
em curva de nível, plantio direto, utilização de cobertura morta, rotação de cultura e uso
racional e consciente de fertilizantes e defensivos agrícolas, muitas vezes utilizados sem o
menor critério de quando e o quanto deve ser aplicado, o que aumenta o potencial de
contaminação da água e do solo. A qualidade da água nas barragens estudadas refletem
bem o tipo de solo da área de contribuição de cada uma. Barragens implantadas em
Planossolos e solos Litólicos apresentam uma salinidade muito maior do que aquelas
implantadas em solos aluviais, como esperado requerendo cuidados especiais de
monitoramento e de manejo. Havendo indícios de salinização crescente, a atividade agrícola
deve ser suspensa e promovida a exaustão das águas até o início das chuvas. A água só
deverá ser utilizada para consumo humano após filtragem, de preferência após esterilização
mediante fervura. Isso se deve à circulação de animais que ocorre de forma habitual na
região das barragens.
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RESUMO
O monitoramento dos recursos hídricos é uma ferramenta cada vez mais necessária para a gestão de
áreas de mananciais. Diante disto, foram avaliadas as concentrações de metais traço nas águas de
10 pontos nos cursos formadores das cabeceiras do Rio Campo Belo (um tributário do Rio Paraíba do
Sul) no Parque Nacional do Itatiaia. Todos os metais analisados apresentaram concentrações
menores que os valores sugeridos pela Resolução CONAMA n º 357. Em comparação com outros
rios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, essas águas mostraram-se muito
preservadas.
PALAVRAS-CHAVE: maciço do Itatiaia, Rio Campo Belo, qualidade de água, metais traços.
ABSTRACT
Water resources monitoring is an increasingly necessary tool for the management of watershed areas.
Water samples from 10 sites distributed over the headwaters of the Campo Belo River (a tributary of
the Paraíba do Sul River), in the Itatiaia National Park, were collected and analyzed for some trace
metals. The concentration values were all below the water quality standards established by CONAMA
Resolution n. 357/2005. In comparison to other rivers which compose the Paraíba do Sul
watershed, the Campo Belo headwaters seem to be very preserved.
KEYWORDS: Itatiaia massif, Campo Belo River, water quality, trace metals.

1. Introdução
O Brasil tem posição privilegiada no mundo, em relação à disponibilidade de
recursos hídricos, possuindo 12% do total deste recurso. Entretanto, a distribuição destas
águas não é homogênea nas diferentes regiões do Brasil (ANA, 2007). Nas regiões sul e
sudeste, onde há maior concentração urbano industrial, a qualidade das águas vem
sofrendo intensa degradação. Os problemas mais graves que afetam a qualidade da água
decorrem de despejo de efluentes domésticos e industriais, da degradação das bacias de
captação, do desmatamento e de atividades agropecuárias. Em relação à saúde humana,
estima-se que 80% de todas as doenças e mais de um terço dos óbitos dos países em
desenvolvimento sejam causados pelo consumo de água contaminada (MORAES &
JORDÃO, 2002). As áreas de floresta principalmente em unidades de conservação
desempenham papel fundamental na proteção, depuração e produção de água. No Estado
do Rio de Janeiro destaca-se o Parque Nacional de Itatiaia, o primeiro parque a ser criado
no Brasil. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das águas das
cabeceiras do Rio Campo Belo, analisando concentrações de metais traços.
2. Material e Métodos
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2.1. Área de estudo
O Maciço do Itatiaia, protegido pela mais antiga unidade de conservação federal do
país, o Parque Nacional do Itatiaia, está localizado entre o sudoeste do Estado do Rio de
Janeiro e o sul de Minas Gerais. Possui uma grande importância geomorfológica devido, em
parte, às elevações do planalto do Itatiaia, onde o Pico das Agulhas Negras, com 2.787 m
de altitude, é o sétimo ponto mais alto do Brasil. O parque apresenta uma alta diversidade
ecológica e geomorfológica, além disso, tem grande relevância por ser o primeiro parque
criado no Brasil.
O estudo foi realizado no trecho da bacia hidrográfica do alto curso do Rio Campo
Belo. Esta bacia localiza-se no município de Itatiaia e pertence ao sistema montanhoso da
Serra da Mantiqueira. A bacia em questão possui aproximadamente 60 km2 e estende-se
desde as vertentes do planalto de Itatiaia (2400-2600m de altitude) até a margem esquerda
do Rio Paraíba do Sul (~400m).

Figura 1 - Localização do PNI: A) localização na região Sudeste; B) limites do PNI evidenciando as
regiões de campos de altitude (---), Mata Atlântica (– . – .) e principais rios (….). (Δ= Pico das Agulhas
Negras). Fonte: NECCHI JÚNIOR et al. (2008).

2.2. Metodologia das Análises
Foram coletadas amostras de água superficial em 10 pontos da bacia do Rio Campo
Belo nos dias 17-18/03/2011. No laboratório, as amostras foram preservadas com HNO3
suprapuro 2%. Os elementos traços Al, Cr, Mn, Fe, Zn e Pb foram determinados em
espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) da marca Thermo
(Thermo Fisher Scientific, Alemanha), modelo XSERIES 2.
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3. Resultados e Discussão
As águas dos afluentes do Rio Campo Belo foram enquadradas na classe especial,
de acordo com a Resolução CONAMA n° 357 de 17 de março de 2005. No entanto, como
esta resolução não aponta valores máximos permitidos (VMPs) de metais para a classe
especial, utilizou-se os VMPs estipulados para às de classe 1. A Tabela 1 apresenta as
concentrações de metais encontradas nas amostras de água.
A condutividade variou de 2 à 6 µS.cm-1 nos 10 pontos amostrados, o pH
apresentou valores entre 5 e 7, a temperatura variou de 12 à 16°C, o total de
sólidos dissolvidos esteve entre 1 e 3 ppm, sendo que a maioria dos pontos
apresentou 2 ppm, e a turbidez foi de 0,02 NTU para todos os pontos.
Tabela 1 – Concentrações (μg L-1) de metais nas amostras de água do Rio Campo Belo, Itatiaia, RJ
Pontos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VMPs*
VMPs**

Al

Cr

Mn

Fe

Zn

Pb

25,5
6,97
33, 6
16,9
31,7
41,2
58,4
43,3
44,6
40,4
100
200

1,98
1,98
1,98
1,97
1,98
1,99
2,00
1,98
1,99
1,98
50
50

10,1
2,95
4,80
6,84
12,4
4,16
5,69
3,26
6,48
4,72
100
100

41,3
2,62
8,49
60,4
69,2
10,3
45,0
10,4
18,6
10,8
300
300

2,13
1,87
2,27
1,96
2,06
1,93
3,37
2,08
2,26
2,12
180
5000

2,01
2,01
2,01
2,00
2,01
2,01
2,07
2,02
2,58
2,02
10
10

*Valores máximos permitidos (VPMs) pela resolução CONAMA n. 357 de 17 de março de 2005.
** Valores Máximos Permitidos (VPMs) pela portaria n. 518 do Ministério da Saúde de 15 de março de 2004.

Os resultados mostram que as concentrações dos metais determinadas no presente
estudo estão abaixo dos VMPs sugeridos tanto pela Resolução CONAMA n. 357 quanto
pela Portaria n. 518 do Ministério da Saúde. Além disso, foi realizada a comparação dos
dados obtidos neste estudo com as informações de outros trabalhos que avaliam a
qualidade de água de rios pertencentes à macro-bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul,
tais como o Reservatório do Funil (vale do Rio Paraíba do Sul, Resende, RJ) e Rio Guandu
(RJ). Em estudo realizado por Primo (2006), que avaliou a influência do reservatório do Funil
sobre as águas do Paraíba do Sul, pôde ser observado que as concentrações de Al, Cr, Fe
e Pb ficaram acima dos VMPs pela CONAMA n. 357 e superam os dados obtidos no
presente estudo em cerca de 50 vezes para Al e Fe, 150 vezes para Cr e 25 vezes para Pb.
Segundo Massena et al., (2007), o Rio Guandu apresentou concentrações de Al, Fe e Pb
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superiores em 15, 7 e 6 vezes respectivamente às concentrações obtidas neste trabalho e
acima dos VMPs da CONAMA n. 357, confirmando a degradação da bacia em questão.
É clara a ação antrópica sobre estas águas, como pode ser exemplificado pelas altas
concentrações de Al nas águas do Reservatório do Funil e do Rio Guandu. Este metal é
utilizado como floculante na forma de Al2(SO4)3 em uma das etapas do processo de
tratamento das águas do Rio Guandu (Massena et al., 2007). Este resultado é bastante
relevante, pois o alumínio tem sido associado a problemas de demência, entre eles o mal de
Alzheimer (Cabezuelo et al. 1997) e concentrações elevadas deste elemento podem
comprometer a sustentabilidade de utilização destes recursos para o consumo humano.
4. Conclusões
As concentrações encontradas dos metais estudados nas águas das cabeceiras do
Rio Campo Belo representam valores oriundos de processos naturais de intemperismo dos
minerais formadores das rochas, além de possível aporte atmosférico. Vale destacar que
seria através deste último a principal possibilidade de contribuição antrogênica para este
local. Os valores foram inferiores aos relatados por outros autores em águas do Paraíba do
Sul, o que indica que as águas do Campo Belo, após saírem do PNI, sofrem degradação
durante o seu curso até sua captação, reduzindo sua qualidade. Cerca de um terço de água
doce acessível no mundo é utilizado em atividades industriais, agrícolas e domésticas. A
perda da qualidade de água leva desde problemas de saúde até econômicos, como
aumento do custo de tratamento da água para distribuição e consumo humano. O
monitoramento da qualidade da água mostra-se essencial para um eficiente plano de gestão
destes mananciais.
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RESUMO
O Distrito Urbano 4, localizado na cidade de Maputo, Moçambique, está assentado sobre sedimentos
térciário-quaternários. A região apresentou um crescimento populacional, na forma de ocupações
irregulares, durante o período do conflito civil (1976-1992), com fraco sistema de saneamento básico.
O abastecimento de água para a população se dá pela captação de águas subterrâneas do aqüífero
freático vulnerável, em poços cacimbas e tubulares. O risco de contaminação dessas águas aumenta
devido o uso de sistemas de saneamento “in situ”. Para a realização do presente estudo, foram
cadastrados na área 147 poços (101 tubulares e 46 cacimbas); para as análises de parâmetros
indicadores de contaminação, foram coletadas amostras de água em apenas 26 poços (20 tubulares
e 6 rasos). O estudo hidroquímico concluiu que as águas são principalmente cloretada-sódicas e
secundariamente cloretada-magnesiana e bicarbonatadas-sódicas; e indicaram contaminação das
águas subterrâneas por sistemas de disposição de esgotos domésticos “in situ”.
Palavras-chave: Sistemas de saneamento, Contaminação, Águas Subterrâneas.
ABSTRACT
The Urban District 4 was built on Tertiary and Quaternary sediments, localized in the city of Maputo,
Mozambique, the place where a civil conflict took place from 1976 to 1992. Since then, the area has
experienced an irregular settlement and a considerable growth of the population, resulting in an
inappropriate and insufficient sanitation system.
The water supply in the study area is maintained by vulnerable aquifers, ponds and tube wells. The
risk of groundwater contamination is increased by the use of in situ sanitation systems. Although a
number of 147 water wells were enrolled in the area (101 tube wells and 46 ponds), we collected
water samples from 26 wells (20 shallow tube and 6) in order to analyze indicative parameters of
contamination. The hydrochemical study concluded that the water is primarily chlorinated, and
secondarily sodium chloride-and magnesium-sodium bicarbonate and the groundwater contamination,
which comprises domestic in situ wastewater related to the existence of deficient disposal systems.
Keywords: in situ sanitation systems, Contamination, Groundwater.

INTRODUÇÃO
O uso das fossas sépticas próximas à instalação de poços para abastecimento de
água, aliado ao fato de existirem poços construídos fora das normas de execução e
proteção, constituem um das principais fontes de poluição das águas subterrâneas no meio
urbano e suburbano. Os programas de proteção da qualidade das águas subterrâneas mais
comuns, adotados em vários países, envolvem duas condutas básicas: uma voltada ao
sistema de captação, estabelecendo ao redor do mesmo uma área de proteção (APFs), ou
perímetro de proteção de poços (PPPs), e outra voltada para o aqüífero, portanto, mais
abrangente, onde são estabelecidas restrições de uso e ocupação do solo para atividades
potencialmente contaminantes. Embora ambas as medidas sejam necessárias para uma
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efetiva proteção, a segunda é menos praticada ou economicamente inviável, em virtude das
pressões fundiárias.
Em Moçambique, ainda não existem estudos sobre a questão de proteção e
vulnerabilidade de aqüíferos no extremo centro-oeste do Distrito Urbano 4 da cidade de
Maputo e, propor recomendações para minimizar a contaminação das águas subterrâneas
na área investigada foram os principais objetivos deste trabalho.

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo
A República de Moçambique fica na costa oriental de África e tem um limite de
fronteira terrestre de 4.330 km e uma linha de costa de 2.470 km. Ao norte faz fronteira com
a Tanzânia, e a oeste com Malawi, Zimbábwe, Zâmbia e com a República da África do Sul
(RSA); ao sul faz fronteira com o Reino da Swazilândia e RSA. A capital Maputo está
localizada no extremo sul do país. Moçambique é caracterizado, morfologicamente, pela
existência de quatro unidades distintas: planícies costeiras, planaltos médios, altiplanaltos e
zonas montanhosas. (Ferro & Bouman, 1987).
Geologia da área de estudo
Do ponto de vista geológico, Moçambique compreende formações pré-cambrianas
do Complexo de Base, formações sedimentares do Karoo, rochas intrusivas e extrusivas
pós-Karoo, e formações sedimentares Meso-Cenozóicas. O Complexo de Base localiza-se
na parte ocidental da região central do País e em quase toda região ao norte do rio
Zambeze. Compreende formações do Cratão do Zimbabwe e formações do Mozambique
Belt. As formações mais antigas são constituídas principalmente por “xistos verdes” com
interstratificações de quartzitos, calcários, grauvaques e conglomerados. O “Mozambique
Belt” é formado, predominantemente, por rochas de alto grau de metamorfismo como
gnaisses, granito gnáissico-migmatíticas, alternando-se com metassedimentos, charnoquitos
e rochas básicas e intermédias do Complexo Gabro Anortosítico de Tete.
As águas subterrâneas no Município de Maputo são explotadas no sistema aqüífero
sedimentar formado pelos sedimentos do Térciário e Quaternário. O substrato do aqüífero é
formado pela camada de marga argilosa a argila cinzenta (CHUTUMIA, 1987).
Regionalmente, distinguem-se em dois aqüíferos: Aqüífero Superior, de natureza livre
formada pela areias finas a grossas a pouco argilosa das dunas interiores, e Aqüífero
Inferior, constituído por arenitos e arenitos calcários. Os dois aqüíferos são separados por
uma camada semi-impermeável de areias argilosas (CHITUMIA, 1987). Localmente, a
ausência contínua da camada semi-impermeável (areias argilosas), entre as areias finas a
grosseira e os arenitos, faz com que a circulação das águas destes dois setores se
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interligue, sem descontinuidades. Em alguns pontos as areias grossas assentam
diretamente sobre a camada de argila, desenvolvendo condições de semi-confinamento. O
nível de água dos poços rasos varia nesta área entre 1,5 e 9,3 m de profundidade, com uma
média de 3,8 m.
Aspectos Metodológicos
Para o desenvolvimento desse trabalho foram coletadas amostras de água
subterrânea em poços de monitoramento pré-existentes na área de estudo. Inicialmente,
foram visitadas as instituições públicas e privadas para levantamento de dados relativos à
geologia, água subterrânea, saneamento, clima e outras informações disponíveis sobre a
área de estudo. Apenas uma empresa apresentou protocolos, sem qualquer significado
científico uma vez que não eram georreferenciados. Os trabalhos de campo envolveram
duas etapas: a) a primeira etapa consistiu no cadastro de todos os poços (privados e
públicos) de água existentes na área de estudo, com a finalidade de obter dados de sua
localização (coordenadas UTM), informações hidrogeológicas, avaliação dos aspectos da
construção e conservação das obras de captação de água subterrânea. Foram medidos in
situ os parâmetros de condutividade elétrica (μS/cm), pH, temperatura (ºC), oxigênio
dissolvido (mg/L). Nos poços rasos foi medida a profundidade do nível freático. O cadastro
foi realizado nos meses de janeiro a março de 2009 com georreferenciamento dos poços; b)
a segunda etapa teve como objetivo coletar água de alguns poços (rasos e tubulares) que
abastece as populações, para realizar as análises químicas em laboratório e caracterização
qualitativa da mesma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O aqüífero da área de estudo é vulnerável à contaminação de suas águas, em função de
seu caráter freático, tipo de formações (areias finas a grossas e arenitos) somado ao
sistema de esgotamento sanitário utilizado e a alta densidade populacional. As águas
subterrâneas são principalmente de natureza cloretada-sódica, influência direta da água do
mar (dissolução de sedimentos marinhos) e secundariamente cloretada magnesiana e
bicarbonatadas sódicas (Figura 1). Estas águas não são de boa qualidade, por
apresentarem propriedades químicas e bacteriológicas não adequadas para o consumo
humano. Foi observada uma alta concentração de NO3-, NH4- e ocorrência de
microrganismos. As concentrações do NH4- atingiram valores de até 1,66 mg/L e as do NO3chegaram até 178,9 mg/L, acima do padrão de potabilidade (0,05 mg/L e 45 mg/L,
respectivamente).
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Figura 1 – Diagrama de Piper

A vulnerabilidade dos aqüíferos na área é agravada pela existência de vários poços
(tubulares e rasos) incorretamente construídos, ou inadequadamente desativados, e devido
a proximidade destes com fossas asséptica. Durante o cadastro de poços constatou-se
outros fatores que concorrem no comprometimento da qualidade das águas subterrâneas:
inadequada construção, sem vedação sanitária; altura do tubo insuficiente; ausência de
tampa de poços tubulares; abandono de poços desativados, que podem tornar os poços
fontes pontuais de contaminação das águas subterrâneas pela conexão direta que
proporcionam entre a superfície e as porções mais rasas do aqüífero com as partes mais
profundas. Esse cenário é reflexo da falta de planejamento urbano de Maputo.
Referências:
CHUTUMIA, I. I. (1987). Estudo de águas subterrâneas do Grande Maputo. Tese de Licenciatura.
Faculdade de Engenharia- Universidade Eduardo Mondlane. 55p.
FERRO, B.P.A. & BAUMAN, D. – Notícia explicative da carta hidrogeológica de Moçambique – escala
de 1:1.000.000. D.N.A. 1987, Maputo.
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QUALIDADE DAS ÁGUAS DO AQÜÍFERO BEBERIBE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE RECIFE – PE
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COSTA1 .
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Resumo
O Aqüífero Beberibe na Região Metropolitana do Recife (RMR) ocorre nas regiões centro e norte do
Recife e em Olinda, com distintas características hidrogeológicas: no Recife predomina na condição
de confinado a semi-confinado, encoberto por sedimentos recentes do Aqüífero Boa Viagem,
ocorrendo ainda como aqüífero livre no vale do Rio Beberibe; em Olinda ocorre encoberto ora pela
Formação Barreiras ora pela Formação Gramame. Ao sul é limitado pelo Aqüífero Cabo, ao oeste
com o falhamento normal de direção N-S e a norte se estende por toda faixa costeira até o limite com
o Estado da Paraíba, e na direção leste se prolonga na plataforma continental. Segue o Mapa
Hidrogeológico Simplificado da RMR com os Domínios Aqüíferos. Devido às sua características
hidroquímicas privilegiadas, podem ocorrer diversas extrações de águas minerais, além de reforçar o
abastecimento público em função das suas características hidrogeológicas, de responsabilidade da
Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). De uma maneira geral, os poços que são
perfurados no Aqüífero Beberibe Superior, com profundidades inferiores a 150m, possuem água com
dureza elevada devido à presença dos carbonatos, como ocorre, por exemplo, nos poços perfurados
na orla costeira de Olinda. Na região oriental do Recife, aonde os poços chegam a atingir
profundidade de 260m (Aqüífero Beberibe Inferior), ocorre inclusive um pacote de calcários da
Formação Gramame, enquanto na zona centro-ocidental não ocorre calcário, sendo a água de melhor
qualidade.
Palavras-chave: Qualidade das Águas, Aquífero, Região Metropolitana.

Abstract
The Aquifer Beberibe the Metropolitan Region of Recife (RMR) occur in central and northern regions
of Recife and Olinda, with different hydrogeological characteristics: Recife condition prevails in
confined to semi-confined, covered by recent sediments from Boa Viagem Aquifer, occurring as yet
unconfined aquifer in the River valley Beberibe; in Olinda is now hidden by the Barreiras Formation
and Gramame Formation. To the south is bordered by Cabo Aquifer, west normal fault with a NS
direction and extends across northern coastline to the limits of the State of Paraíba, and extends
eastward into the continental shelf. Follow the Simplified hydrogeological map of RMR with Fields
aquifers. Due to its privileged hydrochemical characteristics, there may be several extractions of
mineral waters, in addition to reinforcing the utility according to their hydrogeological characteristics,
the responsibility of the Pernambuco Sanitation Company (COMPESA). In general, wells that are
drilled into the aquifer Beberibe Superior, with depths less than 150m, have water with high hardness
due to the presence of carbonates, as occurs, for example, in wells drilled on the coastline of Olinda.
In the eastern region of Recife, where the wells can reach up to 260m depth (Beberibe Lower Aquifer),
is an inclusive package of limestones Gramame Formation, while in the central-western limestone
does not occur, and the better quality water.
Keywords: Water Quality, Aquifer, Metropolitan Area.

1) Características Hidráulicas
Na Região Metropolitana do Recife (RMR), o aqüífero Beberibe ocorre nas formas livre,
confinada e semi-confinada, se constituindo no principal manancial hídrico subterrâneo de
toda a faixa costeira do Estado de Pernambuco. Os parâmetros hidrodinâmicos médios do
sistema aqüífero são 1,7 x 10-3 m2/s de transmissividade, 3,8 x 10-5 m/s de condutividade
hidráulica e 2,2 x 10-4 de coeficiente de armazenamento, que são condições de aqüífero
confinado.
A recarga desse sistema aqüífero ocorre, principalmente, por infiltração da
precipitação

pluviométrica

na

área

de

afloramento
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da

Formação

Beberibe

e,

secundariamente, por filtração vertical descendente na porção confinada, que é uma parcela
oriunda do aqüífero Boa Viagem.
2) Qualidade das Águas do Aquífero Beberibe na RMR
De uma maneira geral, os poços que são perfurados no Aqüífero Beberibe Superior,
com profundidades inferiores a 150m, possuem água com dureza elevada devido a
presença dos carbonatos, como ocorre, por exemplo, nos poços perfurados na orla costeira
do município de Olinda, localizado a norte de Recife. Na zona centro-ocidental do Recife
não ocorre calcário e a água é de melhor qualidade.
Através da observação em 332 amostras de águas oriundas do Aqüífero Beberibe
entre os anos de 1998 e 2002 (HIDROREC’S I e II), foram determinados valores médios
para os parâmetros hidroquímicos (Quadro 1). Constatou-se que, apesar de apresentar
valores máximos de condutividade elétrica e de sólidos totais dissolvidos acima dos padrões
de potabilidade, possui médias baixas.
A alcalinidade, com médias abaixo de 100 miligramas por litro de carbonato de
cálcio, exprime um caráter corrosivo à água do aqüífero, enquanto que a dureza total indica
uma água branda e dentro dos padrões de potabilidade.
Com relação aos íons maiores (cálcio, magnésio, sódio, potássio, cloretos, sulfatos,
bicarbonatos, carbonatos e nitratos), todos eles situam-se dentro dos limites de potabilidade,
com valores bem abaixo de 100 mg/L, havendo, no entanto, alguns focos de elevados
teores (cloretos e sódio) que comprometem localmente a qualidade química da água
explotada. O nitrato apresenta focos de elevados teores, constituindo-se em objeto de maior
cuidado na gestão dos recursos hídricos.
Tabela 1 – Valores médios dos parâmetros dos elementos das análises físico-químicas realizadas
nas águas do Beberibe entre 1998 e 2002.
PARÂMETROS
mg/L
pH
6,35
C.E. (µS/cm)
322,56
S.T.D.
221,96
Alcalinidade -CaCO3
51,28
Dureza -CaCO3
70,07
Cálcio
13,57
Magnésio
8,36
Sódio
28,79
Potássio
11,64
Ferro
0,22
Cloretos
57,21
Sulfatos
11,68
Bicarbonatos
62,35
Carbonatos
0,28
Nitratos
0,66
Fonte: Adaptado do HIDROREC II (2002).
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Existe uma grande diversidade de classificações para as águas do Aqüífero
Beberibe, todavia predominou o tipo cloretada sódica (Figura 1).

FIGURA 1 – Gráfico circular da classificação iônica das águas do Aqüífero Beberibe (HIDROREC II
2002).

Não podemos descartar o fator “qualidade das construções dos poços tubulares”
como um possível incremento de contaminação das águas subterrâneas, claro que quando
construídos fora das normas técnicas conhecidas, uma vez que o incorreto isolamento de
camadas litoestratigráficas indesejáveis pode permitir a mistura das águas dos aquíferos
envolvidos, tendo esse poço tubular como o principal condutor de contaminação.
A água mineral extraída através de poços ou fontes, participa com valores mais
baixos de pH, variando entre 4 à 6, revelando uma tendência muito ácida para uma grande
parte das amostras, com valores entre 4,2 e 5,3, muito abaixo de 6,5, limite mínino de
potabilidade para este parâmetro, segundo as normas de saúde vigentes.

3) Monitoramento
O Aquífero Beberibe na RMR é um dos aqüíferos que fazem parte da Rede Básica
de Monitoramento das Águas Subterrâneas (RIMAS), rede essa que está sendo
implementada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), e que tem como objetivo realizar
monitoramentos relacionados aos parâmetros físico-químicos, bacteriológicos e de
rebaixamentos dos níveis. Os dados obtidos servirão para subsidiar tomadas de decisão,
por parte dos órgãos gestores, quanto ao seu uso e gerenciamento.

4) Considerações Finais
O monitoramento dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos é fundamental para
definir qualquer situação no planejamento e gestão das águas. Para a implantação de
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monitoramento de águas subterrâneas é necessário que haja uma estrutura de
caracterização hidrogeológica a partir da integração, análise e interpretação dos dados
existentes e ampla pesquisa bibliográfica.
O aqüífero Beberibe possui características favoráveis ao potencial tanto para auxiliar
no reforço do abastecimento público quanto para exploração de água mineral, sendo este
um conflito de explotações que deve ser rigorosamente monitorado e fiscalizado através do
controle das outorgas de usos.

5) Referencias Bibliográficas
Referências Bibliográficas
COSTA, W. D. et al. Estudos hidrogeológicos da Região Metropolitana do Recife. Relatório
Técnico (HIDROREC I). Recife: IDRC-UFPE/FADE, 1998. 126p. il.
COSTA, W. D. et al. Estudos hidrogeológicos de Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos
Guararapes. Relatório Técnico (HIDROREC II). Recife: Secretaria de Recursos Hídricos – Governo
do Estado de Pernambuco, 2002. 150p. il.
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Levantamento Geoquímico de Baixa Densidade no Rio Mucajaí (RR):
Distribuição dos Principais Elementos nos Sedimentos de Fundo
José Luiz MARMOS, Erica Cristina A. VIANA
CPRM – Serviço Geológico do Brasil (jose.marmos@cprm.gov.br; erica.viana@cprm.gov.br)

Resumo
Uma campanha de amostragem de baixa densidade na bacia do baixo Rio Mucajaí (RR), no âmbito
do Programa de Levantamento Geoquímico Multiuso da CPRM – Serviço Geológico do Brasil,
permitiu a elaboração de um panorama geoquímico dos sedimentos de fundo em associação com as
principais unidades geológicas existentes na região de estudo. Os elementos maiores mais
abundantes nos sedimentos amostrados foram, em ordem decrescente, Fe, Al e Ti, com variação
homogênea de dominância em todos os pontos de amostragem. Já os 15 elementos-traço mais
abundantes foram agrupados em duas categorias: aqueles com média e mediana entre 10 e 50 ppm
(Ce, Ba, Zr, La, Zn e Th), e aqueles com média e mediana entre 2 e 8 ppm (Y, V, Pb, Rb, Cr, Sr, Cu,
Nb e Ga).
Palavras-chave: Rio Mucajaí, sedimentos de fundo, associações geoquímicas, elementos-traço.
Abstract
The study area is spread over the lower course of Mucajai River, Roraima State, and comprises a lowdensity sampling to the Multiuse Geochemical Program developed by the Geological Survey of Brazil
– CPRM. The work permits a geochemical overview of the bottom sediments in association with the
main geological framework of the region. The major elements in decreasing order of abundance of the
investigated samples are Fe, Al and Ti, with a homogeneous variance in all the points of sampling.
Meanwhile a number of 15 trace elements more abundant were grouped into two categories: one
comprising average and median between 10 and 50 ppm (Ce, Ba, Zr, La, Zn and Th) and those with
average and median between 2 and 8 ppm (Y, V, Pb, Rb, Cr, Sr, Cu, Nb and Ga).
Keywords: Mucajai River, bottom sediments, geochemical association, trace elements.

1. Introdução
A CPRM - Serviço Geológico do Brasil desenvolve, em todo território nacional, um
Programa de Levantamento Geoquímico Multiuso, que inclui amostragem de águas
superficiais, sedimentos de fundo de drenagem e solos vinculada ao recorte das principais
bacias hidrográficas em cada Estado. O Rio Mucajaí é o maior afluente da margem direita do
Rio Branco, principal curso d´água do Estado de Roraima. Sua bacia hidrográfica tem cerca
de 19.500 km2, abrangendo partes dos municípios de Boa Vista (capital do Estado), Mucajaí e
Alto Alegre. Os trechos alto e médio da bacia são de acesso extremamente difícil e estão
inseridos na Terra Indígena Yanomami. Por esse motivo, a amostragem geoquímica para o
citado Programa restringiu-se ao baixo curso do rio Mucajaí, que corresponde a uma bacia de
drenagem com área aproximada de 5.000 km2, em região com ocupação antrópica esparsa
com amplo predomínio de pastagens plantadas, onde foram coletadas 22 amostras de
sedimentos de fundo em diversos tributários das duas margens (Figura 1).
2. Geologia da Área de Estudo
O baixo curso do rio Mucajaí, grosso modo, serve como mediador de dois grandes
domínios litológicos: ao norte, arenitos pleistocênicos da Formação Boa Vista; a sul, uma
área coberta por rochas ígneas do Mesoproterozoico onde predominam granitos e
monzonitos do Batólito Mucajaí (Fraga, 2002). Essa associação encontra-se circundada por
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ortognaisses e metagranitóides do Complexo Rio Urubu e por ortogonaisses e eventuais
migmatitos do Complexo Urariquera, ambos de idade paleoproterozoica. No interior deste
último ocorrem lentes de metassedimentos do Grupo Cauarane (Reis et al, 2003) (Figura 2).
3. Materiais e Métodos
Num mapa planimétrico da área de estudo, após análise visual da distribuição e
extensão dos principais afluentes do baixo rio Mucajaí, foram selecionados 22 pontos de
coleta geoquímica, de maneira que, por se tratar de levantamento de baixa densidade, os
tributários com área de captação entre 80 e 200 km2 fossem amostrados (Figura 1). Em
cada ponto, a amostragem de sedimentos de fundo foi realizada em diversos locais próximos
à montante e à jusante do ponto, de modo a constituir uma amostra composta. Os sedimentos
eram peneirados, utilizando-se a própria água do corpo amostrado, a - 42# (peneira com
malha de nylon), até atingir uma quantidade de “finos” (argila e silte) suficiente para as
análises químicas. Tais análises, após secagem das amostras a 600 C, peneiramento a – 80#,
quarteamento e pulverização de 300g abaixo da fração 80# e digestão por água-régia, foram
realizadas no laboratório da SGS-Geosol via ICP-OES e ICP-MS para 56 elementos.
4. Discussão dos Resultados
Os sedimentos analisados são pobres em Ca, Mg, Na e K, fruto dos agressivos
processos intempéricos tropicais atuando sobre as rochas da área de estudo, os quais
promovem profundas alterações químicas, com contínua eliminação dos alcalinos e alcalinoterrosos e consequente enriquecimento relativo em Fe e Al nos perfis dos solos que,
erodidos e transportados aos canais fluviais, constituem os atuais sedimentos de fundo.
Com relação aos elementos maiores analisados, predominam, em ordem de
abundância (Tabela 1), Fe (média de 1,38%), Al (0,39%), Ti (0,16%), K (0,07%) e Mn (0,03%),
sendo que Fe-Mn-K-Ti formam uma forte associação geoquímica (r > 0,7), cuja distribuição
está concentrada na porção SW da bacia do baixo Rio Mucajaí, em drenagens que cortam o
Complexo Rio Urubu e o Batólito Mucajaí. Quando se analisa a distribuição pontual, verifica-se
que a variação de dominância entre os elementos maiores é homogênea: em todos os pontos
amostrados, o Fe é o elemento predominante, seguido sempre pelo Al e pelo Ti (Figura 3).
Os 15 elementos-traço mais abundantes podem ser divididos em dois grupos: aqueles
com média e mediana entre 10 e 50 ppm, representados por Ce>Ba>Zr≥La>Zn>Th (em
ordem de valores médios); e aqueles com média e mediana entre 2 e 8 ppm, constituídos por
Y>V≥Pb>Rb>Cr>Sr≥Cu>Nb>Ga (Tabela 1). Já quando se visualiza a distribuição pontual,
observa-se que, em nenhum dos dois grupos, a variação de dominância é homogênea: no
primeiro grupo, o Ce predomina em 11 pontos de amostragem, enquanto Ba é o elemento
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predominante em 7 pontos e o Zr em 4 pontos (Figura 3); no segundo grupo a situação é
similar, com dispersão entre Y, V, Pb e Rb como elementos predominantes.
A elaboração da matriz de correlação permite que os 15 elementos-traço sejam
agrupados em três associações geoquímicas: Ce-La-Sr-Th (elementos concentrados na
porção NW da bacia do baixo Mucajaí, em igarapés que drenam o Complexo Urariquera);
Cu-Ga-Nb-Pb-Rb-Y-Zn-Zr (acompanha a distribuição do Fe, concentrando-se na porção SW
da bacia, em drenagens que cortam o Complexo Rio Urubu e o Batólito Mucajaí); e Cr-V
(elementos enriquecidos nas regiões NW e central (margem esquerda) da bacia, em cursos
d´água que drenam os Complexos Urariquera e Rio Urubu). O Ba, que não entrou em
nenhuma associação, concentra-se nas porções NW e central (margem direita) em drenagens
que cortam o Complexo Urariquera e o Batólito Mucajaí. Importante ressaltar que os
sedimentos das drenagens que cortam a Formação Boa Vista (porção NE da bacia),
essencialmente arenosa, são empobrecidos em todos os elementos citados acima.

Figura 1 – Situação da bacia do baixo rio Mucajaí, com a divisão municipal do Estado de Roraima e a
localização dos pontos de amostragem de sedimentos de fundo.
Referências Bibliográficas
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Figura 2 - Mapa geológico simplificado da região do baixo curso do rio Mucajaí
Tabela 1 – Parâmetros estatísticos para os elementos maiores e traço mais abundantes nos
sedimentos de fundo amostrados na bacia do baixo rio Mucajaí.
Elemento

Limite de
Detecção

Fe (%)
Al (%)
Ti (%)
K (%)
Mn (%)
Ce (ppm)
Ba (ppm)
Zr (ppm)
La (ppm)
Zn (ppm)
Th (ppm)
Y (ppm)
V (ppm)
Pb (ppm)
Rb (ppm)
Cr (ppm)
Sr (ppm)
Cu (ppm)
Nb (ppm)
Ga (ppm)

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
5
0,5
0,1
1
0,1
0,05
1
0,2
0,2
2
0,5
0,5
0,05
0,1

Valor
Valor
Mínimo Máximo
0,74
0,13
0,03
< 0,01
0,01
5,32
7,0
4,10
2,80
2,0
3,70
1,47
2,0
2,40
0,40
2,0
0,80
1,80
0,15
0,70
Al

Fe

2,74
0,90
0,56
0,21
0,07
184,58
101,0
67,70
107,50
75,0
37,10
33,85
22,0
17,50
20,50
20,0
36,10
11,20
23,85
6,90

Média
1,38
0,39
0,16
0,07
0,03
48,82
39,9
24,88
24,05
16,0
12,69
7,99
6,8
6,48
5,76
5,2
4,63
4,34
3,58
2,58

Mediana I Quartil
1,35
0,34
0,09
0,06
0,02
27,22
29,0
18,45
11,85
9,5
10,85
6,37
6,0
4,25
5,10
4,0
2,95
3,75
2,22
2,05

Desvio
Padrão

Coefic. de
Variação

1,56
0,48
0,19
0,12
0,03
75,93
53,0
38,90
36,80
20,0
16,20
8,60
8,0
8,40
7,60
6,0
3,70
6,00
4,77
3,30

0,55
0,23
0,14
0,06
0,02
49,32
28,4
18,71
26,27
16,8
7,68
6,80
5,4
4,19
4,74
4,0
7,42
2,48
5,10
1,51

0,40
0,59
0,91
0,85
0,72
1,01
0,71
0,75
1,09
1,05
0,61
0,85
0,79
0,65
0,82
0,77
1,60
0,57
1,42
0,59

0,93
0,19
0,07
0,02
0,01
18,68
15,0
11,00
8,90
5,0
7,50
4,04
3,0
3,50
1,70
3,0
1,30
2,40
0,89
1,60

Ti

Ba

3,0

Ce

Zr

200,0
180,0

2,5

160,0
140,0
Teor (ppm)
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Teor (%)
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Figura 3 - Distribuição dos elementos maiores (esquerda) e traço (direita) mais abundantes nos
sedimentos de fundo do baixo Mucajaí de acordo com os pontos de amostragem.
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O GÁS RADÔNIO EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO AQÜÍFERO
BAURU NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO (SP)
Thiago Oliveira SANTOS¹, Daniel Marcos BONOTTO2
1- Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) - thiago_osant@yahoo.com.br,
danielbonotto@yahoo.com.br

Resumo
Devido principalmente ao aumento populacional que têm ocorrido nos últimos anos, a demanda de
água para o abastecimento público no Estado de São Paulo têm sido cada vez maior. No município
de São José do Rio Preto localizado na região noroeste do Estado de São Paulo, cerca de 350 poços
que atingiram o Aqüífero Bauru fornecem águas para o município, representando aproximadamente
70% do abastecimento local. Neste trabalho será quantificado o nível de concentração de radônio em
amostras de águas subterrâneas do aqüífero, tendo em vista a inexistência de dados dessa natureza
naquela região e a sua importância para a qualidade das águas, do ponto de vista radiológico. Entre
os dias 17 e 19 de janeiro de 2011 foi realizado na cidade deste estudo um trabalho de campo
recolhendo-se 20 amostras de água de poços tubulares profundos. As análises foram conduzidas no
LABIDRO usando-se o aparelho Alpha-Guard, tendo sido obtidos valores entre 0,699 Bq/L a 14,95
Bq/L, abaixo do limite da OMS.
Palavras-Chave: radônio, radioatividade, Aqüífero Bauru.
Abstract
The water demand in public water-supply systems in the State of São Paulo has increased in recent
years largely due to the population increase. About 350 wells that reached the Bauru Aquifer provides
water for the municipality of São José do Rio Preto located in the northwest region of São Paulo State,
representing approximately 70% of the local water-supply. This paper reports the levels of the radon
concentration in groundwater samples providing from the aquifer, in view of the absence of such data
in the region and its importance to water quality in terms of the radiological point of view. The field
campaign was held in the city studied between 01/17/2011 and 01/19/2011, which allowed to collect
20 water samples from deep tubular wells. The analyses were performed in LABIDRO using the
Alpha-Guard unit, which resulted in values between 0.699 Bq/L and 14.95 Bq/L, below the threshold
limit established by the World Health Organization. Additionally, the radonuclide Ra-226 has been
measured in the same samples after 40 days of sampling, in which the activity concentration values
were very low. Therefore, exhalation rate of the radon gas does not affect human health in the central
region of this municipality.
Keywords: radon, radioactivity, Bauru aquifer.

1. Introdução

O radônio (²²²Rn) é um gás nobre e volátil formado por decaimentos radioativos na
série do

238

U. Ele é continuamente produzido no solo pelo decaimento do

t = 1600 anos). O
1/2

226

Ra (meia-vida

222

Rn é um emissor alfa com energia de 5,48 MeV, possui uma meia vida
-1

de 3,8 dias e constante de decaimento de 0,0001258 min .
Segundo Nelson et al. (1983), as concentrações de radônio variam de 0,37 a 370
Bq/L, em função da concentração média de urânio, que é uma característica da geologia de
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cada região. A migração de ²²²Rn ocorre principalmente por difusão através dos poros das
rochas e dos solos, falhas e fissuras, bem como por dissolução nas águas subterrâneas e
superficiais, verificando-se sua incorporação na fase líquida quando ela percola a fase sólida
portadora de

226

Ra, com ou sem a presença de

238

U.

2. Objetivo

Devido ao aumento populacional uma grande parcela do abastecimento de águas no
município de São José do Rio Preto (SP) é efetuado através da exploração de águas
subterrâneas do Aqüífero Bauru. Sendo assim, o objetivo deste trabalho consistiu em
determinar a presença de radônio nas águas do Aqüífero Bauru ocorrendo naquele
município. Para tanto, foi monitorado o Rn-222 em 20 poços tubulares que utilizam as águas
do aqüífero.

3. Métodos e Etapas de Trabalho

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizadas as seguintes etapas:
trabalhos de campo para coleta de amostras de água, medições do radônio/rádio e
interpretação dos resultados obtidos.
A concentração de radônio na água foi medida usando-se o aparelho Alpha Guard
PQ2000PRO Alpha (Genitron GmbH) equipado com uma unidade apropriada (Aquakit),
seguindo um protocolo proposto pelo fabricante (Genitron, 2000). O Alpha Guard é uma
câmara de ionização que mede radônio pela técnica de espectrometria alfa.
A determinação da concentração de radônio nas amostras de água pelas unidades
Aquakit-Alpha Guard

foi efetuada a partir do emprego da seguinte equação, cujos

parâmetros foram definidos por Genitron (2000): 1000 cw = ca [k + (Vsy - Vsa)/Vsa] - c0. Os
valores obtidos em laboratório foram corrigidos pela expressão C=C”.e0,0001258t (C= valor
corrigido para radônio, em Bq/L; C”= valor medido de Rn, em Bq/L;

t= tempo entre

amostragem e análise, em minutos).

4. Geologia Regional
Regionalmente, a área localiza-se na Bacia do Paraná, uma unidade geotectônica
estabelecida sobre a Plataforma Sul-Americana a partir do Devoniano Inferior/Siluriano (IPT,
1981). A porção norte da Bacia do Paraná, entretanto, comportou-se como área negativa
relativamente aos soerguimentos marginais e à zona central da bacia, marcando o início de
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uma fase de embaciamentos localizados em relação à área da bacia como um todo. Nesta
área deprimida, acumulou-se o Grupo Bauru (Formações Adamantina , Araçatuba e Santo
Anastácio), no Cretáceo Superior (Soares, 1975), que aparece em grande parte do Estado
de São Paulo, recobrindo as lavas basálticas do Planalto Ocidental.
5. Resultados
O trabalho de campo em São José do Rio Preto foi realizado entre os dias 17 e 19 de
janeiro de 2011, sendo colhidas, através de frascos de vidro apropriados, 20 amostras de
águas subterrâneas de diferentes poços tubulares profundos. As análises foram efetuadas
entre os dias 20 e 22 do mesmo mês, utilizando-se o aparelho Alpha Guard instalado no
LABIDRO-Laboratório de Isótopos e Hidroquímica do DPM/IGCE/UNESP. Na Tabela 1
constam os resultados obtidos, já corrigidos pela fórmula descrita no item 3.
Tabela 1: Resultados das análises dos radionuclídeos Rn-222 e Ra-226.

Média Rn Média Rn Correção
Média Ra
Média Ra
Amostra
(Bq/m³)
(Bq/L)
Rn
(Bq/m³)
(Bq/L)
71,6
0,75
1,21 Bq/L
15,4
0,16
RP-1
58,0
0,61
0,99 Bq/L
17,4
0,18
RP-2
65,4
0,68
1,12 Bq/L
17,6
0,18
RP-3
81,4
0,85
1,28 Bq/L
12,6
0,13
RP-4
178,0
1,86
2,80 Bq/L
14,2
0,15
RP-5
289,0
3,02
4,53 Bq/L
15,0
0,16
RP-6
57,0
0,60
0,90 Bq/L
15,0
0,16
RP-7
90,2
0,94
1,42 Bq/L
9,0
0,09
RP-8
113,2
1,18
1,78 Bq/L
10,2
0,11
RP-9
853,0
8,93
14,95 Bq/L
17,8
0,19
RP-10
211,2
2,21
3,70 Bq/L
18,0
0,19
RP-11
192,8
2,02
3,40 Bq/L
10,8
0,11
RP-12
68,4
0,72
1,20 Bq/L
15,0
0,16
RP-13
91,0
0,95
1,61Bq/L
7,5
0,08
RP-14
38,6
0,40
0,70 Bq/L
19,0
0,20
RP-15
40,0
0,42
0,72 Bq/L
16,4
0,17
RP-16
257,6
2,69
4,17 Bq/L
8,8
0,09
RP-17
321,4
3,36
5,78 Bq/L
7,8
0,08
RP-18
340,8
3,57
6,41 Bq/L
9,8
0,10
RP-19
351,4
3,68
6,75 Bq/L
14,6
0,15
RP-20
Através das análises de ²²²Rn, constatou-se que os valores entre 0,70 e 14,95 Bq/L
estão muito abaixo do limite de 100 Bq/L estipulado pela Organização Mundial de Saúde. Os
valores mais elevados encontrados para as amostras de águas dos poços RP-10 e RP-20
devem estar relacionados com a presença de rochas contendo urânio e/ou falhas, que são
fatores que contribuem para a maior exalação do gás.
O radionuclídeo Ra-226 foi determinado nas mesmas amostras, após 40 dias à
análise de Rn-222, por intermédio do mesmo equipamento. Verificou-se a presença deste
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radioelemento em valores muito baixos, entre 0,08 e 0,20 Bq/L, o que é compatível com
outros dados na literatura, que registram sua menor concentração atividade nas águas em
relação ao Rn-222.
6. Conclusão
De acordo com os resultados obtidos neste trabalho para as amostras analisadas,
observou-se que a taxa de exalação do gás radônio foi baixa. Este radionuclídeo costuma
ser importante nos programas de monitoramento radiológico de águas para consumo
humano. Assim, na região central de São José do Rio Preto (SP), mesmo com a presença
de rochas contendo urânio e falhas, os dados obtidos não indicaram valores acima daquele
estabelecido pela OMS.
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Composição química das águas fluviais na Bacia do Rio Jaú (SP)
Diego de Souza SARDINHA1; Letícia Hirata GODOY2; Daniel Marcos BONOTTO2
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RESUMO
Seis pontos de amostragem foram estabelecidos na bacia do Rio Jaú (SP), onde foram realizadas
seis coletas de águas fluviais entre Agosto de 2009 e Janeiro de 2010, sendo analisadas as variáveis:
pH, condutividade, temperatura, Na+, K+, Ca+, Mg2+, NO3-, Cl-, SO42-, PO43- e SiO2. Os resultados
demonstraram que o Ribeirão do Bugio, possui condições próximas ao comportamento natural devido
ao intemperismo das rochas areníticas da Formação Itaquerí. No entanto, pouca entrada natural de
Cl-, NO3-, PO43- e SO42- é esperada nas águas devido aos processos de interação água/rocha. Como
o Rio Jaú drena áreas agrícolas e urbanas, aportes desses constituintes afetam a qualidade de suas
águas.
Palavras-chave: Bacia do Rio Jaú, composição química, intemperismo.
ABSTRACT
Six sampling points were established at the Jaú River (SP), where were collected water samples from
August 2009 to January 2010. The following variables were analyzed: pH, conductivity, temperature,
Na+, K+, Ca+, Mg2+, NO3-, Cl-, SO42-, PO43- e SiO2. The results showed that the Bugio Stream has
experienced strong influence of the weathering of the Itaqueri Formation sandstones. However, little
Cl-, NO3-, PO43- and SO42- inputs in waters have been expected due the water/rock interaction
processes. Because Jaú River drains agricultural and urban areas, such constituents may affect the
water quality.
Keywords: Jaú River watershed, chemical composition, weathering.

1. INTRODUÇÃO
O conhecimento da qualidade, uso atual e potencial de cada trecho de um corpo
d’água permite um planejamento racionalizador indispensável para a recuperação e a
conservação dos recursos hídricos de uma bacia. Para ROCHA et al. (2000), o uso da bacia
hidrográfica como unidade de planejamento nas investigações e no gerenciamento dos
recursos hídricos originou-se da percepção de que os ecossistemas aquáticos são
essencialmente abertos, trocam matéria e energia entre si e com os ecossistemas terrestres
adjacentes.
O Rio Jaú nasce no município de Dois Córregos (SP) e é formado por dois rios
principais, o Ribeirão do Bugio e o Ribeirão São João, cujas cabeceiras se encontram nos
municípios de Dois Córregos (SP) e Mineiros do Tietê (SP). O objetivo deste trabalho
consiste na avaliação da composição química das águas fluviais da Bacia do Rio Jaú (SP),
fornecendo subsídios para o planejamento e gerenciamento desta importante bacia
hidrográfica localizada no interior paulista.
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2. GEOLOGIA
Ocorrem na área da bacia do Rio Jaú as unidades da Bacia do Paraná pertencentes
ao Grupo São Bento (Formação Serra Geral) e Formação Itaquerí, que são rochas
sedimentares ocorrendo como coberturas das lavas basálticas (Figura 1).

Figura 1. Localização, mapa geológico e pontos de amostragem na bacia do Rio Jaú (SP).

As rochas eruptivas da Formação Serra Geral constituem um conjunto de derrames
de basaltos toleíticos de espessura individual bastante variável. Os derrames são
constituídos por rochas de coloração cinza escura a negra, em geral afaníticas (SQUISATO,
2008). Nos derrames mais espessos, a zona central é maciça, microcristalina e apresentase fraturada por juntas subverticais de contração (disjunção colunar) (FEHIDRO-IPT, 2006).
A Formação Itaquerí constitui-se de um pacote de até 120 metros de espessura, de
camadas alternadas de arenitos com cimento argiloso, folhelhos e conglomerados, estes
situados tanto na base quanto no interior do pacote. Os arenitos são de granulação variada,
podem ser argilosos e apresentar intensa silicificação (RICCOMINI, 1997). Estes
sedimentos foram acumulados em ambiente de elevada energia, sujeitos a mudanças
bruscas de velocidade das águas, possivelmente em depósitos de leques aluviais em clima
de acentuada aridez (FEHIDRO-IPT, 2006).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Seis pontos de amostragem foram estabelecidos, sendo realizadas seis coletas de
águas fluviais entre Agosto de 2009 e Janeiro de 2010. As águas foram coletadas e
caracterizadas quanto ao pH, condutividade (µS/cm) e temperatura (°C) no próprio local de
amostragem com equipamentos de leitura direta. Sulfato (método turbidimétrico do sulfato
de bário, de 0 a 70 ± 0,9 mg/L), fosfato (método do ácido ascórbico, de 0 a 3 ± 0,01 mg/L),
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nitrato (método de redução de cádmio, de 0 a 30 ± 0,8 mg/L), cloreto (método de tiocianato
mercúrico, de 0 a 20 ± 0,3 mg/L) e sílica (método do silício molibdato de 0 a 100 ± 0,45
mg/L), foram quantificados por espectrofotometria com o equipamento DR 2000 da Hach
Company (HACH, 1992).
Potássio, cálcio e magnésio foram quantificados por Espectrometria de Emissão em
Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES – Varian 240-FS). A determinação de sódio foi
realizada por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Chama (FAAS - GBC 608). Os
sólidos totais e sólidos totais em suspensão foram quantificados pela metodologia
gravimétrica (STANDARD METHODS, 1999).
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os menores valores de condutividade elétrica foram obtidos no Ribeirão do Bugio
(P1), enquanto que os maiores foram caracterizados sempre no Rio Jaú (P6). Acredita-se
que os valores mais acentuados podem ser atribuídos a descargas de efluentes e às
atividades agrícolas realizadas na bacia do Rio Jaú. O valor máximo de temperatura da
água foi registrado no Rio Jaú, no ponto P6 no dia 20/11/2009 (27,9°C), sendo o menor
valor obtido no Ribeirão São João, no ponto P3 (17,5°C) no dia 14/08/2009. Os maiores
valores de pH ocorreram nos meses de outubro e dezembro de 2009. Os menores valores
de pH foram obtidos nas cabeceiras dos Ribeirões do Bugio e São João e os maiores no
Rio Jaú (P6).
Os valores de sólidos totais (ST) e sólidos totais em suspensão (STS) tendem a
aumentar ao longo dos afluentes do Rio Jaú e no próprio Rio Jaú, exceto (ST) entre os
pontos P3 e P4 (Ribeirão São João). Os maiores e menores valores destes parâmetros
sempre foram encontrados nos pontos P1 e P6, respectivamente. Os valores de ST e STS
aumentam na época de verão, da mesma forma que a vazão, indicando uma maior
descarga durante esta época (maior arraste de sedimentos pela erosão laminar).
Foram encontradas as maiores concentrações de Ca2+ e Mg2+ no ponto (P5), antes
da cidade de Jaú. Há aumento da concentração desses íons na época de chuva, assim
como ocorre para sólidos totais (ST), sólidos totais suspensos (STS), condutividade e pH,
provavelmente devido ao maior arraste de sedimentos pela erosão laminar. Os constituintes
Na+ e SiO2, com maiores concentrações na época de seca, tiveram nos pontos P6 e P2 os
maiores valores durante o período de coleta. Já o K+, que exibiu maior concentração no
ponto P3, teve pequena variação entre o período seco e chuvoso.
Os valores obtidos para Cl- e SO42- são menores que o máximo permitido para águas
de Classe 2 e Classe 3, segundo a Resolução CONAMA 357/05 (CONAMA, 2005).
Contudo, os valores de NO3- excederam o máximo permitido para a Classe 2 e Classe 3 (10
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mg/L), principalmente nos pontos P4 e P6. Já os valores de PO43- estão todos acima do
máximo permitido para as águas de Classe 2 (0,1 mg/L) e Classe 3 (0,15 mg/L) desta
resolução. Os pontos P3 e P1 são os locais com maior e menor contribuição desse ânion
para as águas fluviais da bacia do Rio Jaú, respectivamente.

5. CONCLUSÃO
O Ribeirão do Bugio (pontos P1 e P2) apresenta melhor condição de qualidade.
Suas características estão próximas ao comportamento natural devido ao intemperismo das
rochas areníticas da Formação Itaquerí (quartzo, microclínio, albita, e caulinita). As rochas
da bacia do Rio Jaú não possuem minerais portadores de Cl-, NO3-, PO43- e SO42- como um
constituinte

principal,

e,

conseqüentemente,

pouca

entrada

natural

desses

elementos/compostos é esperada nas águas devido aos processos de interação água/rocha.
Assim, esses rios drenam áreas agrícolas e urbanas, com isso vão perdendo sua qualidade
natural conforme denotaram os dados obtidos nos pontos P5 e P6.
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Abstract
The Urubici, Pitanga and Paranapanema-types, high-Ti, flood basalts of the Paraná Basin, Brazil,
represent some of the least contaminated groups in the region being appropriated for investigations
about their mantle sources. Re-Os analysis of different fractions of the same whole rock powders from
one sample representative of each type (HI-34, Urubici; KNJ-161, Pitanga, and PU-1098
Paranapanema) exhibits a spread in Re and Os concentrations as well as Re/Os ratios and indicate
that HI-34 and KNJ-161 samples are of the same age and derived from the same source reservoir,
within error. PU-1098, however exhibits elevated 187Os/188Os ratios for given values of Re/Os and
while likely the same age as the other samples, may have been derived from a more enriched,
crustally contaminated source. Together, HI-34 and KNJ-161 samples yield an age of approximately
131 Ma, consistent with other isotopic systems, and close to the age of maximum eruption rates within
the Parana Basin. An initial 187Os/188Os ratio of approximately 0.133 for these two samples can be the
result of a Sub-Continental Lithospheric Mantle (SCLM) or Medium Ocean Ridge Basalts (MORB)
derived magma contaminated by less than 2% of a crustal component, or by direct derivation from an
Ocean Island Basalt (OIB) mantle source.
Keywords: Re-Os, Flood basalt, Paraná Basin, Geochemistry, Geochronology
Resumo
Os basaltos de alto-Ti dos subgrupos Uribici, Pitanga e Paranapanema, correspondem aos termos
menos contaminados da província do Paraná, no Brasil, sendo apropriados para estudos a propósito
de suas fontes mantélicas. Análises Re-Os de diferentes frações dos mesmos pós de rocha total de
preparados a partir de uma amostra representativa de cada tipo (HI-34, Urubici; KNJ-161, Pitanga,
and PU-1098 Paranapanema) exibem distribuição nas concentrações de Re e Os, assim como
razões Re/Os, que indicam a mesma idade e derivação a partir do mesmo reservatório para as
amostras HI-34 e KNJ-161. Entretanto, os resultados para a amostra PU-1098, revelam razões
187
Os/188Os mais elevadas para valores correspondentes de Re/Os. Embora sua distribuição em
diagrama isocrônico indique idade equivalente às demais, elas podem ter se derivado de uma fonte
mais enriquecida ou mais contaminada por componentes crustais. Juntas, as amostras HI-34 and
KNJ-161 fornecem uma idade de 131 Ma, consistente com as indicadas por outros sistemas
isotópicos e compatíveis com o período de maiores taxas de erupção dos basaltos da bacia. A razão
inicial 187Os/188Os de aproximadamente 0.133 para essas duas amostras pode resultar de magmas
derivados do Manto Sub-Litosférico Continental (SCLM) ou de fontes dos Basaltos das Dorsais MesoOceânicas (MORB), contaminados por menos de 2% de componente crustal, ou por derivação direta
a partir de uma fonte mantélica compatível com a dos Basaltos de Ilhas Oceânicas (OIB).
Palavras-chave: Re-Os, Basalto continental, Bacia do Paraná, Geoquímica, Geocronologia

1. Geology
The Paraná-Etendeka continental flood basalt province is constituted in South
America (PFB) by the Serra Geral formation and associated intrusive rocks (dikes and sills)
that together cover approximately 75% of the superficial area of the Paraná Basin (~ 1.2 x
106 km2) with a volume of ~8x105 Km3. Its effusive basic magmatism of tholeitiic composition
is the result of partial fusion of one or more mantle sources. The clear temporal correlation
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between the formation of the PFB and the subsequent continental fragmentation has led
researchers to try and establish causal relationships between the geodynamic processes
involved, the related mantle sources, the emplacement of the province and the subsequent
continental fragmentation.
40

Ar/39Ar radiometric ages reveal that volcanism occurred between 128-136 Ma

(Renne et al., 1992; Ernesto et al., 1999 and Stewart et al., 1996), with a peak in magmatic
output during ca. 3 Ma (134.8-131.5 Ma, Thiede e Vasconcelos, 2010; Janasi et al., 2011).
On geochemical basis, Peate et al. (1992) divided these rocks into high- (ATi) and lowtitanium (BTi) groups, with 2% marking an arbitrarily defined boundary. Based on other
geochemical markers, these authors subdivided these two groups onto, respectively, the
Urubici Pitanga and Paranapanema ATi subgroups, whereas the Gramado, Esmeralda and
Ribeira, corresponds to the BTi subgroups (Fig. 1). According to Janasi et al. (2011), the
main magmatic time interval for the older BTi bodies corresponds to 134.8-134.1Ma, while
the younger ATi display peak ages between 133.6-131.5 Ma.
Picirillo et al. (1989) and Marques et al. (1999), among others, based on Sr, Nd and
Pb isotope geochemistry, demonstrate that the BTI basalts better represented on the
southern region of the PFB province were strongly affected by contamination processes,
whereas the ATi subgroups, particularly, the Urubici lithotypes, also located within the south
region, but restricted spatially, display Sr, Nd and Pb patterns that corresponds to the least
contaminated basalts within the basin.
This work presents unpublished Re-Os results obtained on the high-Ti PFB which
permit preliminary inferences about the nature of its mantle sources.

2. Methodology, Results and Discussion
The studied samples display massive structure, grain size varying between very fine
to aphanitic (vitric, HI-34) and fine to medium grained (KNJ-161 and PU-1098) and have
chemistry correspondent to Urubici, Pitanga and Paranapanema subgroups, respectively. All
Re-Os analyses were performed at the Centro de Pesquisas Geocronológicas do Igc-USP
(CPGeo), according to methodology reported by Correia et al., (2007).
The data (Tab. 1) demonstrate that all samples have

187

Re/188Os ratios that vary

significantly between aliquots analyzed, likely as a result of the aforementioned “nugget
effect”. The resulting Re-Os isochron information indicates that both HI-34 and KNJ-161
samples are the same age and from the same source-reservoir within errors, resulting an
isochron of 130.7±1.9 Ma (n=10, MSWD of 18), with an initial Os composition of

187

Os/188Os

of 0.1329±0.0037. The Paranapanema basalt PU-1098 sample in contrast does not lie on the
above mentioned isochron trend, but rather parallel and at higher
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187

Os/188Os values for a

given

187

Re/188Os ratio. While not an extreme displacement, the resulting difference in initial

Os isotopic composition at 130 Ma is significant and may indicate a more crustal
contamination or the contribution of a different mantle source.

Figure 1 - Difference in initial Os isotopic composition at 130 Ma among the analyzed samples.

The initial 187Os/188Os of 0.1329±0.0037 at 131 Ma for the combined KNJ-161 and HI34 isochron shows a strong correlation with average values of

187

Os/188Os of non-crustaly

contaminated basalts of the OIB-type (0.129-0.145, Widon, 1997) and are at the lower limit of
the range of MORB-type Basalts (present day values:

187

Re/188Os = 0.4353, and

187

Os/188Os

of 0.1296, Meisel et al., 2001).
As a result of extremely low Re/Os ratios, SCLM, and basalts derived solely from
them, would likely have

187

Os/188Os ratios significantly lower than the initial one here

reported. Modeling using Meisel et al., 2001 values for the mantle Re/Os ratios of ~0, and
assuming ages between 2.1 and 0.6 Ga, the SCLM in the vicinity of the Paraná Basin would
likely have

187

Os/188Os values between 0.114-0.125. Assuming contamination with

contemporaneous early or late Proterozoic continental crust (~187Re/188Os=50, Os=50ppt,
Esser and Turekian, 1993), an approximately 1-2% addition of continental material to a
SCLM-derived basaltic magma at 131 Ma could produce the pattern of the ATi initial
187

Os/188Os ratio of 0.1329 within errors.
Therefore, the presented Os data supports an origin of High-Ti Paraná flood Basalts

by either an unmodified OIB like source or solely by SCLM or MORB derivation with
subsequent modification by additions of small percentages of continental crust or OIB-source
mantle.
In order to provide clearer insight into the nature of the source and/or the petrogenetic
processes responsible for the reported Re/Os isotopic pattern and the observed
heterogeneity related to the Paranapanema PU-1098 sample results, it will be necessary
more data, including analyses of the BTi subgroups.
Acknowledgments
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Table 1 – Re-Os results for different aliquots of samples HI-34, KNJ-161, and PU-1098. All samples
are whole rock analyses unless noted (* = whole rock with bulk of magnetite removed)
Sample

Location

HI‐34
Duplicate
Duplicate
Duplicate
Duplicate
Duplicate
Duplicate

26.381 S ‐ 51.255 W

KNJ‐161
Duplicate
Duplicate
*Duplicate

26.011 S ‐ 51.657 W

PU‐1098
Duplicate
Duplicate

24.370 S ‐ 51.669 W

Re (ppb)

Os (ppb)

Common
Os (ppb)

187

188

Re/ Os

187

188

Os/ Os

0

0

0.556
0.529
0.529
0.529
0.530
0.532
0.532

0.0437
0.0720
0.0593
0.0482
0.0496
0.0489
0.1024

0.0429
0.0711
0.0585
0.0474
0.0488
0.0482
0.1017

63.33±0.63
35.82±0.36
43.57±0.44
53.75±0.54
52.30±0.52
53.31±0.53
25.23±0.25

0.2708±0.0029
0.2139±0.0006
0.2295±0.0011
0.2551±0.0024
0.2414±0.0010
0.2472±0.0013
0.1856±0.0005

0

0

0.732
0.733
0.734
0.633

0.0180
0.0147
0.0151
0.0145

0.0170
0.0136
0.0141
0.0136

208.5±2.1
260.1±2.6
251.9±2.5
221.3±2.2

0.5844±0.0031
0.7017±0.0018
0.6797±0.0031
0.6022±0.0022

0

0

0.885
0.873
0.875

0.0231
0.0194
0.0219

0.0218
0.0180
0.0205

195.9±2.0
233.3±2.3
205.4±2.1

0.5897±0.0021
0.6883±0.0010
06147±0.0009
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Resumo
Glimeritos, piroxenitos-dunitos e carbonatitos constituem os principais tipos litológicos do complexo
ultramáfico-alcalino de Planalto da Serra. Ocorrem sob foram de pequenas intrusões orientadas
segundo N60-80E no rift Rio dos Cavalos, em rochas metassedimentares de baixo grau do Grupo
Cuiabá, a unidade Criogência basal do Cinturão Nordeste Paraguai. Determinações 40Ar/39Ar
efetuadas em flogopitas de glimeritos indicaram idade de 600 Ma., concordantes com determinações
Rb/Sr realizadas em carbonatitos. Tal idade elimina a possibilidade do complexo fazer parte do
alinhamento formado por intrusões alcalinas Cretáceas pertencentes ao “Azimute 125°”, e permite
sugerir-se que a intrusão do Complexo de Planalto da Serra possa ser indício precursor do
tectonismo associado à separação dos Cratons Amazônico e Laurentia.
Palavras Chave: Complexo ultramáfico-alcalino, Neoproterozóico, Craton Amazônico, Geocronologia
Abstract
Plugs and dikes of glimmerites, pyroxenites-dunites, and carbonatites, trending N80W, are the main
rock-types of the ultramafic-alkaline Planalto da Serra Complex. They intrude the low-grade
metasedimentary rocks of the Cuiabá Group, the Cryogenic basal unit of the Northern Paraguay Belt,
in the Rio de Cavalos rift. 40Ar/39Ar age carried out on phlopites from glimerites yielded ca. 600 Ma,
which is consistent with Rb/Sr determinations performed on carbonatites. These geochronological
data rule out the possible relationship between the Complex and the Cretaceous bodies of the “Azimut
125° Lineament”, and permit to suppose that its emplacement could have been related to the begging
of the extensional tectonics responsible for the separation of the Amazonian and Laurentia Cratons
Keywords: Ultramafic-alkaline Complex, Neoproterozoic, Amazonian Craton, Geochronology

1. Introdução
O magmatismo alcalino no Brasil ocorre segundo lineamentos tectônicos ativos
desde o início do Mesozóico até o Eoceno, e sua concentração ocorre principalmente no
Cretáceo. Rochas mais antigas desse tipo são raras, como demonstram as ocorrências
alcalinas e alcalinas-carbonatíticas dentro e no contorno da Bacia do Paraná (CominChiaramonti & Gomes, 2005, Comin-Chiaramonti et al., 2007), e por outras intrusões tais
como os kamafugítos e kimberlítos com cerca de 84 Ma em Poroxeu e Paraitinga, Mato
Grosso do Sul (Gibson et al., 1995; Sousa et al., 2005; Comin-Chiaramonti and Gomes,
2005, Biondi, 2005), e o complexo ultramáfico-alcalino de Santa Fé, em Goiás, com cerca de
88 Ma. (Barbour et al., 1979). O lineamento denominado “Azimut 125°, que se prolonga
desde o Rio de Janeiro até Rondônia, inclui complexos alcalino-caronatíticos, ultramáficoalcalinos e kimberlitos, cujas idades variam de cerca de 90 a 80 Ma (Biondi et al., 2005).
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Recentemente Ormond (2006) descreveu uma associação de rochas ultramáficasalcalinas

do

Complexo

de

Planalto

da

Serra,

em

Mato

Grosso,

que

inclui

predominantemente glimeritos, peridotitos, dunitos alterados e carbonatitos, com forte
tendência alcalina-potássica, intrusiva em metassedimentos de baixo grau. Sua localização,
não muito distante desse lineamento tectônico, levou a autora e supor idade cretácea para
essa intrusão.
A finalidade deste trabalho é determinar a idade desse complexo, no contexto de um
estudo petrológico e geoquímico em andamento, que também pretende contribuir para o
melhor conhecimento da evolução tectônica regional.

2. Geologia
O Cinturão Paraguai é dividido em dois segmentos, separados por sedimentos
Neogênicos da Bacia do Pantanal. O cinturão Paraguai Norte desenvolveu-se durante o
Ciclo Brasiliano e sob o ponto de vista estratigráfico engloba três unidades geológicas
principais: os Grupos Alto Paraguai e Araras sobrepõem-se ao Grupo Cuiabá (850-630 Ma),
formado pela formação basal metavulcânica-sedimentar Nova Xavantina e por oito
formações metassedimentares de baixo grau (Lacerda Filho et al., 2004, Boggiani and
Alvarenga, 2004, Ricomini et al., 2007, Alvarenga et al., 2010). O Complexo Planalto da
Serra intrude os metassedimentos do Grupo Cuiabá no rift Rio dos Cavalos.
O Complexo Planalto da Serra é formado por pequenas intrusões circulares e sob
forma de diques que se alongam segundo N60-80W em área de aproximadamente 45 km
(Ormond, 2006). Esses corpos denominam-se de W para E Chibata-Denizar, Chibata II,
Mutum-Big Valey e Lau-Massao e são compostos por rochas ultramáficas, principalmente
glimeritos, dunitos-peridotitos alterados, e carbonatitos. No geral mostram forte afinidade
alcalina-potássica.

3. Resultados
As análises

40

Ar/39Ar foram realizadas em flogopitas de dois diques glimeríticos. As

rochas foram moídas e as flogopitas foram concentradas inicialmente por separação
eletromagnética,

e

posteriormente

por

ação

manual.

Observações

microscópicas

evidenciaram a homogeneidade dos minerais, e a análise através de microssonada
eletrônica mostrou tratar-se, no caso da amostra MT-3 de flogopita, sendo o mineral da
amostra MT-16 tetraferriflogopita. Os minerais separados foram lavados em acetona várias
vezes e os portadores de inclusões foram descartados. As análises

40

Ar/39Ar foram

efetuadas no laboratório do Serviço Geológico da Noruega, as idades obtidas foram para a
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amostra MT-3, idade platô de 604,1 ± 16,2 Ma, e idade integrada de 576 ± 2,3 Ma, e para a
amostra MT-16, 615,6 ± 4,5 e 607,7 ± 3,7 Ma respectivamente (Fig. 1).

Figura 1. Diagrama
respectivamente.

40

Ar/39Ar de flogopita e tetraferriflogopita das amostras MT-3 e MT-16

O carbonatito MT-19, que contem 40% de dolomita, foi analisado segundo a
metodologia Rb/Sr, e mostrou valores de

87

Rb/86Sr e

87

Sr/86Sr respectivos de 0,00057 e

0,706731; 3,02896 e 0,732567; 0,08523 e 0,707450 para as frações carbonática, de resíduo
insolúvel, e de rocha total. Tais valores indicaram idade de 598,2 ± 4,7 Ma, concordante com
as obtidas através de análises 40Ar/39Ar.

4. Considerações Finais
A idade de cerca de 600 Ma obtida para o Complexo Planalto da Serra foge do
padrão comum de rochas com afinidade alcalina estudadas no Brasil, cujas idades
concentram-se no Mesozóico, principalmente no Cretáceo, seja em alinhamentos tectônicos,
seja em corpos menos alinhados. Sua importância, em termos da evolução tectônica
regional poderá ser mais bem avaliada em função de relações geológicas e geocronológicas
com as litologias relacionadas. No que se refere a feições tectônicas do Craton Amazônico,
segundo Pimentel et al., (2000) a amalgamação final do Gondwana oeste teria ocorrido a
cerca de 620 Ma ou pouco depois, o que significa que o Laurentia, ainda agregado ao
Craton Amazônico), foi durante pouco tempo parte do Supercontinente Gondwana. A
abertura do oceano Iapetous caracteriza a separação entre Laurentia e Craton Amazônico,
mas pode ter começado logo após 600 Ma (Cordani et al., 2009). Tais considerações
permitem supor que a intrusão do Complexo Planalto da Serra pode se relacionar com um
dos mais importantes períodos extensionais Neoproterozóicos no Craton Amazônico.
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Resumo
Gnaisses máficos Chafalote do Complexo Cerro Olivo no Uruguai apresentam evolução metamórfica
que atingiu condições de pico em fácies granulito a ca. 673-666 Ma. Estudo preliminar envolvendo
análise textural e geocronológica integrada de monazitas desses gnaisses permitiu reconhecer a
ocorrência de dois tipos de domínios texturais com diferentes idades U-Pb LA-ICPMS. Os domínios
principais identificados mostram padrão de zoneamento (i) concêntrico e (ii) em setores com idades,
respectivamente, de 672±12 a 673±14 Ma e 660±12 a 663±13 Ma. Domínios com padrão misto entre
os dois tipos principal produziram idade de 669±10 Ma, intermediária entre esses valores. As relações
entre as idades U-Pb e os domínios composicionais das monazitas dos gnaisses máficos Chafalote
dessa forma sugerem que as monazitas podem estar registrando em maior detalhe que o zircão o
desenvolvimento das reações metamórficas de fácies granulito que afetaram essas rochas.
Palavras-chave: monazita, textura, datação U-Pb LA-ICPMS, Gnaisses Chafalote - UY.
Abstract
Chafalote mafic gneisses of Cerro Olivo Complex in Uruguay show metamorphic evolution that
reached peak conditions in granulite facies at ca. 673-666 Ma. Preliminary study involving integrated
textural analysis and monazite geochronology of these gneisses allowed to recognize the occurrence
of two textural types of domains with different U-Pb LA-ICPMS ages. Key areas identified zoning
pattern show (i) concentric and (ii) in areas with age, respectively, 672 ±12 to 673±14 Ma and 660±12
to 663 ±13 Ma. Domains with mixed pattern between the two main types yielded age of 669±10 Ma,
intermediate between these values. The relationship between U-Pb ages and the compositional
domains of monazite from mafic gneisses of Chafalote thus suggest that monazite can record in
greater detail than zircon the development of granulite facies reactions that affected these rocks.
Keywords: monazite, texture, U-Pb LA-ICPMS age, Chafalote Gneisses - UY.

1. Introdução
Monazita é um geocronômetro para muitos processos geológicos devido à amplitude
de rochas hospedeiras e a alta temperatura de fechamento para U-Pb, superior a 700°C
(Spear e Pyle 2002). Eventos geológicos podem ocasionar estágios de cristalização de
monazita que levam a formação de domínios texturais e químicos distintos (Boatner 2002).
Essas características, associadas ao fato da monazita cristalizar em rochas metamórficas de
médio a alto grau sem preservar grãos detríticos (Spear & Pyle 2002), diferentemente do
zircão, faz desse mineral um importante geocronômetro de eventos metamórficos.
No presente trabalho são apresentadas idades U-Pb LA-ICPMS obtidas em
diferentes domínios texturais de monazitas de gnaisses de alto grau Chafalote, do domínio
leste do Escudo Sul-rio-grandense–uruguaio no Uruguai.
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2. Geologia e petrografia
Os gnaisses Chafalote são uma sequência de granulitos máficos e migmatitos
pelíticos e semi-pelíticos pertencentes ao Complexo Cerro Olivo (Lenz et. al. 2011) que
ocorrem no Domínio leste do Cinturão Dom Feliciano (sensu Fernandes et al., 1995b) no
Escudo-Sul-Rio-Grandense-Uruguaio. O metamorfismo dessas rochas ocorreu segundo
uma trajetória de P-T-t (Gross et al., 2009) com pico termal (M2) atingindo 7-10 kbar e 830950°C, seguido de estágio de descompressão (M3) que atingiu 4,8-5,5 kbar e 788-830°C, e
exumação tardia (M4). Bordas recristalizadas de zircões do Complexo Cerro Olivio,
desenvolvidas durante o evento metamórfico de alto grau e descompressão, forneceram
idade U-Pb SHRIMP (Lenz et al. 2011) entre 673 e 666 Ma para M2 e 654 ± 3Ma para M3.
Essa evolução metamórfica foi causada por espessamento crustal relacionado à colisão
entre as margens dos cráton do Rio de La Plata e do Kalahary a ca. 660-670 Ma (Gross et.
al. 2009; Lenz et. al. 2011).
As monazitas analisadas foram obtidas de amostra de granulito máfico com
paragênese metamórfica constituída por hornblenda, ortopiroxênio, clinopiroxênio, biotita,
plagioclásio, quartzo, granadas e ilmenita. Essa amostra registra os dois eventos de alto
grau (M2 e M3) da trajetória de P-T-t da região (Gross et al. 2009).

3. Métodos e materiais
A monazita foi separada com métodos convencionais de concentração de minerais,
incluindo cominuição da amostra, separação com líquidos densos e separador magnético
Frantz e catação manual de monazita. Os grãos concentrados foram colocados em mount
de resina que foi polido para realização de análises, e posteriormente submetido a
imageamento por técnica de elétrons retro-espalhados - (BSE). As análises isotópicas U-Pb
foram realizadas em ICPMS Neptune com Laser New Wave YNd213 acoplado do
Laboratório de Geologia Isotópica do IG/UFRGS no ano de 2008.

4. Resultados
As análises de BSE dos grãos de monazita evidenciam padrões de zonamento
(figura 01) dos tipos (i) concêntrico, (ii) de intercrescimento (em setores) e (iii) misto entre os
dois primeiros tipos. Isso indica que as monazitas apresentam, no mínimo, dois mecanismos
genéticos diferentes, associados a diferentes eventos tectono-metamórficos com formação
de fases distintas, simultâneas ou não, deste mineral. O tipo mais comum de zonação é do
tipo intercrescimento (por setores).
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Figura 1: Imagem de elétrons retro-espalhados (BSE) de grãos monazitas de granulito máfico
(amostra PCH02-09) mostrando os padrões de domínios texturais e as idades obtidas neles (círculo
amarelo): a, b) concêntrico; c, d) em setores (ou intercrescimento); e) misto.

Os resultados de datação U-Pb LA-ICPMS em diferentes domínios texturais
produziram idades diferentes, em cerca de 10 Ma. Os domínios com padrão de zoneamento
concêntrico apresentam idades mais antigas de 672±12 e 673±14 Ma e os domínios com
padrão em setores mostram idades mais jovens, de 660±12 e 663±14 Ma. A única datação
realizada em domínio de monazita com padrão misto forneceu idade intermediária entre
esses dois extremos (669±10 Ma).

5. Considerações finais / Conclusões
As imagens de BSE obtidas para as monazitas dos gnaisses máficos de Chafalote
revelaram padrões de zoneamento tipicamente observados em gnaisses de alto grau (Spear
e Pyle 2002). Os tipos de zonações identificados sugerem que as monazitas estudadas
apresentam, no mínimo, dois mecanismos genéticos diferentes, associados a diferentes
eventos tectono-metamórficos.
O padrão de zonação concêntrico foi considerado por Zhu e Onions (1999) como
sendo o mais comum em gnaisses de alto grau do Lewisian. Já o padrão de zonação em
setores está freqüentemente associado ao desenvolvimento de migmatitos, i.e., à fusão
parcial. A relação de idades U-Pb consistentes para cada tipo de padrão de zonação
identificado nos gnaisses máficos de Chafalote sugere que o intervalo de idade entre 673 e
666 Ma para M2 determinado em zircões desse mesmo litotipo na região (Lenz et al. 2011)
pode estar refletindo diferentes estágios da evolução metamórfica da região, anteriores ao
evento de cristalização de zircão a ca. 654 Ma.
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O padrão de textura dos zircões com idade de 673 a 666 Ma não apresenta
diferença, mas as monazitas mostram dois domínios texturais distintos mesmo em imagem
de BSE com idades U-Pb consistentemente diferente em cerca de 10 Ma. O padrão mais
antigo, concêntrico com idade em torno de 672 Ma, parece estar relacionado a reações
metamórficas M2. Já o padrão em setor é freqüentemente observado em migmatitos e pode
indicar a ocorrência de reações de fusão parcial (M3) iniciando ca. 662 Ma.
Dessa forma, as idades identificadas podem ajudar a detalhar a evolução temporal
do metamorfismo da região e sugerem que a análise geocronológica integrada de alta
resolução espacial de zircões e monazita seja uma forma de investigação mais detalhada
dessa evolução. Para isso, o reconhecimento mais refinado da relação aos padrões de
zoneamento composicional e idades será obtido a partir de mapas composicionais de U, Th
e Y, o que possibilitará um maior rigor na análise textural e interpretação dos mecanismos e
reações de formação da monazita.
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Resumo
O Grupo Chapada Diamantina, na região de Morro do Chapéu, BA, é formado, da base para o topo,
pelas formações Tombador, Caboclo e Morro do Chapéu. Datações U-Pb (SHRIMP) em zircões de
finas camadas argilosas da Formação Tombador, indicam importante aporte de sedimentos derivados
de fontes com 2,2 – 1,8 Ga de idade com a participação também de fontes mesoproterozóicas (ca.
1,45 Ga) e arqueanas (ca. 3.3 Ga). Dentre as possíveis áreas-fonte, estão o greenstone Mundo Novo
(3,3 Ga) do bloco Gavião, rochas ígneas neoarqueanas (2,9 – 2,7 Ga), além de rochas
Paleoproterozóicas. As idades de ca. 1,45 Ga para os zircões mais jovens, estabelecem um limite
máximo para a deposição dos sedimentos da Fm Tombador.
Palavras-chave: U-Pb em zircão; SHRIMP; Grupo Chapada Diamantina; Proveniência Sedimentar
Abstract
The Chapada Diamantina Group, in the Morro do Chapéu region, BA, is formed from base to top by
the Tombador, Caboclo and Morro do Chapéu formations. U-Pb zircon dating (SHRIMP) from thin
shale layers of the Tombador Formation indicates an important contribution of sediments derived from
Paleoproterozoic (2.2 - 1.8 Ga), Mesoproterozoic (ca. 1.45 Ga) and Archean sources (ca. 3.3 Ga).
Among possible source-areas, there is the Mundo Novo greenstone (3.3 Ga) from the Gavião Block,
neoarchean igneous rocks (2.9 - 2.7 Ga) and Paleoproterozoic rocks. The youngest zircon grains, at
ca. 1.45 Ga establish the upper age limit for the sedimentatio of the Tombador Fm.
Keywords: U-Pb zircon ages; SHRIMP; Chapada Diamantina Group; Sedimentary Provenance

1 - Introdução
Seqüências

sedimentares

mesoproterozóicas

preservadas

em

áreas

cratônicas são importantes registros dos ambientes de sedimentação, flutuação do nível do
mar e condições paleoambientais durante aquele período. Estes registros podem ser
indicativos da evolução geológica de bacias pré-cambrianas e de seu contexto geotectônico
durante o amalgamento e rompimento de supercontinentes, tais como Colúmbia
(Paleoproterozóico) e Rodínia (Mesoproterozóico). Em reconstruções atuais da dinâmica do
Rodínia, o cráton do São Francisco estava adjacente aos crátons Congo e Amazonia
(Hoffman, 1991; Li et al., 2007, entre outros). Os sedimentos depositados antes desta época
possuem características típicas de ambientes cratônicos ou pré-rifte. Neste contexto, o
estudo da evolução de seqüências argilosas e arenosas das formações sedimentares do

1155

grupo Chapada Diamantina na porção oriental do cráton São Francisco, fornece
informações críticas a respeito da evolução da bacia sedimentar original.

2 – Geologia e Estratigrafia
No Grupo Chapada Diamantina, que cobre extensas áreas do Cráton São
Francisco, as rochas sedimentares da Formação Tombador afloram em seqüências
deposicionais concordantes com a Formação Caboclo (inferior) e com a Formação Morro do
Chapéu (superior).

A formação Tombador é constituída por arenitos médios a finos,

depositados em um sistema fluvial-eólico em onlap sobre o embasamento siálico e sobre
rochas sedimentares do grupo Paraguaçu (Dominguez 1992; Rocha et al., 1992) com
metamorfismo incipiente marcado pelo índice de cristalinidade da ilita (Battilani et al., 2000).
Na Formação Tombador são encontrados ainda, além de conglomerados e arenitos da base
de seqüência, camadas de pequena espessura (<10 cm) de argilitos brancos, objeto de
investigação do presente estudo. Análises de difratometria de raios-X de frações finas (FF<
2 µm) indicaram composição variando entre caolinita e ilita como os principais argilominerais
presentes (Fig. 1). As seqüências siltico-arenosas da Formação Tombador gradam para as
rochas sedimentares carbonosas e síltico-arenosas da Formação Caboclo, que apresentam
idades Rb-Sr de 1290 ± 52 Ma interpretada como indicativa da época de diagênese (Brito
Neves et al., 1980; Macedo & Bonhomme, 1984).

Figura 1 - Difratograma dos argilominerais encontrados em amostras da Formação Tombador.

3 – Resultados: Geocronologia
Foram obtidas 108 idades concordantes através do método U-Pb (SHRIMP)
de argilitos coletados em afloramentos na região de Miraserra, próximos à BA-052. Os
zircões analisados possuem evidências texturais e granulométricas características de
minerais detríticos (Fig. 2). As análises foram realizadas em equipamento do tipo SHRIMP II
(ANU, Canberra). Cerca de 50% das análises resultaram em idades

207

Pb/206Pb

mesoproterozóicas e paleoproterozóicas, entre 1394 ± 14 e 1969 ± 15 Ma. As idades
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206

Pb/238U paleoproterozóicas e arqueanas variaram entre 1600 ± 15 e 3332 ± 30 Ma. A

maior freqüência de grãos concordantes (207Pb/206Pb) ocorre em 1784, 1971 e 2063 Ma (Fig.
3).

Figura 2 – Fragmentos de zircão obtidos das amostras coletadas de argilitos da Fm. Tombador; em
A, B e D - fragmentos de grão prismático com superfície de abrasão, indicando processos de
transporte prolongado; em C, fragmento de zircão metamórfico detrítico.

4 - Conclusões
Os sedimentos da fm. Tombador possuem idade máxima de deposição de
1394 ± 14 Ma. O mais provável é que a idade de sedimentação desta formação situa-se
entre 1,4 e 1,2 Ga. Dentre as possíveis áreas-fonte para os sedimentos finos da Formação
Tombador estão o greenstone Mundo Novo (3,3 Ga), do bloco Gavião, rochas ígneas e
metamórficas relacionadas ao evento Jequié (2,9 – 2,7 Ga), além de rochas de idades
paleoproterozóicas, como o greenstone Rio Itapicuru (2,1 – 2,3 Ga). Dentre o conjunto
quase contínuo de idades detríticas entre 1,4 e 3,3 Ga existe um intervalo de não-deposição
entre 2377 ± 21 Ma e 2167 ± 22 indicando um período de cratonização da(s) área(s)-fonte
ou a carência de áreas-fonte destas idades durante a sedimentação da Formação
Tombador. A maior freqüência de idade

207

Pb/206Pb obtida é de 1784 Ma, compatível com o

período da tafrogênese Estateriana do cráton São Francisco, representada na região pelo
Grupo Rio dos Remédios.
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Figura 3 – Histograma de freqüência de idades 207Pb/206Pb (108 análises com limite de discordância
de 10% para desvio padrão de 1σ).
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Resumo
Assinaturas de Pb-Pb e idades-modelo Sm-Nd em rocha total foram utilizadas aqui para distinguir as
diferentes áreas-fontes de mesma idade para os metassedimentos do Complexo Metamórfico
Porongos. Foram obtidos dados indicando dois principais grupos de proveniência: metapelitos
quartzosos da sequência Arroio Areião com razões 207Pb/204Pb entre 15,82 e 15,79 e 206Pb/204Pb
entre 20,01 e 19,88, com parâmetro εNd variando entre -10,11 e -6,50, indicando uma área-fonte
juvenil em relação aos metapelitos de composição micácea das sequências Arroio Areião, Cerro
Cambará e Cerro do Facão, com razões 207Pb/204Pb entre 15,74 e 15,72, e 206Pb/204Pb entre 19,37 e
18,81, e parâmetro εNd variando entre -13,02 e -10,98. As idades-modelo dos metassedimentos
variam entre 1738 e 1534 Ma para os metapelitos micáceos, e 1403 e 1217 Ma para os metapelitos
quartzosos. As possíveis áreas-fonte próximos à época de deposição sugere, entre outros, a
participação de sedimentos com mesmas assinaturas isotópicas do Terreno Nico Pérez do cráton La
Plata, e do cinturão Natal do cráton Kalahari.
Palavras-chave: Geologia Isotópica; Sm-Nd; Pb-Pb; Complexo Metamórfico Porongos; Proveniência
Abstract
Whole-rock Sm-Nd and Pb-Pb signatures where used here to distinguish between different sourceareas of same age in the Porongos Metamorphic Complex metassediments. We obtained data
showing two main provenance groups: quartz-metapelites from Arroio Areião sequence with
207
Pb/204Pb ratios between 15,82 and 15,79 and 206Pb/204Pb between 20,01 and 19,88, with εNd factor
between -10,11 and -6,50, which indicates a more juvenile source-area to micaceous metapelites in
comparison to those from Arroio Areião, Cerro Cambará and Cerro do Facão sequences, with
207
Pb/204Pb ratios between 15,74 and 15,72, and 206Pb/204Pb between 19,37 and 18,81, with εNd factor
between -13,02 to -10,98. Model ages varies between 1738 to 1534 Ma in the micaceous metapelites
and 1403 and 1217 Ma to quartz-metapelites. The possible source-areas spatially near in depositional
time indicates participation of sediments with the same isotopic composition of Nico Pérez terrain from
La Plata craton and Natal Belt from Kalahari craton, among other sources.
Keywords: Isotope Geology; Sm-Nd; Pb-Pb; Porongos Metamorphic Complex; Provenance

1 - Introdução
A evolução dos diferentes terrenos e blocos tectônicos nos principais crátons
sul-americanos durante o pré-cambriano se deve ao posicionamento e interação destes.
Durante os períodos Ectasiano-Toniano (limite entre o Meso e o Neoproterozoico), os
principais processos de geração orogenéticas são relacionados ao amalgamento e posterior
rompimento do supercontinente Rodinia (Hofmann, 1991; Li et al., 2007, entre outros). Na
crosta sul-americana, idades geocronológicas vinculadas a esse amalgamento são
encontradas no Cráton Amazônico (Cinturão Sunsás) e de forma geral, considera-se que os
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crátons Rio de la Plata, Kalahari e São Francisco-Congo estariam em posições de borda do
supercontinente (Li et al., 2007), por não possuírem registros orogenéticos de idade
compatível com aquelas encontradas nas orogenias Laurencianas. Entretanto, novos
estudos têm sugerido uma relação diferente para a posição clássica dos crátons no
supercontinente Rodinia: O Cráton Rio de La Plata estaria localizado no centro do
supercontinente (Gaucher et al., 2010), e propostas atuais limitam o cráton aos terrenos não
afetados por eventos Brasilianos (Oyhantçabal et al., 2010). O cinturão Dom Feliciano (CDF)
(sensu Fernandes et al., 1995) não possui eventos orogenéticos Elzeverianos, e as
unidades tectônicas vinculadas a ele possuem evolução geológica controlada pela acresção
de arcos magmáticos e de terrenos paleoproterozoicos no Neoproterozoico. Dentre as
diversas unidades que compõem o CDF, o Complexo Metamórfico Porongos (CMP)
apresenta metassedimentos com idade de deposição de cerca de 800 Ma, e com idades
206

Pb/ 238U em zircão detrítico entre 991 ± 11 e 2652 ± 32 Ma (Gruber et al., 2011).

2 - Geologia
Os metassedimentos do CMP afloram em três antiformes principais: Santana
da Boa Vista, Serra dos Pedrosas e Serra do Godinho, e podem ser descritos como
sequências sedimentares metamorfizadas em fácies xisto verde inferior (Jost & Bitencourt,
1980), intercaladas com rochas vulcanogênicas e quartzo-miloníticas intensamente
deformadas. Os metassedimentos do CMP estão em contato tectônico com o Gnaisse
Encantadas,

considerado

como

uma

das

áreas-fonte

para

zircões

detríticos

paleoproterozoicos dos metassedimentos (Hartmann et al., 2004). Entretanto, dados
recentes indicam existir mais de uma área-fonte para tais metassedimentos, com idades
detríticas meso e neoproterozoicas (Basei et al., 2008; Gruber et al., 2011).

3 - Geoquímica e Geocronologia Isotópica
Foram utilizados dados de vinte amostras de metassedimentos do CMP, das
regiões de Santana da Boa Vista e Cerro do Facão. As amostras foram processadas e
tiveram sua fração pó aberta por meio de ataque de ácidos (HCl e HNO3) e elementos
separados em colunas catiônicas LN 500 com resina BioRad AG50W-X8 (200-400 mesh). O
equipamento utilizado para leitura dos dados foi um espectrômetro de massas por ionização
termal (TIMS) modelo VG54E e um ICP-MS Neptune-Finnigan do LGI-UFRGS. Os dados
obtidos estão sumarizados nas Figura 1 e 2. Os dados de idade-modelo de depleção
mantélica (TDM) e de depósito de Pb obtidos para o CMP foram comparados com dados de
outros autores para os terrenos Nico Pérez e Piedra Alta do Rio de La Plata, embasamentos
dos terrenos sul-americanos (Arequipa-Antofalla), terrenos do leste do Laurencia
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(promontório Labrador-Scotland-Greenland) e terrenos do cráton Kalahari, além de dados
do Gnaisse Encantadas.

Figura 1 - A - Diagrama de comparação εNd X TDM dos metassedimentos do CMP (Arroio Areião,
Cerro Cambará e Cerro do Facão) com o gnaisse Encantadas: o parâmetro εNd das três sequências
se sobrepõe, mas os metassedimentos de Arroio Areião mostram uma mistura maior de material
juvenil e antigo. B - Histograma de idades-modelo de diferentes autores (Chemale Jr, 2000;
Oyhantçabal et al., 2011 e referências citadas por eles) com os dados obtidos para os
metassedimentos do CMP.

Figura 2 - Diagrama 207Pb/204Pb X 206Pb/204Pb , indicando campos para os domínios de embasamento
retirados de Tosdal, 1996, Schwartz & Gromet, 2004 (e demais citados nestes trabalhos), e áreas de
maior concentração de pontos de amostras analisadas por Oyhantçabal et al., 2011 para os terrenos
Nico Perez, Punta del Este e Piedra Alta.

4 - Conclusões
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O parâmetro εNd (T=0) para os metassedimentos da sequência Arroio Areião junto ao
antiforme de Santana da Boa Vista possui valores entre -6,50 e -10,98 para os metapelitos
quartzosos (TDM entre 1217 e 1403 Ma), indicando uma mistura de rochas da área-fonte
entre material com tendência juvenil e material crustal. Os metassedimentos da sequência
Cerro Cambará e Cerro do Facão possui valores entre -12,29 e -15,08 (TDM entre 1738 e
1534 Ma). Esses valores mais negativos indicam participação de material crustal antigo na
área-fonte dessas rochas. A comparação dos dados de Sm-Nd e Pb-Pb indicam que o
Terreno Nico Pérez é aquele que apresenta maior similaridade isotópica com os
metassedimentos do CMP, principalmente com a sequência Arroio Areião. O Terreno Nico
Pérez é considerado como bloco acrescionado ao cráton no Neoproterozoico, mas
justaposto ao Terreno Piedra Alta no período Ediacariano. Em comparação aos crátons
Laurentia e Kalahari, similaridades isotópicas se dão principalmente com o cinturão Natal.
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ABSTRACT.
The Rio Preto Basin and Rio Pardo Belt surround, respectively, the southeastern and northwestern
portions of the São Francisco Craton. In this study, using carbon isotope and Hg stratigraphies, it is
examined the possibility that carbonates of the Serra do Paraíso Fm. (Rio Pardo Basin) that overly
diamictite/arkose of Panelinha Fm. or basement, and of the São Desidério Fm. (Rio Preto Belt),
represent Neoproterozoic cap carbonates. Composite C-isotope profiles yet to be completed and
refined support this hypothesis. Carbonates of the São Desiderio Fm. exhibits C-isotope pathway
similar to that obtained for the upper portion of the Sete Lagoas and Lagoa do Jacaré formations of
the Bambuí Group, Minas Gerais. Hg values from carbonates of the Serra do Paraíso Fm. have been
used as a proxy of volcanism intensity and CO2 buildup during snowball events.
Keywords: C-isotope stratigraphy, mercury, carbonates, Rio Pardo Basin, Rio Preto Belt

RESUMO
A Bacia do Rio Pardo e Cinturão Rio Preto bordejam, respectivamente, as porções sudeste e
noroeste do Cráton do São Francisco. Neste trabalho é usado estratigrafia de isótopos de carbono e
Hg, para examinar a possibilidade das formações carbonáticas Serra do Paraíso e (Bacia do Rio
Pardo) que cobre diamictitos/arcóseos da Formação Panelinha ou embasamento, e a Formação São
Desidério (Cinturão Rio Preto), representarem capas carbonáticas Neoproterozóicas. Perfis
compostos de isótopos de C ainda a serem refinados apóiam essa hipótese. Carbonatos da
Formação São Desidério exibe comportamento isotópico similar aos das formações Sete Lagoas e
Lagoa do Jacaré do Grupo Bambuí. Valores de Hg dos carbonatos da Formação Serra do Paraíso
tem sido usados como um registro da intensidade do vulcanismo e do acumulo de CO2 durante o
evento de snowball earth.
Palavras Chave: estratigrafia de isótopos de C, mercúrio, carbonatos, Bacia do Rio Pardo, Cinturão
Rio Preto.

1. Introduction
The Rio Pardo Basin, located in the southeastern border of the São Francisco craton
in the state of Bahia, eastern Brazil, has been partially affected by the folding of Araçuaí Belt
and metamorphosed under greenschist facies. The Rio Pardo Group comprehends, from
base to top, the following lithostratigraphic units (Pedreira, 1999): (1) Panelinha Formation
consists of breccias, graywackes, immature arkoses and diamictites, perhaps glacial in
origin; (2) Itaimbé Sub-group that encompasses the intermediate formations of the Rio Pardo
Group, from north to south: (a) Camacan (pelites, siltites and carbonates), (b) Água Preta
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(phylites, sandstones, siltites, slates and carbonates); (c) Serra do Paraíso (carbonates,
locally with stromatolites, and quartzites), (d) Santa Maria Eterna (quartzites, conglomerates
and

carbonatic

intercalations

with

tepee

structures;

and,

(3)

Salobro

(polymitic

conglomerates, graywackes and sandstones). The Salobro Formation overlies discordantly
the Camacan Formation and are in tectonic contact with the Água Preta Formation.
Dolomitic limestones (~100m thick) in a proximal section of the Serra do Paraíso
Formation with planar stromatolites are in contact with the gneissic/granulitic basement, at
Serra do Paraíso Farm, and replaced up section by gray/dark limestones (~40m thick) that
crop out along the BA-120 highway. Next to Santa Maria Eterna village, in a distal section,
gray limestones show breccias and Conophyton bioherms (?) or tepee-like structures similar
to what is observed in post-Marinoan cap carbonates in central Brazil. Carbonates of the
Serra do Paraíso Formation overlie an immature arkose of the Panelinha Formation near the
Pau Brazil locality. This immature arkose overlies, in turn, diamicite that rests on top of the
basement and that exhibits carbonate clasts in a clayey matrix.
The Rio Preto Belt, at the northwestern border of the São Francisco Craton, is an
example of an intracontinental belt (Trompette, 1994) and is considered to be a marginal belt
forming an extension, to the west, of the Riacho do Pontal and Sergipano belts. It is
subdivided into: (a) cratonic domain (São Desidério Formation; Egydio-Silva et al., 1989); (b)
internal domain, limestones overlain by clastic rocks, marls and limestones (Serra da
Mamona Formation); (c) north of Barreiras village, limestones are overlain by arkoses,
feldspathic quartzites, graywackes and rare carbonate intercalations (Riachão das Neves
Formation). In the central portion of the belt, the Canabravinha diamictites probably was
deposited in glacial marine environment. The above formations are, respectively, equivalent
to the Sete Lagoas, Serra de Santa Helena (Egydio-Silva et al., 1989), Três Marias
(Trompette, 1994) and Jequitaí formations (Bambuí Group).

2. C-isotope and Hg stratigraphies
In this study, carbonate rocks of the Serra do Paraíso Formation (Rio Pardo Belt)
have never been observed in sharp contact with diamictite/arkose of the Panelinha
Formation and same with respect to the São Desiderio carbonates (Rio Preto Belt) in relation
to the Canabravinha diamictites. We hypothesize, however, that in both cases we are dealing
with cap carbonates. Carbon isotope stratigraphy of the Serra do Paraíso and São Desiderio
formations could be useful tool in demonstrating this hypothesis.
Mercury tends to concentrate in sediments deposited right after major glacial events
(Santos et al., 2002) as a result from leaching of volcanogenic Hg from land surface and
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accumulation along argillaceous sediments. Wherever geological background of Hg is
negligible, its concentration in sediments may be useful for investigation of climatic changes.
Volcanism is assumed to be responsible for CO2 build up in the atmosphere during
Snownall Earth event with subsequent greenhouse effect, ice melting and cap carbonate
deposition.
Carbon and oxygen isotopes were analyzed in 292 carbonate samples from the Serra
do Paraíso and São Desiderio formations aiming at a high-resolution isotope stratigraphy
and elucidating the paleoclimatic issue. Hg was analyzed in 8 samples from Serra do
Paraíso Formation.
δ13C values for carbonates with planar stromatolites at Serra do Paraíso Farm are ~ 5‰ and jump upsection to + 8 to +9‰ and have Hg values from 4 in the base to 0.9 ng.g-1 in
the top (Fig. 1a). At the eastern portion of the Agua Branca Range, a section of dolostones
displays δ13C values ~ -2‰ and Hg values from 2 in the base to 6.4 ng.g-1 in the top. Near
Santa Maria Eterna, limestones with conophytons (or tepee-like structures) display δ13C
values ~ 0‰ and Hg values from 10.6 in the base to 1.3 ng.g-1 in the top. At Toca da Onça
Quarry, dolostones display values from + 1 to + 3‰ and at the western side of the Agua
Branca Range, gray limestones from a sequence of rhythmites exhibit values from +3.5 to
+6‰ and Hg values ~ 1.9 ng.g-1 (Fig. 1b). Finallly, a section to the north of Pau Brasil locality
shows values from +7 to +9 ‰.
In the Rio Preto Belt, representative sections of São Desiderio Formation have the
following values: at Derocal, reddish dolomitic argillites display δ13C values from +2.5 to
+5‰, whereas at Mineração do Oeste Quarry limestones show δ13C values from +1.2 to +
2.2‰ in the first 16m changing abruptly upsection to values between +10 and +12‰ in
organic matter-rich limestones (Fig. 1c). At Sítio Rio Grande, limestones show δ13C values
from +13.5 to +15‰ in the first 30m and from +14 to +16‰ in the upper 15 m, organic
matter-rich limestones (labeled 5 in Figure 1c).
The composite δ13C pathways for the Serra do Paraíso and São Desiderio formations
are typical of cap carbonates and the latter approaches that of the Sete Lagoas and Lagoa
do Jacaré formations described elsewhere (Santos et al., 2000).
In cap carbonates, Hg values may be over 10 times higher than background (<1
ng.g−1) values (Sial et al., 2010). In samples from Serra do Paraíso, Hg reached values up to
10 ng.g−1, which supports the hypothesis of mantle-origin for CO2 in the cap carbonate rocks.
Acknowledgements. Wilker S. Cezario thanks FACEPE for a postgraduate scholarship. A.
N. Sial and V.P. Ferreira thank CNPq and FACEPE for financial support (respectively proc.
470399/2008 and APQ 0727-1.07/08).
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Figure 1. C-isotope stratigraphies for (a) Serra do Paraíso and (b) composite profile (Toca da Onça.
Agua Branca and Santa Maria Eterna sections) in the Rio Pardo Basin; (c) São Desiderio Formation
carbonates in the Rio Preto Belt.
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Abstract
Carbonates of the Frecheirinha Formation of the Ubajara Group, northeastern Brazil, rest on red to
purple slates and, locally, itabirites of the Caiçaras Formation. The only age available for the
Frecheirinha Formation (0.61 Ga) is based on poor Rb-Sr isochron for clay fractions of the Caiçara
Formation. The Mucambo pluton intruded these carbonates at 0.54 Ga. These carbonates show
87
Sr/86Sr values ~ 0.7075 which do not allow an unambiguous age assignment. C-isotope pathways for
the Frecheirinha Formation with negative δ13C values in the base (~ -6 ‰VPDB) and positive (up to 3.7
‰VPDB) in the top of the formation is compatible with those for cap carbonates elsewhere. No δ13C
value > + 3.7‰ has been so far recorded the possibility of an Ediacaran age for this carbonate
sequence. A preliminary mercury survey with carbonate samples from the Freicherinha Formation was
carried out, aiming to use Hg as a proxy of volcanism intensity and CO2 buildup during a possible
snowball event. Peaks of mercury are observed in one same section in this formation, being the
highest values (>1 ng.g-1) 30 times higher than background values in basal marls, this suggest that
CO2 in this portion of these carbonates formations is mostly mantle-derived, transferred to the
atmosphere.
Keywords: Quimioestratigrafia, Neoproterozoico, Formação Frecheirinha, cap-carbonates

1. Introduction
The Middle Coreaú Domain, state of Ceará, is characterized by a series of grabens
and horsts whose boundary faults trend SW-NE. The Ubajara Group sedimentary rocks were
deposited in the Ubajara Basin (Fig. 1), which is delimited to the southeast by the SobralPedro II shear zone, considered part of the shield-scale Transbrazilian lineament (Caby et
al., 1991).
This group is composed, from base to top, of the following formations: (a) Trapiá
(quartz conglomerate), (b) Caiçara (red slates to itabirites), (c) Frecheirinha (limestones and
subordinate marls) and (d) Coreaú (sandstone and greywacke), according to Costa et al.
(1979).

Frecheirinha carbonates rest on reddish to purple slates and quartzites and, at the

Angustura Farm, rhythmites overlie itabirites of the Caiçaras Formation.
The Frecheirinha Formation is characterized by basal marls followed by limestonedolostones rhytimites and in the top by stromatolitic limestones, as a shallow-up sequence.

2. Carbon and Sr isotopes
In this study, several sections have been sampled at the quarry of the Cearense
Company of Portland Cement (CCCP). Samples were collected on a meter scale along
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traverses across the strike at in this and other localities indicated in Figure 1.

Figure1. Geological map of the studied area in northwestern Ceará (modified from Costa et al., 1979).

Marly limestones in the lowermost portion of the CCCP quarry section are replaced
upsection by fine-grained limestones (CaCO3> 85%) exploited by the CCCP. Basal
carbonates at the CCCP quarry section (PV, Fig. 1), show Mg/Ca ratios rather low (<0.55),
high Fe contents high (up to 10,120 ppm) and Sr contents up to 2,300 ppm. The δ 13C values
obtained for several sampled sections of vary from -8‰ to +3.7‰

VPDB.

δ

13

C for marly

carbonates at the lowermost portion of this formation at the CCCP quarry section( PV, Fig1)
is negative(-8 to -1.2‰ VPDB ) coinciding with the highest δ 18 O values ( -6.9 to -5.3‰ VPDB ) in
this section
Fig.2.a) and highest Hg concentration (<30ng.g-1)( Fig. 2.b)
Strontium isotopes have been analyzed in two samples of almost pure carbonates
(Mg/Ca= 0.00, Rb<10 ppm, Sr ~3500 ppm, Mn/Sr < 0.05) at the University of Brasilia and
yielded values around 0.7075.
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Figure 2. Carbon, oxygen isotopes and mercury stratigraphies: a) section at the CCCP Quarry and b)
PV Quarry

3. Discussion and Conclusions
The similar behavior of the two O-isotope stratigraphic profiles in their basal portion
(Fig. 2), strongly suggests that we are dealing with near-primary O-isotope values. Mn/Sr
ratios in both cases are usually below 0.07 and further reinforce this contention. Therefore,
oxygen isotopes constrain to low-temperature conditions during the Frecheirinha carbonate
deposition, in a post-glacial transition to a warmer climate.
The C-isotope pathway for the Frecheirinha Formation with negative δ13C values in
the base and positive values up to 3.7 ‰VPDB in the top of the Formation is compatible with
pathways for cap carbonates elsewhere. On the contrary to other studied cap carbonates in
northeastern Brazil (e.g. Sergipano and Seridó Belts and Rio Pardo Basin), no δ13C value >
+ 3.7‰ has been recorded in the Frecheirinha Formation, and this raises the possibility of an
Ediacaran age for this carbonate sequence.
A preliminary mercury survey with carbonates samples from the Freicherinha
Formation was carried out, aiming to use Hg as a proxy of volcanism intensity and CO2
buildup during a possible snowball event. Typically, Hg contents have been analyzed only
form basal marls and that show negative δ13C values around ~ -6‰. In this way, only
carbonates deposited at the earliest stages of the aftermath of glacial events were analyzed.
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The highest mercury content is over 30 times higher than background values (<1ng.g-1).This
suggest that CO2 in the basal portion of these carbonates formations is mostly mantlederived, transferred to the atmosphere. The only age available for the Frecheirinha
Formation (0.61 Ga; Novais et al., 1979) is based on a poor Rb-Sr isochron for clay fractions
from slates of the Caiçara Formation. The Mucambo pluton intruded Frecheirinha Formation
carbonates at 0.54 Ga (Sial, 1989) developing a thermal aureole, and sets a minimum age
for this Formation. These carbonates show

87

Sr/86Sr values ~ 0.7075 which do not allow an

unambiguous age assignment (Sial et al., 2003). Similar values and associated itabirites
without glacial features occur in the Ediacaran Arroyo del Soldado Group of Uruguay.
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RESUMO
Neste trabalho, os isótopos do carbono e nitrogênio foram usados em sedimento para avaliar a
origem da matéria orgânica e sua distribuição nos ambientes marinho, costeiro e estuarino na região
de Abrolhos. Foram analisados o carbono orgânico total (COT), o nitrogênio total (N), a razão
isotópica do carbono δ13C e nitrogênio δ15N e a razão carbono/nitrogênio (C/N). O valor médio da
razão C/N para as amostras estuarinas foi igual a 19,4, valor caracteristicamente terrígeno, para a
zona costeira e regiões marinhas os valores encontrados foram 9,7 e 8,4 respectivamente. Os valores
médios do δ13C foram de -26,3‰ para o estuário, -20,9‰ para a região costeira e -18,1 ‰ para a
região marinha.
Palavras chave: δ13C e δ15N, razão C/N, sedimento, Abrolhos, EA-IRMS
ABSTRACT
In this study, the isotopes of carbon and nitrogen were used in sediments as basis for the
development of a better understanding of the origin and evolution of the transformation of organic
matter and its distribution in the marine, coastal and estuarine in the Abrolhos region. We analyzed the
total organic carbon (TOC), total nitrogen (N), the carbon isotope ratio and nitrogen δ13C and δ15N and
the ratio of carbon/nitrogen (C/N). The average C/N ratio for the samples of the estuary was equal to
19,4, featuring terrigenous regions, for costal region and for marine areas the values were 9,7 and 8,4
respectively. For costal region the average value of δ13C ratio was equal -26,3‰ for estuary, 20,9‰,
for costal region and -18,1 ‰ marine.
Keywords: δ13C e δ15N, ratio C/N, sediments, Abrolhos, EA-IRMS

1. INTRODUÇÃO
Os isótopos estáveis de carbono e de nitrogênio, bem como a razão C/N vêm sendo
amplamente utilizados por vários autores para identificar origem da matéria orgânica (MO).
A razão C/N tem sido usada por décadas como um parâmetro para a avaliação da influência
relativa da matéria orgânica marinha e terrestre em ecossistemas. Barros e colaboradores
(2010) encontraram na costa brasileira resultados para o δ13C correlacionáveis com as
prováveis fontes de sedimento, sendo -30‰ a -24‰ para fonte terrestre e -22 a -18‰ para
fonte marinha. Nesse estudo, isótopos estáveis de carbono foram utilizados para
compreender a origem e a movimentação de MO em nove localidades da região do banco
dos Abrolhos, englobando os ambientes marinho (R04, R06, R07, R08), costeiro (CS1, CS2)
e estuarino (MC1, MC2, MC3) nas proximidades da cidade de Caravelas (BA) e em
ambiente estuarino (MA1, MA2, MA3) nas proximidades da cidade de Alcobaça.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
As amostras foram coletadas na região do banco dos Abrolhos, e compreendem
algumas localidades do arco recifal interno, do ambiente estuarino das cidades de Caravelas
e Alcobaça e do canal que separa os recifes da região costeira.

Figura 1. Mapa da Região de Abrolhos, indicando os pontos de amostragem. As amostras da região
estuarina estão representadas pelos manguezais de Caravelas e Alcobaça.

As amostras foram retiradas em locais que apresentavam sedimentos lamosos,
utilizando tubos de PVC. Imediatamente após a coleta, as amostras foram seladas e
transportadas envoltas em gelo. No laboratório as amostras foram lavadas e secas a 500 C.
De cada amostra foi retirada 0,50 g para tratamento com 10 mL de ácido clorídrico (HCl) 1
mol.L-1 para retirada do carbonato. Após três ataques com ácido as amostras foram lavadas
com água deionizada e secas em estufa a 500C. Aproximadamente 8 mg de amostra seca
foram pesados numa cápsula de estanho para fazer a análise elementar de razão isotópica
utilizando um analisador elementar Costech acoplado a um espectrômetro de massa
Thermo Finnigan Delta Plus. A calibração foi verificada por um padrão de sedimento
marinho de referência certificado pelo NIST. Os valores isotópicos foram referenciados em
relação a duas referências certificadas pela IAEA. O resultado foi reportado em relação ao
PDB, sendo: δ13C=(Ramostra-Rpadrão)/Rpadrão×1000 (‰).

3. RESULTADOS
Os resultados são apresentados na Figura 2 na forma de diagrama. A distinção em
grupos verificada nos diagramas coincide com a diferenciação das áreas amostradas. Em
relação à quantidade de matéria orgânica e à variação dos valores isotópicos encontrados,
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pode-se inferir que os resultados obtidos são representações características de ambientes
estuarino, costeiro e marinho.
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Figura 2. Diagrama A, ilustra o N (%) × COT (%), B ilustra o δ15N (‰) × δ13C (‰), em C o diagrama
ilustra a razão C/N × δ13C (‰) e D ilustra C/N × δ15N (‰).

O diagrama A da Figura 2 ilustra dois grupos principais: um de matéria orgânica
marinha dominante (triângulos e quadrados) e outro com matéria orgânica mais terrestre
(círculos e estrelas). No diagrama B, devido ao comportamento isotópico do carbono e do
nitrogênio, é possível diferenciar claramente os dois grupos. O diagrama C mostra a
correlação dos altos valores de C/N e dos valores mais negativos de δ13C(‰) com presença
de matéria orgânica terrestre, e dos baixos valores de C/N e dos valores menos negativos
de δ13C(‰) com presença de matéria orgânica marinha. O diagrama D ilustra novamente a
diferença entre os grupos, onde os altos valores de C/N de δ15N(‰) diferenciam a matéria
orgânica marinha daquela terrestre.
Com os valores médios dos parâmetros de cada região, representados na Tabela 1,
é possível visualizar a mudança de ambiente terrestre para marinho à medida que as
amostras se distanciam da costa. Isto fica evidente nos parâmetros C/N e δ13C, como podem
ser observados na Figura 2C.
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Tabela 01. Média dos resultados de EA-IRMS para os ambientes estudados.
Recifes
COT
N
δ13C (‰)
δ15N (‰)
C/N

Média
1,98
0,24
-18,1
5,3
8,4

DP
0,65
0,08
0,92
0,84
0,49

Canal Sueste
Média
0,89
0,09
-20,9
7,1
9,7

DP
0,03
0,00
0,2
0,2
0,1

Mangue Caravelas
Média
4,41
0,23
-26,6
4,2
19,4

DP
1,45
0,07
0,3
0,6
1,0

Mangue Alcobaça
Média
2,44
0,15
-26,1
4,4
16,8

DP
0,32
0,03
1,3
0,9
3,4

4. CONCLUSÕES
Os valores obtidos para a razão C/N na região estuarina são característicos de áreas
predominantemente terrígenas. Na região costeira e recifal, os valores são típicos de zonas
costeiras e marinhas. Os resultados obtidos para a razão C/N nas amostras costeiras
apresentaram valores intermediários entre ambientes marinhos e terrestres, indicando
influência tanto marinha quanto terrígena.
Os resultados para δ13C também apresentaram comportamento semelhante, com
distinção entre os valores das amostras estuarinas e marinhas. As amostras da região
costeira apresentaram valores intermediários para δ13C. Esta variação se deve
principalmente à origem da matéria orgânica, que no manguezal tem como maior
contribuição as plantas superiores do ciclo C3, e no ambiente marinho tem como principal
fonte o fitoplâncton. Os resultados encontrados neste trabalho estão de acordo com os
valores encontrados para a região costeira do Brasil. Corroborando, desta forma, com as
recentes publicações de Barros e colaboradores (2010).
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Difusão da água e do argônio em flogopitas de Carnaíba (BA)
ANA MARIA RIBEIRO ALTHOFF
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RESUMO
Na jazida de esmeralda de Carnaíba (BA), análises K-Ar e 40Ar/39Ar realizadas sobre flogopitas
contemporâneas à mineralização mostraram variações de idade que refletem diferenças na
temperatura de fechamento do sistema K-Ar dessas micas. Foram obtidos resultados do coeficiente
de difusão e da energia de ativação que indicam temperaturas próximas daquelas estimadas
geologicamente. O mecanismo de liberação de gases em alto vácuo não envolve apenas o fenômeno
da difusão: é preciso considerar as modificações estruturais causadas pelo aumento da temperatura.
O enfraquecimento das ligações (Si-O, Al-O, K-O) provoca a dilatação da rede cristalina e a partida
dos fluidos, principalmente da água (interfoliar e, em seguida, estrutural, quando a ligação K-OH é
destruída), que carrega consigo outros fluidos, entre os quais o argônio. Quando o mineral é
aquecido, o argônio radiogênico aprisionado pode escapar por difusão no espaço intergranular.
Assim, as medidas K-Ar e 40Ar/39Ar podem ser utilizadas não somente para determinar a idade, mas
também para avaliar alguns parâmetros físicos ligados à difusão do Ar. O objetivo de tal estudo
(“termocronometria dos isótopos de argônio”) é a determinação das temperaturas de fechamento dos
minerais de uma rocha para o elemento radiogênico.
Palavras-chave: difusão da água e do argônio, flogopitas, temperatura de fechamento, Carnaíba
ABSTRACT
In emerald field deposits localized on Carnaíba (BA), K-Ar and 40Ar/39Ar analysis of phlogopites coeval
to mineralization displayed age variation that reflects differences in close temperature of K-Ar system
from those micas. Results obtained from argon-release data (diffusion coefficient and activation
energy) indicates temperatures between 250 to 315°C, near those estimated by geological methods.
The high-vacuum gas-releasing mechanism doesn’t involve only diffusion phenomenon: is necessary
take in account structural modifications caused by increase of temperature. The weakening of bonding
(Si-O, Al-O, K-O, etc) causes the dilatation of crystalline networks and fluids departure, mainly from
water (interlayer and then structural, when K-OH bounds are destroyed), which carries other fluids,
argon between these. When mineral is heated, radiogenic argon being held can escape by diffusion in
interlayer spaces. Therefore, K-Ar and 40Ar/39Ar analysis can be used besides age determination, to
avail some physical parameters bounded to Ar diffusion. The main objective of this kind of study
(“argon isotopes thermochronometry”) it’s to determine closing temperature in minerals to the
radiogenic element.
Keywords: crystal chemistry of the micas, Ar diffusion, water diffusion, phlogopites, Carnaíba (Bahia)

1. Introdução
Na jazida de esmeralda de Carnaíba (BA), análises K-Ar e 40Ar/39Ar realizadas sobre
flogopitas contemporâneas à mineralização mostraram variações de idade que refletem
diferenças na temperatura de fechamento do sistema K-Ar dessas micas. Os resultados
obtidos a partir dos dados sobre a liberação do argônio (coeficiente de difusão e energia de
ativação) indicam temperaturas compreendidas entre 250 e 315ºC, próximas daquelas
estimadas geologicamente. Estudos de liberação do argônio em alto vácuo e por etapas de
temperatura permitiram a determinação das características de difusão do argônio para
micas de Carnaíba. Para isso foi utilizado o modelo de difusão em um cilindro infinito.
O mecanismo de liberação de gases em alto vácuo não envolve apenas o fenômeno da
difusão: é preciso considerar as modificações estruturais causadas pelo aumento da
temperatura. O enfraquecimento das ligações (Si-O, Al-O, K-O, etc) provoca a dilatação da
rede cristalina e a partida dos fluidos, principalmente da água (interfoliar e, em seguida,
estrutural, quando a ligação K-OH é destruída), que carrega consigo outros fluidos, entre os
quais o argônio. Esta hipótese, já formulada por diversos autores, é confirmada pelo estudo
de liberação da água sob vácuo por etapas de temperatura nas micas de Carnaíba: a água
e o argônio são liberados nas mesmas temperaturas (entre 850 e 1000ºC). Estas
temperaturas são correlacionadas ao teor em anita das flogopitas analisadas.
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2. A desidratação das micas
A constatação de que a perda dos íons OH- de minerais hidratados constitui uma
transformação da malha levou Reynolds (1957) e Evernden et al. (1960) a supor que a
difusão do Ar pode ser influenciada pela desidratação. Segundo Zimmermann (1972), o
aumento nos parâmetros de malha que ocorre na temperatura de desidratação das micas
corresponderia à dilatação da camada octaédrica e à migração de íons oxigênio liberados
pela partida dos íons OH- em forma de H20 nos sítios octaédricos desocupados. A relação
entre liberação da água de constituição e liberação do argônio radiogênico foi confirmada
por vários autores que constataram que a água e o Ar escapam ao mesmo tempo em uma
amostra de flogopitas e que os processos de liberação estão ligados a outros fenômenos
físicos que aparecem por influência da temperatura, como, por exemplo, a dilatação da
camada octaédrica citada anteriormente.
Foram estudadas 4 flogopitas de Carnaíba (BA) e duas micas padrão (a flogopita de
Madagascar Mica-Mg e a biotita de Razès, Mica-Fe). Estas análises foram efetuadas em
alto vácuo, no Espectrômetro de Massa Quadrupolar Balzers QMG420. As taxas de
liberação de cada fluido são dadas pelas análises por aquecimento contínuo enquanto a
composição da fase fluida é obtida com as análises por aquecimento em etapas de
temperatura (doze etapas de 100ºC a 1200ºC).
As curvas de liberação contínua da água mostram dois máximos: o primeiro, por volta de
350ºC, corresponde à dessorção da água aprisionada no sítio interfoliar da mica (água
interfoliar); o segundo, compreendido entre 860ºC e 1000ºC conforme a amostra,
corresponde à liberação da água ligada na forma de íons OH- (água estrutural). O primeiro
pico se encontra na mesma temperatura para as quatro flogopitas de Carnaíba; para o
segundo pico, a temperatura (de liberação da água ligada) mais baixa corresponde ao valor
XFe mais alto e revela a relação existente entre o teor em Fe (ou Mg) e a liberação da água
estrutural. Esta relação é corroborada pelos resultados obtidos para a liberação da água por
aquecimento incremental para três flogopitas de Carnaíba: os histogramas de liberação dos
fluidos confirmam a forte correlação existente entre os teores em Fe e em H. Estas análises,
que servem para determinar a composição qualitativa e quantitativa da fase fluida liberada a
cada etapa, mostram que os principais fluidos são H2O, H2, CO2, N2, CO, CH4 e compostos
orgânicos. As amostras mais ricas em Fe liberam menos água e mais hidrogênio.
Sabe-se que a água pertencente à rede se apresenta na forma de íons OH- situados nas
camadas octaédricas. A partir do momento em que estes íons adquirem energia adicional
apropriada, eles abandonam suas posições estruturais e se reajustam na forma de
moléculas de água. Água e oxigênio oxidam o Fe bivalente em Fe trivalente e liberam
hidrogênio. Aparentemente o hidrogênio liberado durante as análises não representa nem
um gás aprisionado na estrutura nem o resultante da dissociação de hidrocarbonetos (raros
nas flogopitas). Ao que tudo indica este hidrogênio resulta da oxidação do Fe pela água
durante o aquecimento dos minerais sob vácuo. Esta idéia é reforçada pela estreita relação
encontrada entre os teores (%) da água de constituição medidas na química e aqueles de
H2O + H2 medidos no espectrômetro quadrupolar.
3. A difusão do argônio e a noção de temperatura de fechamento
A idade de um mineral ou rocha calculada a partir da acumulação de produtos
radiogênicos corresponde ao instante em que o produto radiogênico completamente móvel
se torna completamente imóvel e é fixado no mineral ou rocha. Este instante, que se
acreditava corresponder à cristalização do mineral (ou da rocha) ou à recristalização durante
o metamorfismo,é de fato ligada à temperatura de fechamento do mineral para o elemento
em questão (no nosso caso o Ar). Esta temperatura de fechamento pode estar bem abaixo
da temperatura de cristalização (Dodson, 1973).
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Quando o mineral é aquecido, o argônio radiogênico aprisionado pode escapar por
difusão no espaço intergranular. Assim, as medidas K-Ar e 40Ar/39Ar podem ser utilizadas
não somente para determinar a idade, mas também para avaliar alguns parâmetros físicos
ligados à difusão do Ar. O objetivo de tal estudo (“termocronometria dos isótopos de
argônio”) é a determinação das temperaturas de fechamento dos minerais de uma rocha
para o elemento radiogênico.
As experiências realizadas em alto vácuo para determinar as características de difusão
do argônio estão longe de corresponder às condições naturais desta difusão.
Consequentemente, a utilização dos dados assim obtidos deve ser vista com precaução, em
particular na estimativa da temperatura de fechamento de um sistema. Entretanto, as
temperaturas obtidas a partir de nossos dados, utilizando o modelo de Dodson (1973), estão
compreendidas entre 253 e 315ºC e não parecem incompatíveis com as estimativas
geológicas (metassomatose estimada a 400ºC).
4. O estudo da difusão do argônio nas flogopitas de Carnaíba
As mesmas amostras analisadas para o estudo da liberação de fluidos foram analisadas
por etapas de temperatura em alto vácuo para medir a liberação do argônio. As análises
foram efetuadas em um espectrômetro de massa THN205 e para cada amostra o argônio
liberado foi medido em 11 etapas.
O resultado das análises por etapas mostra que as temperaturas de liberação do Ar das
diferentes flogopitas estudadas variam em função do teor em anita: a amostra mais rica em
Fe é a primeira a perder seu argônio e a mais rica em Mg libera o argônio a temperaturas
mais altas. Para efetuar os cálculos dos parâmetros de difusão das amostras analisadas, foi
utilizado o modelo do “Cilindro infinito” que é considerado como o que melhor caracteriza a
difusão do argônio nas micas (Harrison et al., 1985). A partir destes cálculos é possível obter
os valores da energia de ativação, parâmetro que dá uma boa indicação da capacidade de
um mineral reter seu argônio radiogênico. Existe um decréscimo linear das energias de
ativação para a difusão do argônio com o aumento do teor em anita. Este fato já havia sido
observado por Harrison et al. (1985) e nossas amostras confirmam e deixam ainda mais
precisa esta correlação (Ribeiro-Althoff, 1997).
A partir dos dados obtidos para a difusão em um cilindro infinito foram calculadas as
temperaturas de fechamento para o argônio nas seis amostras analisadas. Estes resultados
indicam uma variação de temperatura de ~62ºC para uma variação de idade de 39Ma, o que
dá uma taxa de resfriamento bastante baixa, de 1,6ºC/Ma.
5. Considerações finais
A ausência de dados precisos sobre a temperatura de colocação do Granito de Carnaíba
e de sua auréola de metamorfismo, além da incerteza relacionada aos valores absolutos das
temperaturas de fechamento calculados a partir de experimentos em alto vácuo para as
flogopitas de Carnaíba impediram a construção de um modelo de taxa de soerguimento para
a região. As variações de temperatura de fechamento para o argônio (253ºC a 315ºC)
evidenciam que gradientes naturais existem e podem ser aproximados por experimentação.
Gaber et al. (1988) criticam a utilização de resultados experimentais para o estudo da
difusão do argônio. Segundo eles, as variações observadas são mais o reflexo de diferenças
de estabilidade do que de diferenças propriamente ditas entre as características de difusão
do argônio.
Apesar disso, o estudo da difusão por experimentação em alto vácuo permite trazer para
mais perto o processo natural porque a difusividade s.s. e a desidratação em vácuo são
controladas pela força da ligação interfoliar. Assim, a correlação ente a energia de ativação
para a difusão do argônio e o teor em anita das micas deve ser válida em condições
naturais.
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Resumo
Com o intuito de contribuir para o entendimento da história termotectônica da borda sul da Bacia do
Amazonas, foi aplicado o método TFA em rochas ígneas paleoproterozóicas (~1,88 Ga), pertencentes
ao embasamento dessa bacia, situadas na região de Itaituba (PA), bem como em uma amostra do
arenito da sequência Pensilvaniano-Permiana da bacia. As idades TFA obtidas e a modelagem dos
dados TFA revelaram a existência de dois episódios de soerguimento separados por um período de
aquecimento, possivelmente relacionado ao magmatismo Penatecaua.
Palavras Chave: Bacia do Amazonas, História termotectônica, Traços de Fissão em Apatita.
Abstract
The fission track thermochronology of apatite was used in the investigation of thermotectonic evolution
of the sedimentary basin of the Amazon region of Itaituba (PA), mainly from the dating of basement
rocks of the basin and one sample of the Monte Alegre Formation sandstone. The fission track ages
and mathematical modeling data of samples indicated two cooling/uplift events and a heating event,
probably associated with the Penatecaua magmatism.
Keywords: Amazonas basin, tectonothermal history, Apatite fission tracks

1. Introdução
Os sistemas petrolíferos das bacias paleozóicas brasileiras têm sido alvo de estudos
que visam à exploração de óleo e gás. Dentre elas, a Bacia do Amazonas apresenta fortes
indicações de geração de petróleo, pois foram identificadas rochas geradoras no Siluriano e
Devoniano (Cunha et al. 1994). Todavia, os diferentes episódios de subsidência e
soerguimento identificados ao longo do Paleozóico (Cunha et al. 2007) e eventos tectônicos
posteriores ocorridos no Jurássico Inferior (Zalán 2004), Cretáceo Inferior e Terciário
(Campos & Teixeira 1988), sugerem uma complexa evolução tectonotermal para a Bacia do
Amazonas. O entendimento dessa história termotectônica é fundamental para a elaboração
de modelos mais acurados do play exploratório da bacia. A termocronologia por traços de
fissão em apatita (TFA) é reconhecida como uma ferramenta que permite reconstruir a
história térmica e tectônica da crosta superior terrestre (3-5km), ao longo dos últimos
milhões de anos (Kohn and Green, 2002). Assim, este trabalho tem como objetivo geral
determinar a história termotectônica da borda sul da Bacia do Amazonas com ênfase na
região de Itaituba (PA), através do método TFA.
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2. Geologia
A Bacia do Amazonas contem estratos sedimentares que recobrem as províncias
pré-cambrianas dos escudos das Guianas e Brasil-Central, e atinge uma espessura máxima
de 5.000 m (Cunha et al. 1994). O embasamento da Bacia do Amazonas instalou-se sobre
compartimentos litoestruturais, geocronológicos e geotectônicos, que constituem o Cráton
Amazônico, o qual está inserido na Plataforma Sul Americana, e foi gradativamente formado
deste o Arqueano até o Mesoproterozóico, com a bacia situada na sua porção central,
(Cunha 2000). Neste trabalho, consideramos que está área de estudo situa-se na Província
Ventuari Tapajós. As rochas que constituem o embasamento pré-cambriano são
representadas pelas unidades: Suíte Intrusiva Parauari, Suíte Intrusiva Igarana, o Grupo Iriri
e a Suíte Intrusiva Maloquinha.(Fig.1).

Figura 1: Área de estudo com a localização dos pontos de coleta das amostras e as idades TFA
aparentes.

3. Materiais e Métodos
Foram coletadas 11 amostras de rochas ígneas (~1,88 Ga) do embasamento da
Bacia do Amazonas e uma amostra de arenito Formação Monte Alegre (unidade do
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Pensilvaniano da Bacia do Amazonas). A preparação das amostras seguiu as
recomendações de Vignol-Lelarge (1993). A irradiação foi executada no reator nuclear
IPENCNEN. As idades TFA foram calculadas segundo o parâmetro zeta (Hurford and
Green, 1983) com o auxilio do programa TRACKKEY de Dunkl (2002) e o modelamento dos
dados com o programma MonteTrax de Gallagher (1998).
4. Resultados
As idades aparentes TFA das amostras do embasamento variaram entre 163 e 258
Ma (Fig.1) e a amostra sedimentar apresentou uma idade de 91Ma. Em princípio, essas
idades não guardam uma relação com os eventos geológicos reconhecidos na região, nem
mostram uma tendência clara que possa ser diretamente relacionada com a evolução
geológica da área. No entanto, a modelagem permitiu identificar histórias térmicas
específicas das amostras que podem auxiliar na interpretação das idades aparentes TFA.
A modelagem dos dados TFA das amostras estudadas indicou dois episódios de
soerguimento separados por uma etapa de subsidência. As idades modeladas sugerem um
primeiro episódio de resfriamento entre 280 Ma e 306 Ma. Este intervalo de idade coincide,
aproximadamente, com aquele de dois eventos geológicos reconhecidos mundialmente, e
que podem resultar no soerguimento crustal. O primeiro é a aglutinação do Pangea que
ocorreu na faixa de 320 a 270 Ma (Veevers 2004). O segundo foi a deglaciação do
Gondwana no final do Carbonífero e início do Permiano. O segundo episódio de
resfriamento, com idades modeladas na faixa de 117-98 Ma, foi registrado pela maioria das
amostras do embasamento e também pela rocha sedimentar. O soerguimento registrado
nas amostras estudadas pode estar relacionado com a deformação no Eocretáceo nas
rochas da porção sudoeste da Bacia do Amazonas (Campos e Teixeira 1988). Estes autores
identificaram anticlinais assimétricas e falhas reversas NE-SW nas unidades pré-cretácicas
na região do Tapajós. Eles interpretaram essa inversão positiva nas rochas da bacia como
uma expressão de esforços compressionais causados pelo processo de abertura do
Altlantico Equatorial a leste e a zona de subducção andina cretácica a oeste da placa
sulamericana. Alguns autores como Zalán (2004) denominam este episódio de Diastrofismo
Juruá, e como sendo a mais expressiva deformação que afetou a Plataforma Sul-Americana
durante a reativação Wealdeniana.
O episódio de aquecimento/subsidência entre esses dois eventos de soerguimento
não foi bem delimitado temporalmente na modelagem de traços de fissão. O intervalo de
idades varia entre 258 e 148 Ma, embora cinco amostras apresentem um intervalo mais
restrito (203 - 176 Ma). Este intervalo restrito de idade, de certa forma, pode estar
correlacionado ao Magmatismo Penatecaua (~200 Ma), amplamente registrado na Bacia do
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Amazonas, e associado à ruptura do Pangea e formação do Atlântico Central (Deckart et al.
2005). Este evento magmático de escala continental causou o aquecimento generalizado
das rochas do embasamento da bacia e certamente favoreceu o apagamento parcial dos
traços de fissão. No entanto, as rochas do embasamento aqui estudadas estão situadas em
pequenos blocos separados por falhas que causaram movimentação diferencial dos
mesmos. Em função disso, as rochas estudadas poderiam estar em diferentes posições na
crosta na época do magmatismo. Isso causaria uma diferença no registro das idades que
apresentariam uma grande dispersão para este período de aquecimento. Assim, este
grande intervalo de tempo obtido por meio da modelagem, e inicialmente relacionado a um
evento de subsidência, pode, na verdade, ser a expressão de um evento de aquecimento
crustal, associado ao magmatismo máfico, e que afetou de modo diferencial as rochas em
função de seu posicionamento nos diferentes blocos. Dessa forma o sugerido episódio de
subsidência pode de fato não ter ocorrido, e uma forte evidência para esta interpretação
seria a falta de registro de sedimentação na Bacia do Amazonas entre o Triassico e o
Cretáceo Inferior.
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Resumo
34

Análises de enxofre no Distrito Mineiro de Ametista do Sul (RS) mostram valores de δ S nos basaltos
0
não mineralizadas variando entre 0,0 a +5,1 /00, indicando uma origem magmática para esse isótopo. Já
os níveis mineralizados apresentam valores negativos (-0,1 a -12,4), semelhante à pirita encontrada em
veios destas rochas (-13,4), característicos dos fluidos hidrotermais que alteraram o basalto e que
também mineralizaram os geodos com ametista. A exceção é um nível mineralizado com gipsita, que
apresenta valores positivos tanto para a rocha (+4,5) como para a gipsita (+10,0), devido a um evento
34
0
hidrotermal mais tardio que também depositou barita (δ S = +8.5 /00), cujos fluidos tiveram origem
distinta do anterior.
Palavras-chave: Isótopos de S, ametista, vulcanismo Serra Geral, Bacia do Paraná.
Abstract
Sulfur analysis in Ametista do Sul Mining District (RS, Brazil), shows in unmineralized basalt values for
34
0
δ S ranging from 0.0 to +5.1 /00, due to magmatic origin of this isotope. The mineralized levels of basalt
show negative values (-0.1 to -12.4), similar to pyrite crystals (-13.4) collected in thin veinlets on this rock,
due to hydrothermal fluids that altered the basalt and also deposited amethyst inside geodes. The
exception is a mineralized level with gypsum (selenite variety), which has positive values for both, the lava
flow (+4.5) and gypsum crystals (+10.0). This is the result of a later hydrothermal event, with fluids of
34
0
different origin, that deposited gypsum and also some crystals of barite (δ S = +8.5 /00).
Keywords: S isotope, amethyst, Serra Geral volcanism, Paraná Basin.

1. Introdução
Na região Sul do Brasil existem grandes jazidas de ágata e ametista em geodos
nas rochas vulcânicas da Bacia do Paraná. Os maiores depósitos estão localizados no Rio
Grande do Sul (RS), considerados entre os mais importantes do planeta e fornecem um
grande volume de ágata e ametista para o mercado internacional. Neste trabalho são
apresentados resultados de um estudo de isótopos de enxofre realizado nos depósitos de
ametista do Distrito Mineiro de Ametista do Sul (norte do RS) com o objetivo de auxiliar no
entendimento dos processos de mineralização dos geodos. Foram feitas análises no basalto
mineralizado e não mineralizado, em sulfatos que ocorrem junto com ametista (gipsita e
barita) e em pirita que ocorre disseminada em fraturas em um derrame mineralizado. As
análises nas rochas foram realizadas na Universidade de Karlsruhe e as análises nos
minerais foram feitas na Universidade de Tübingen, ambas localizadas na Alemanha.
2. Características geológicas
As rochas hospedeiras dos depósitos de ágata e ametista são o resultado de um
intenso vulcanismo originado através de fraturas profundas da crosta terrestre, relacionadas
à ruptura do Gondwana no Cretáceo. Esses derrames cobrem um espesso pacote de
rochas sedimentares depositadas em uma grande bacia geotectônica (Província ParanáEtendeka), cuja área maior está localizada no sudeste da América do Sul (Bacia do Paraná
– Fig. 1), estendendo-se principalmente pelo Brasil, mas também pelo Uruguai, Argentina e
Paraguai; uma pequena parte remanescente (5%) está localizada na Namíbia, onde é
denominada de Bacia Huab (Wildner et al., 2007). Essas rochas, denominadas por estes
autores de Grupo Serra Geral, são principalmente basaltos toleíticos (> 90% do volume) e
podem apresentar no topo da sequência derrames de composição ácida (± 4% do volume).
No Distrito Mineiro de Ametista do Sul, são comuns os geodos tubulares com um
metro de comprimento, podendo alcançar até três metros ou mais. Essas cavidades estão
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parcialmente preenchidas por uma camada de quartzo microcristalino (calcedônia/ágata),
seguido de quartzo macrocristalino incolor a leitoso que grada progressivamente para
ametista. A calcita é um mineral tardio comum em todas as áreas mineradas, podendo
ocorrer ainda gipsita (variedade selenita) e barita, mas aparecem cristalizadas sobre a
calcita, representando um episódio de mineralização mais tardio.
Gomes (1996) identificou 12 derrames na região e os classificou em basalto “Tipo I”,
onde ocorrem os depósitos de ametista, e “Tipo II”, não mineralizados. Foram identificados
quatro derrames mineralizados, com características estruturais e petrográficas semelhantes,
como exemplificado na Figura 1. A zona mais central do derrame é constituída de um
basalto maciço de cor cinza a cinza esverdeado (denominado pelos garimpeiros de “laje”);
no topo dessa zona ocorrem os geodos mineralizados, explotados em túneis horizontais
subterrâneos. Acima dessa zona ocorre um basalto não mineralizado, cinza escuro a preto
muito fraturado e por isso denominado pelos garimpeiros de “cascalho” (Fig. 1).

Figura 1 – Esboço geológico do RS, com a localização da Bacia do Paraná, dos principais depósitos
de ametista e do Distrito Mineiro de Ametista do Sul. À direita, frente de lavra de um garimpo de
ametista, com um perfil litológico característico. A – zona maciça, com nível de topo mineralizado
(laje); B – nível não mineralizado, intensamente fraturado (cascalho); C – basalto intemperizado.

Análises de isótopos de oxigênio e de inclusões fluidas e cristalinas, indicaram que a
ametista se originou a partir de processos hidrotermais que ocorreram a temperaturas muita
baixas, próximas a temperatura ambiente, a partir de fluidos que pelo menos em parte eram
meteóricos (Juchem et al.,1999; Gilg et al., 2003). Esses dados embasaram a hipótese de
origem epigenética para as cavidades e a ametista, apresentada por Duarte et al. (2005).
Segundo esses estudos, o fluido mineralizante provavelmente se originou dos arenitos da
Formação Botucatu, depositado logo abaixo da pilha de rochas vulcânicas, que pode ter se
misturado a outros fluidos magmáticos provenientes da alteração hidrotermal dos basaltos.
3. Resultados e discussão
A Tabela 1 mostra os resultados das análises de δ34S em unidades per mil (0/00) no
basalto mineralizado e não mineralizado e nos minerais de enxofre associados. A Figura
2A, mostra esses resultados comparados entre cada derrame e localiza cada um deles em
relação ao perfil estratigráfico proposto por Gomes (1996). A figura 2B mostra os valores de
δ34S de diferentes materiais geológicos e extraterrestres (Rollinston, 1994) e a assinatura
isotópica de enxofre para as rochas do Distrito Mineiro de Ametista do Sul (RS). Observa-se
que o nível não mineralizado do basalto portador de ametista apresenta valores positivos de
δ34S (+0,4 a +2,9), semelhante aos valores obtidos no basalto não mineralizado (0,0 a +5,1),
compatível com sua origem magmática. Valores positivos de δ34S (0,0 a +20,0) também
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foram encontrados por Nakamura et al., 2003 (em Duarte et al., 2009) para sills da Fm
Serra Geral, evidenciando a origem magmática do S. Os níveis mineralizados dos derrames
Tabela 1 – Isótopos de S no basalto
mineralizado e não mineralizado e em
minerais de enxofre do Distrito Mineiro
de Ametista do Sul (RS).
Basalto portador de ametista
Derrame 9

Derrame 8

34

δ S‰

Nível não mineralizado

3.6

Nível mineralizado

4.5

Gipsita

10.0

Nível não mineralizado

0.5

Nível mineralizado

- 0.1
8,5

Barita
Derrame 6

Nível não mineralizado

0,4

Nível mineralizado

- 0.6

Derrame 2 Nível não mineralizado

2.9

Nível mineralizado

- 12.4

Pirita

- 13.4
34

Basalto não mineralizado

δ S‰

Derrame 10

0.0

Derrame 5

5.1

2, 6 e 8, apresentam valores negativos de δ34S
(-0,1 a -12,4) e portanto esse isótopo deve ter outra
origem. Os valores baixos das razões isotópicas de
S encontrados nestas rochas podem ter diferentes
explicações, como contaminação do magma ou lava
por S não magmático, variações relacionadas a
processos hidrotermais que afetaram a rocha ou
relacionadas a desgaseificação durante ou logo após
a erupção. Segundo Hoog et al., 2001 (em Duarte et
al., 2009), a desgaseificação de magmas basálticos
gera uma variação muito pequena na composição
isotópica de enxofre. A contaminação da lava
também não deve ser muito significativa nos
derrames da região, pois são do tipo Pitanga (altoTi), originadas sob condições de crosta espessa e
grande volume de magma extravasado (Wildner et.
al.,2007). A hipótese mais provável é que os valores
negativos de δ34S dos níveis mineralizados estejam
relacionados à contaminação com S dos fluidos
hidrotermais que mineralizaram os geodos, que
segundo Duarte et al., (2005), são os mesmos que
alteraram a rocha e teriam se originado das rochas
da Formação Botucatu. A água proveniente dessa
rocha tem uma assinatura isotópica de água
meteórica e pode apresentar valores de δ34S
negativos. Esses fluidos não afetaram o “cascalho”,

pois circularam facilmente através das suas fraturas, não mineralizando a rocha e nem
afetando sua composição isotópica. A exceção é o derrame 9, que apresenta valor de δ34S
positivo no nível mineralizado (+4,5), cujas amostras foram coletadas nas duas minas que
produzem cristais de selenita (δ34S = +10,0). Nesses garimpos os geodos estão sempre
cheios de água salobra, estão freqüentemente brechados e é comum os cristais de selenita
(que sempre cristalizam depois da calcita) apresentarem extremidades esqueletais,
indicando um crescimento incompleto. Essas características mostram que esse mineral se
originou a partir de um novo episódio hidrotermal que parece estar ainda ativo atualmente.
A gipsita representa portanto um episódio de cristalização muito mais tardio, cujos fluidos
hidrotermais tiveram origem distinta daqueles que depositaram a ametista e que também
devem ter alterado a composição isotópica de S da sua rocha hospedeira. As duas únicas
minas em que esse mineral ocorre são próximas e devem estar ligadas a um sistema de
fraturas que traz um fluido de uma fonte diferente da que depositou a ametista, pois antes
de chegarem até as rochas vulcânicas circulam através de um pacote espesso de rochas
sedimentares que podem conter enxofre de origens diferentes e portanto com assinaturas
isotópicas distintas. A barita pode ter origem semelhante à gipsita, (δ34S = +8,5). Mas é um
mineral extremamente raro e por isso deve ter cristalizado a partir de resíduos desse fluido,
que não afetaram a composição isotópica da sua rocha hospedeira.
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Figura 2 – Isótopos de enxofre no Distrito Mineiro de Ametista do Sul. A - δ S obtido no basalto portador
de ametista (derrames 2, 6, 8 e 9) e em basalto não mineralizado (derrames 5 e 10), cujo posicionamento
estratigráfico é mostrado no perfil litológico de Gomes (1996), à esquerda. Barras azuis – nível
mineralizado do basalto portador; barras pretas – nível não mineralizado do basalto portador; barras
vermelhas – basalto não mineralizado; linhas vermelhas – minerais de enxofre. B - Assinatura isotópica
de enxofre do basalto portador de ametista e do basalto não mineralizado, comparado com materiais
geológicos e extraterrestres (modificado de Rollinston, 1994).
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Resumo
O amalgamento do super continente Gondwana foi resultante da fragmentação de Rodínia
juntamente com o rearranjo de blocos cratônicos durante o Neoproterozóico. A Província Borborema
é a parte oeste de um grande cinturão de dobramentos Neoproterozóico que se extende do Brasil até
o NE da África, segundo as reconstruções pré-deriva continental. Esta província resulta da
convergência e colisão entre os cratons Oeste da África, Congo-São Francisco, e Amazônia, durante
o Brasiliano. A sequência Rio Una localiza-se no Domínio PE-AL da Província Borborema, sendo
constituída por tres unidades. Este trabalho contém dados de U-Pb da unidade 1. Esta unidade se
constitui por metapelitos migmatizados, de mesossoma peraluminoso (andalusita-cordierita-granadagnaisses), com intercalações quartzíticas. A amostra estudada foi coletada próximo de uma dessas
intercalações. Os zircões estudados apresentam comprimento entre 80 e 200µm. Eles são grãos
arrendondados ou alongados, com relação comprimento/largura variando entre 1:1 e 2:1. Apresentam
232
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em geral zonação oscilatória, e em alguns casos sobrecrescimento metamórfico. A razão Th /U
de quase todos os grãos analisados varia entre 0,20 e 2,16, sugerindo que eles provem de um
protólito ígneo, ou de uma rocha ígnea reciclada. Os dados de U-Pb com discordância inferior a 5%
se agrupam principalmente nos intervalos 850-1100 Ma e 1800-2100 Ma. Os dados sugerem que a
unidade 1 tem uma idade máxima de deposição de 854 Ma. Esta idade é compatível com a idade
atribuída ao início da quebra de Rodínia.
Palavras-chave: Província Borborema, Rondínia, Gondwana, Sequencia neoproterozóica
Abstract
The amalgamation of Gondwana resulted from the fragmentation of Rodinia and the reassembly of the
cratonic blocks during the Neoproterozoic. The Borborema Province is the western part of a major
Brasiliano belt that extends from Brazil through NW Africa in pre-drift reconstructions. This province
results from the convergence and collision among the West African, Congo-São Francisco, and
Amazonia land masses about 600 Ma.The Rio Una Sequence is located within the PEAL Domain of
the Borborema Province. It is comprised by 3 units. We are presenting U-Pb dating of the unit 1.This
unit comprises by migmatized metapelites with peraluminous mesossome (andaluzite-, cordierite-,
garnet- bearing biotite gneisses), with quartzites intercalations. The studied sample was collected near
one of these intercalations.The analyzed sample shows zircon grains with length ranging from 80µm
up to 200µm. They are elongate to rounded zircons, with aspect ratio ranging from 1:1 to 2:1. They
232
238
usually show oscillatory zoning, and in some case a narrow metamorphic overgrowth. The Th/ U
ratio of almost all analysed grains ranges from 0.20 to 2.16, suggesting that they come from an
igneous protolith, or from a recycled igneous rock. The U-Pb data with less than 5% discordance
cluster mostly in the intervals 850-1100 Ma and 1800-2100 Ma. The data points that the unit 1 show a
maximum depositional age of 854Ma. The age of this sequence is coeval with the age attributed to the
beginning of the Rodinia break-up.
Keywords; Borborema Province, Rodinia, Gondwana, Neoproterozoic Sequence
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1.Introduction
Gondwana is a mosaic made of Archaean and Palaeo- and Mesoproterozoic cratonic
nuclei. The amalgamation of Gondwana resulted from the fragmentation of Rodinia
(Hoffman, 1991; Dalziel, 2000) and the reassembly of the cratonic blocks during the
Neoproterozoic (Trompette, 1997).
The Borborema Province is the western part of a major Brasiliano belt that extends
from Brazil through NW Africa in pre-drift reconstructions (De Wit et al., 1988). This province
results from the convergence and collision among the West African, Congo-São Francisco,
and Amazonia land masses about 600 Ma.
Van Schmus et al. (2008) divided the Borborema Province into four tectonic domains:
Northern, Transversal Zone, Pernambuco-Alagoas (PEAL) and Sergipano Domains. The
Pernambuco-Alagoas Domain occurs along the SE part of the Borborema Province, in
contact with the Sergipano Domain.
Silva Filho et al. (2002) evaluated the crustal evolution of the PEAL Domain based on
the Nd isotopic data from Neoproterozoic granitoids. They identified two crustal sub-domains:
Garanhuns and Água Branca. The Garanhuns sub-domain is comprised of the Garanhuns
batholith; the Ipojuca-Atalaia batholith and part of the Cabrobó and Belém do São Francisco
complexes, showing TDM model ages ranging from 1.6 to 2.6 Ga which suggests that most of
this domain is underlain by Paleoproterozoic crust and does not include major amounts of
Mesoproterozoic or Neoproterozoic crustal additions.
2. Geologic Aspects of the Rio Una Sequence
This sequence comprises metasedimentary and metavolcanic rocks overlying a
Palaeoproterozoic basement. It is located within the Garanhuns Sub-Domain (Silva Filho et
al., 2002) and makes contact with the Pernambuco Shear Zone to the north. This sequence
is cross cut by garnet- bearing tonalite plutons (Osako, 2005), and by various NE-SW shear
zones. The metasediments have been sub-divided into three units by Osako, (2005) and
Silva Filho et al., (2007):
Unit 1- migmatized metapelites with peraluminous mesossome (andaluzite-, cordierite-,
garnet- bearing biotite gneisses), with quartzites intercalations. The study sample was
collected near one of these intercalations.
Unit 2 - migmatized metagreywackes, with plagioclase, K-feldspar, biotite gneiss, with
intercalations of quartzites, calc-silicate rocks, amphibolites, metagabbros and piroxenites.
The study sample was collected near its contact with the unit 1.
Unit 3 – this unit is located between units 1 and 2. They comprise banded garnet-biotitegneisses with intercalations of calc-silicates and piroxenites.
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Migmatized orthogneisses of tonalitic composition, described by Osako (2005), within
the unit 1, showing sharp contact with the supracrustal rocks were previously considered to
be part of the Paleoproterozoic Belem do São Francisco Complex (Medeiros, 1998). The
sequence shows progressively increasing migmatization from the north to the south. The
units 2 and 3 are intruded by syn-to late-tectonic calc-alkaline granitic plutons.
3. SHRIMP Geochronology and Conclusions
Zircons from one sample from unit 1 was analyzed using the SHRIMP II at the
Research School of Earth Sciences, Australian National University, Canberra, Australia.
The analyzed sample shows zircon grains with length ranging from 80µm up to
200µm. They are elongate to rounded zircons, with aspect ratio ranging from 1:1 to 2:1. They
usually show oscillatory zoning, and in some grains a narrow metamorphic overgrowth. The
232

Th/238U ratio of almost all analyzed grains ranges from 0.20 to 2.16, suggesting that they

come from an igneous protolith, or from a recycled igneous rock. The U-Pb data with less
than 5% discordance cluster mostly in the intervals 854-1100 Ma and 1800-2100 Ma. Some
overgrowths have been analysed, but yielding no conclusive results.
The data points that the unit 1 show a maximum depositional age of 854 Ma., which
is similar to the maximum depositional age obtained for the Cariris Velhos metasediments
(Van Schmus et al., 2008; Guimaraes et al., 2010) of Zona Transversal Domain, and to the
maximum depositional age of Macururé and Marancó metasediments from the Sergipano
Domain (Oliveira et al., 2006). The clusters of detrital zircons from unit 1, however, show also
similarities with Cachoeirinha belt and Surubim metasediments (Van Schmus et al., 2008).
These sequences also show Archaean zircons, except the Cariris Velhos metasediments,
suggesting proximity to cratonic area. The nearest Archean source is located 150 km to the
southwest, within the sub-Alagoas Belt. Paleoproterozoic sources are located within the
Zona Transversal Domain and within the PEAL Domain. Early Neoproterozoic source rocks,
900-1,000 Ma are located within the Sergipano Domain (Oliveira et al., 2006), Zona
Transversal Domain (Brito Neves et al., 2000; Van Schmus et al., 2008) and within the PEAL
Domain (Unpublished data). Sources for zircons within age range 1,000-1,200 Ma is not
presently known in the Borborema Province. Neves et al. (2011) dated orthogneisses of ca.
850Ma within the PEAL Domain, which should be the source for zircons of unit 1. The Nd
data from the unit 1 Rio Una sequence (Nd TDM ca. 2.00-2.40 Ga.), however, suggest it was
also derived from a source comprised of older or recycled crust than the Cariris Velhos,
Macururé and Marancó metasediments. The age of this sequence is coeval to the age
attributed to the beginning of the Rodinia break-up (Li et al., 2008). Same authors point that
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plume-induced intraplate magmatism in the Congo-Sao Francisco and Kalahari cratons is
consistent with their position in Rodinia, and that this led to the break-up of the super
continent.
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Resumo
Quimioestratigrafia de C em carbonatos das Formações Jucurutu e Seridó apoiam para sua
deposição como capas carbonáticas Neoproterozoicas. Em ambos os casos, valores negativos de
13
δ C na base da sequência são seguidos por valores positivos para o topo. Em carbonatos da
Formação Jucurutu na Mina de Ferro do Bonito, valores de até -12‰ no primeiro metro, seguido por
valores entre -4 e -6‰ nos 20 m seguintes e, posteriormente, por valores de +4 a +10‰ para o topo.
Carbonatos da Formação Seridó exibem valores de -5‰ seguidos por valores positivos de até +10‰.
Carbonatos da Formação Jucurutu exibem razões de Sr consistentes em torno de 0,7074 e os da
Formação Seridó, menos consistentes, entre 0,7076 e 0,7081, sugerindo em ambos os casos
deposição no intervalo Sturtiano II. De 15 analises de BIFs, 4 apresentam valores negativos de
Ce/Ce* (0,36-0,58) e o restante valores positivos (1,2 a 2,46) indicando um ambiente
predominantemente anóxico, o que apoiar a hipótese da deposição desses BIFs em oceano capeado
por gelo.
Palavras-chave: cap carbonato, formação ferrífera, isótopos de C e Sr, anomalia de CE, NE Brasil
Abstract
Carbon isotope stratigraphy for carbonates of the Jucurutu and Seridó Formations support the
hypothesis that they are cap carbonates deposited in the aftermath of Neoproterozoic glacial events.
13
In both cases, negative δ C values are followed upsection by positive values. At the Ferro do Bonito
Mine, values as negative as -12‰ are found in the first meter, followed by mantle values (-6 to -4‰)
and then by positive values up section (+4 to +10‰). Carbonates of the Seridó Formation exhibit
negative values (around ~5‰) followed by positive values (+10‰). Strontium isotope ratios for
Jucurutu carbonates display consistent ratios around 0.7074 and for the Seridó, between 0.7076 and
0.7081. These values suggest deposition of these two Formations in the Sturtian, although similar
values occur in the Ediacaran (Gaskiers Ice Age). Among 15 BIF samples, 4 exhibit values of Ce/Ce*
from 0.36 to 0.58, and the rest, between 1.2 and 2.46, indicating predominantly anoxic environment,
supporting deposition of BIFs in ocean capped by ice.
Keywords: cap carbonate, iron formation, C and Sr isotopes, Ce anomaly, NE Brazil

1. Introduction
Iron formations associated with Neoproterozoic glaciations are an important pillar of the
Snowball Earth hypothesis. These formations are thought to represent the accumulation of
Fe+2 in an ice-capped anoxic ocean. Banded iron formations of the Ferro do Bonito Mine
near Jucurutu town and at the Serra da Formiga near Florânea town, both in Rio Grande do
Norte, and Riacho Fundo near São Mamede town, Paraíba in the Seridó Belt are
represented by itabirite and iron ores, actinolite- or cummingtonite-itabirite, and tremolite
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schist. These BIFs are overlain by marbles of the Jucurutu Formation. It is likely that these
iron formations have been deposited in glacial environment and that Jucurutu carbonates
have been deposited in the aftermath of one of the Neoproterozoic glaciations. Diamictites
near the Ouro Branco town and Serra dos Quintos near Parelhas town in Rio Grande do
Norte exhibit clasts up to 0.6 m long (augen-gneisses, quartzites and bi-gneisses) in a finegrained clay matrix. Some authors consider that these diamictites are stratigraphically
situated between Jucurutu and Seridó formations, although this interpretation is not
consensual. At Cruzeiro da Maniçoba locality, relatively pure pink dolostones of the Seridó
Formation, as a fining- and thinning upward succession, probably represent a second,
younger cap carbonate.
Marbles of the Jucurutu Formation are usually represented by pure carbonates with CaO
from 46 to 52% and rather low MgO that locally shows values up to 4.7%. Al2O3 and SiO2 are
usually low and with limited variation. These are fine- to coarse-grained gray marbles that
sometimes foliated, with alternation of white and gray bands, and locally with sulphides. In
spite of their high metamorphic grade, primary sedimentary structures (cross stratiphication
and stromatolites) can still be identified.
Marbles of the Seridó Formation exhibit basal dolostones and a more pronounced
chemical variation. The criteria to tell apart marbles from this formation from those of the
Jucurutu Formation are (i) absence of BIFs in the base of the Seridó Formation and (ii)
slightly higher Sr values in this formation.
2. Carbon-isotope Stratigraphy and REE
Micro-drilled carbonate samples from the Jucurutu Formation (drill holes 34 and 78; Ferro
do Bonito Mine) exhibit δ13C values -12‰ are found in the first meter, followed by mantle
values (-6 to -4‰) and then by positive values up section (+4 to +10‰). Surprisingly, δ13C
values for carbonates that overlain itabirites at Riacho Fundo (São Mamede) and at Cabeço
da Mina (Florânea) are all positive. Perhaps, the difference of C isotope behavior between
basal carbonates at Mina do Bonito (negative), and Riacho Fundo and Cabeço da Mina
(positive) reflect, perhaps, topographic control during deposition (Figure 1).
At Cruzeiro da Maniçoba, pink dolostones show δ13C values around -4‰. Positive δ13C
values (~ +9‰) in marbles of the Seridó Formation have been observed elsewhere.
Therefore, C-isotope stratigraphy for carbonates of the Jucurutu and Seridó formations
support their deposition as cap carbonates. In both cases, negative δ13C values are followed
upsection by positive values. Strontium isotope ratios for Jucurutu carbonates display
consistent ratios around 0.7074 and for the Seridó, between 0.7076 and 0.7081.
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Kaufman et al. (2009) mentioned that Sr isotope ratios or limestones in cap lithofacies
across southwestern Gondwana fall consistently within three modes with values near 0.7066,
0.7073 and 0.7081 represented by Rasthof, Maieberg and Bildah in Namibia. Strontium
isotope ratios found for Jucurutu carbonates approach Sr isotope ratios for Sturtian II cap
carbonates (e.g. Maiberg, Pedro Leopoldo, Mirassol D´Oeste among others) between 740
and 635 Ma. For Seridó carbonates, if Sr isotope ratios from the São Mamede locality only
are considered, it seems to belong to the Sturtian II interval. However, similar Sr isotope
ratios have been reported from Ediacaran, Cloudina-bearing limestones in Uruguay
(Gaucher et al., 2009)
Highly metamorphosed carbonates may have C and Sr isotope patterns severely
complicated by the level of recrystallization. Marbles of the Seridó Belt, however, seem to
make a case where it was possible to obtain near primary C- and Sr-isotope data.
In the BIFs, typically REE patterns demonstrate that they have been deposited in ocean
with hydrothermal contribution. There is stratigraphically a fluctuation of the total REE values,
younger BIF layers with higher total values. The Eu anomaly shows a decrease of values
towards the younger BIFs, suggesting fluctuations of sea-level during the deposition of these
BIFs. The Ce anomaly in the current ocean water has demonstrated that Ce is sensitive to
redox variations and that Ce/Ce* changes are proxies for suboxic and anoxic water columns.
The negative Ce anomaly values (<0.10) result from Ce depletion or fractionation with
metallic oxides, therefore, it would indicate oxidizing conditions of the ocean water (Fryer,
1983; Kato et al., 1986). On the other hand, positive values (>0.10) reflect anoxic conditions
of the ocean water. The values of Ce/Ce* vary from 0.54 to 2.46, indicating extremely anoxic
environment, what seems to support the hypothesis of deposition in an ocean capped by ice.
3. Conclusions
The negative to positive δ13C trend displayed by carbonates of the Jucurutu Formation
supports a glaciogenic origin for the BIFs. However, one still has to find glacial evidence in
the BIF´s of the Ferro do Bonito Mine, Serra da Formiga and São Mamede, such as
dropstones, to classify them as "Rapitan-type". It is difficult to explain, however, how δ13C
values may get below mantle values (-5‰) as seen in the base of the carbonate sequence.
The only way to explain it, perhaps, is to assume oxidation of organic matter and use this
CO2 to precipitate carbonates. In other words, values below -6‰ actually reflect organic
matter oxidation, but this needs to be ocean-wide if the signal is global.
Gaucher (2007) has focused on Neoproterozoic climate and biogeochemical oscillations
and called the attention that the Snowball phenomenon could be a biologically-mediated,
tectonically-driven scenario. A logical outcome of his "bioproductivity burst" would be a
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tremendous amount of oxygen. This oxygen would react with organic matter thus giving the
extreme values below -6‰, and also with iron, yielding BIF deposits. In this regard, Jucurutu
carbonates overlying BIFs at the Ferro do Bonito Mine may represent a locality to test this
hypothesis.

Figure 1. Carbon isotope chemostratigraphic profiles for carbonates of the Jucurutu Formation
overlying BIF´s (Ferro do Bonito Mine).
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CARACTERÍSTICAS CRISTALOQUÍMICAS DA FLOGOPITA E A
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RESUMO
As jazidas brasileiras de esmeralda se localizam em formações básicas e ultrabásicas
metassomatizadas por fluidos hidrotermais, transformadas em flogopititos. O estudo geocronológico
da jazida de Carnaíba (Bahia) mostrou que, em flogopitas originadas em diferentes minas e
sincrônicas à mineralização, a idade varia refletindo diferenças na temperatura de fechamento do
sistema K-Ar nestas micas. Os resultados obtidos a partir de dados sobre a liberação do Ar
(coeficiente de difusão e energia de ativação) de quatro amostras indicam temperaturas de
fechamento compreendidas entre 250 e 315ºC, próximas àquelas inferidas geologicamente. É
possível mostrar que a capacidade das micas em reter o Ar está ligada às suas características
cristaloquímicas. Existe uma correlação bem definida entre a variação de idade e as substituições
químicas envolvendo os sítios tetraédrico, octaédrico e interfoliar (notadamente as substituições FeMg, F-OH, Al-Tschermak e as substituições em direção ao pólo mica tetrasilicatada e em direção ao
talco). Para as mesmas micas é confirmada uma nítida correlação entre a liberação do Ar e a
liberação do radical OH. Este estudo mostra que a diminuição das idades, a diminuição das
temperaturas de liberação do Ar e das temperaturas de liberação da água estrutural e a diminuição
das energias de ativação para a difusão do Ar são correlacionadas ao aumento do teor em ferro das
micas.
Palavras-chave: flogopitas, cristaloquímica das micas, difusão do argônio, geocronologia, Carnaíba.
ABSTRACT
The emerald deposits of Brazil are always found within basic and ultrabasic formations which have
been metasomatised by hydrothermal fluids, and transformed into phlogopitites. The geochronological
study of the Carnaíba deposit has shown differences in the ages of phlogopitites coming from several
synchronous mineralisations, which reflect differences in the closure temperature of the K-Ar system
in these micas. Argon release data (diffusion coefficients and activation energies) of four samples
indicate that closure temperatures are in the range 250-315ºC, close to those inferred geologically. We
show that the ability of micas to retain argon is linked to their crystal chemistry. Correlations are found
to exist between the differences in age and chemical substitutions involving tetrahedral, octahedral
and interlayer sites (in particular Fe-Mg, F-OH and Al-Tschermak substitutions, as well as
substitutions towards tetrasilicic micas and talc). Similarly, for the Carnaíba phlogopitites, we find a
clear correlation between the release of argon, and that of structural water. This study also shows that
decreasing ages, release temperatures of structurally bonded water, release temperatures of argon,
and activation energies of argon diffusion, are all correlated with the increase of the iron content of the
micas.
Keywords: phlogopites, micas crystal chemistry of the micas, Ar diffusion, geochronology, Carnaíba.
1. Introdução

A flogopita é o principal constituinte das rochas encaixantes das mineralizações à
esmeralda de Carnaíba. Rudowski et al. (1987) caracterizou importantes variações na
composição das flogopitas sincrônicas observadas nas colunas metassomáticas desta
jazida, que se desenvolveram no contato de granitos diferenciados. Baseados em trabalhos
como o de Harrison et al. (1985), que evidenciam o papel da composição química sobre a
taxa de difusão do Ar na série de solução sólida anita-flogopita, esta relação foi estudada
em um sistema natural.
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A variação de idade observada nestas flogopitas (teoricamente sincrônicas) é que nos
levou a investigar uma possível influência de variações na estrutura cristalina sobre a
retenção de argônio por essas micas.
A datação das flogopitas de Carnaíba pelos métodos K-Ar e 40Ar-39Ar (Ribeiro-Althoff et
al., 1997) mostrou uma correlação negativa entre as idades e o teor em anita. De fato, a
variação da composição química provoca mudanças nas características físicas dos cristais,
o que poderia ter um importante efeito sobre a retenção do Ar. Foram estudadas as
principais substituições de composição que poderiam ter influência na retenção do argônio
pelas micas.
É sabido que a adequação de um mineral à aplicação do método K-Ar depende
fortemente de sua capacidade em reter seu argônio radiogênico. O melhor critério para
avaliar esta capacidade é a energia de ativação para a difusão do argônio (Brandt &
Voronovskij, 1964; Zimmermann, 1970). Esta energia pode ser definida como a energia
necessária para deslocar um átomo do sítio que ele ocupa a outro sítio idêntico. É possível
encontrar diversas energias de ativação para um mesmo mineral, atribuídas a diferentes
posições do argônio, e para uma mesma espécie estes valores podem variar de uma
amostra a outra. Esta variação depende da estrutura dos minerais, dos modelos teóricos e
dos processos experimentais utilizados (Zimmermann, 1970). Este estudo trata das relações
entre cristaloquímica das micas e difusão do argônio.
2. Caracterização química das flogopitas de Carnaíba
Na série de solução sólida anita-flogopita, a flogopita representa o termo magnesiano.
Para Deer et al. (1963), a denominação ‘flogopita’ pode ser utilizada para designar as micas
trioctaédricas ricas em magnésio e que se distinguem da biotita por uma relação Mg:Fe >
2:1, ou seja: um valor XFe < 0,33.
As flogopitas das colunas metassomáticas das jazidas de Carnaíba mostram uma clara
diminuição de Al, Fe, K e F e um forte aumento de Si, Mg, Ca e H20 desde as zonas internas
em direção às zonas externas das colunas. Para estudar a influência da cristaloquímica
sobre a variação de idade das flogopitas de Carnaíba, foram escolhidas substituições
independentes envolvendo os sítios tetraédricos, os sítios octaédricos e o espaço interfoliar.
Assim, foi estabelecida uma relação entre as variações da composição química e as
modificações da estrutura das micas a fim de entender como elas poderiam afetar a
retenção do Ar.
Partindo da fórmula ideal, calculada sobre a base de 20 oxigênios e 4 agrupamentos
hidroxila (e/ou flúor) - K2Mg6(Si6Al2)O20(OH,F)4 - foram aplicadas as seguintes substituições:
I.

A substituição Fe-Mg (em direção à anita);

II.

A substituição F-OH;

III.

A substituição Al-Tschermak (em direção à Al-flogopita);

IV.

A substituição em direção ao pólo tetrasilicatado, representado pelas colunas octaédricas;

V.

A substituição em direção ao pólo “Talco”, representado pelas carências em alcalinos.
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3. A relação entre a idade e a substituição Fe
 Mg
A substituição do Mg2+ (0,72Å) pelo Fe2+ (0,78Å), um cátion ligeiramente maior,
provoca uma expansão diferencial do poliedro entre as camadas octaédricas e tetraédricas
das micas (Takeda & Morosin, 1975). Segundo Hazen & Burnham (1973) esta expansão
química leva os anéis de oxigênio a uma forma hexagonal ideal (na direção dos termos ricos
em Fe), o que se traduz por uma diminuição do ângulo α (ângulo de rotação dos anéis
tetraédricos) e por uma abertura do sítio interfoliar. Isso poderia facilitar a difusão do Ar. A
idade das amostras diminui à medida que o teor em anita aumenta.
4. A relação entre idade e a substituição F  OH
A substituição F OH tem o efeito de diminuir a repulsão entre K+ e H+ de maneira a
reduzir o espaço interfoliar e aumentar a força das ligações interfoliares com o K+. Isso
poderia explicar uma maior capacidade de retenção do Ar para as flogopitas ricas em F.
Esta mesma substituição seria responsável pelo colapso do sítio interfoliar (Yoder &
Eugster, 1954). Além disso, as flogopitas ricas em F têm uma estabilidade térmica maior que
as flogopitas normais (Deer et al., 1963). É observada uma leve tendência de diminuição
das idades com a diminuição do teor em F.
5. A relação entre a idade e a substituição Al-Tschermak
Na substituição Al-Tschermak uma parte dos cátions divalentes em coordenação
octaédrica é substituída pelo alumínio. O excesso de carga assim criado é compensado por
uma substituição ‘casada’ de Si por Al na camada tetraédrica. Normalmente esta
substituição tende a fechar o sítio interfoliar (Robert, 1981). Apesar de a utilização da
substituição Al-Tschermak não mostrar nenhuma correlação com as idades, uma correlação
negativa é observada quando se utilizam os dados obtidos em sonda e considerando o Fe
férrico: as idades diminuem em função do teor em [6]Al + Fe3+, em contradição com os dados
da literatura.
6. A relação entre a idade e a substituição em direção ao pólo “mica tetrasilicatada”
A substituição em direção ao pólo “mica tetrasilicatada” resulta em uma solução sólida
contínua com a flogopita. A muscovita, pólo dioctaédrico, pode ser obtida a partir da
flogopita pela aplicação de dois mecanismos de substituição: Al-Tschermak e mica
tetrasilicatada. Normalmente esta substituição tende a abrir o sítio interfoliar através da
diminuição do ângulo de rotação tetraédrico (Toraya et al., 1976) e o argônio seria perdido
mais facilmente. Existe uma correlação negativa entre o número de lacunas octaédricas (y)
e a variação de idade (ou com a retenção do argônio).
7. A relação entre a idade e a substituição em direção ao pólo “talco”
A substituição em direção ao pólo “talco” [Mg6Si8O20(OH,F)4] é responsável pelas
carências em alcalinos na maioria das micas. Segundo Rayner & Brown (1975) esta
substituição abriria o sítio interfoliar através da diminuição do ângulo de rotação tetraédrico
(com consequente diminuição de retenção do Ar), no entanto, para as micas de Carnaíba se
observa um claro aumento das idades com o aumento na taxa de substituição.
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8. Considerações finais
Foi evidenciada a correlação existente entre as divergências de idade das flogopitas e
cinco substituições químicas: Fe-Mg, F-OH, Al-Tschermak, a substituição em direção ao
pólo mica tetrasilicatada e a substituição em direção ao polo talco. Este estudo permitiu
caracterizar a influência da cristaloquímica das flogopitas na sua capacidade em reter o
argônio.
Na substituição em direção ao pólo mica tetrasilicatada, o aumento do volume nos sítios
octaédricos - com a possível implantação de uma parte do argônio 40 radiogênico nestes
sítios - pode facilitar a perda de argônio ao mesmo tempo da expulsão da água durante os
experimentos em alto vácuo. Estes resultados, que envolvem tanto o sítio tetraédrico quanto
o octaédrico das flogopitas, constituem uma contribuição suplementar ao estudo da retenção
do argônio nas micas, que até então considerava apenas o sítio interfoliar da mica.
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Resumo
O uso de isótopos tem recentemente se intensificado como mais uma ferramenta para o
monitoramento de águas subterrâneas com aplicações na determinação de fontes de contaminação,
tempo de residência em aqüíferos, misturas de águas naturais e denominação de origem de águas
minerais através de assinatura isotópica. O Laboratório de Análises Minerais (LAMIN)/Serviço
Geológico do Brasil (CPRM/SGB), na sua atribuição de analisar águas minerais para efeitos de sua
classificação pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), determinou a composição
de 26 metais em águas provenientes de fontes hidrominerais. Dentre os metais analisados estão
vários elementos utilizados como traçadores isotópicos, por exemplo, o Sr. Este trabalho apresenta
as composições máximas e mínimas de 26 elementos analisados em 127 amostras de águas
minerais do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de avaliar a possibilidade de seu uso como
traçadores isotópicos. Os metais foram analisados e quantificados por um espectrômetro de emissão
atômica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-OES).
Palavras-chave: ICP-OES, água mineral, isótopos, estrôncio, traçadores
Abstract
Isotopes are nowadays widely used as new tools for monitoring groundwater to identify sources of
contamination, residence time in aquifers, mixing of natural waters and the designation of origin of
mineral waters through isotopic signature. LAMIN/CPRM/SGB, by designation of DNPM, analyzed and
reported, for classification purposes, the composition of 26 metals in mineral waters. Among the
metals whose were analyzed, there are elements that may eventually be used as isotope tracers like,
for instance, Sr. This work presents the maximum and minimum concentration levels, for 26 elements
analyzed in 127 samples of mineral waters, of the province of Rio de Janeiro with the purpose of
evaluating their use as isotopic tracers. The metals were analyzed and quantified by ICP-OES.
Keywords: ICP-OES, mineral water, isotopes, strontium

1. Introdução
A água é essencial para a vida e a água mineral, em especial, além de ser
naturalmente pura, pronta para consumo humano, sem tratamentos adicionais, é uma
importante fonte de sais minerais e de elementos traços. Nos últimos 20 anos houve um
aumento significativo no consumo de água mineral em todo o mundo. O consumo de
garrafas de água mineral pela população mundial é muito maior do que o consumo de
qualquer outro tipo de bebida. Em 2006, o mercado europeu (que corresponde somente a
52,9% do mercado mundial) consumiu 115 bilhões de litros de água mineral e estima-se que
esse valor cresça para 174 bilhões de litros em 2011, sendo um aumento de 51%(1).
Em função do alto valor comercial das águas minerais e de sua importância
estratégica como recurso hídrico, tem havido considerável esforço da parte da comunidade
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científica em desenvolver metodologias para monitorar a qualidade e a origem das mesmas.
Vários fatores podem influenciar a qualidade dessas águas, tais como a vulnerabilidade do
aqüífero à poluição externa do ambiente, a taxa de infiltração de poluentes e as taxas de
fluxo das águas subterrâneas(2).
Águas minerais são naturalmente ricas em sais minerais, apresentando sempre
conteúdos variáveis de Ca, Mg, Na, K e Sr em sua composição. Apresentam também
elementos traços que podem ou não estar presentes. Usuda e colaboradores(3) sugerem que
o grau de correlação entre os elementos Ca, Mg e Sr pode ser utilizado para avaliar a
possibilidade de contaminação acidental em aquíferos.
Algumas dessas espécies químicas têm características tais que permitem que sejam
usadas como traçadores para acompanhar os processos pelos quais a água subterrânea é
submetida. Dentre estas, os traçadores isotópicos, que podem ser divididos em estáveis
(D/H,

13

C/12C,

18

O/16O,

15

N/14N e

34

S/36S) ou radiogênicos

14

C, 3H,

87

Sr/86Sr, 3H-3H,

32

Si,

36

Cl,

37

Ar, 81Kr e 85Kr, 129I, 238U/234U, 230Th/234U e 226Ra/222Rn.
Os isótopos estáveis da água são largamente utilizados para estimar a idade,

verificar a estabilidade dos reservatórios de água mineral, verificar se há variações sazonais,
definir o caminho da água subterrânea, verificar os processos de mistura entre aquíferos ou
outros mecanismos que possam prejudicar a qualidade do reservatório, entre outros
estudos(4-7).
O Sr é um traçador isotópico que vem sendo amplamente utilizado por estar sempre
presente em águas naturais em quantidades variáveis. Nos oceanos apresenta uma
concentração média de 7,7 mgL-1, Nos rios da Amazônia a concentração de Sr em solução
situa-se entre 4,3 e 39 µgL-1, A concentração de Sr em águas subterrâneas varia de 6 a 980
µgL-1 e a concentração relatada em águas pluviais varia de 96 a 874 µgL-1. A variação da
razão isotópica de Sr em águas subterrâneas é similar àquela de águas superficiais. Nas
águas subterrâneas da Austrália foram encontradas valores da razão 87Sr/86Sr variando entre
0,70446 e 0,71176. Os valores da razão

87

Sr/86Sr das águas pluviais situam-se,

aproximadamente, entre 0,707 e 0,709, como exemplo, foram obtidos para a razão

87

Sr/86Sr

de águas pluviais em Israel valores entre 0,70792 e 0,70917(8,9). Os métodos isotópicos,
particularmente utilizando Sr, encontram recentemente aplicações no controle de origem
geográfica de águas minerais. Uma investigação em larga escala determinou a assinatura
isotópica de Sr em 650 diferentes águas minerais da Comunidade Européia(10).
O objetivo deste trabalho é avaliar a composição das águas minerais do estado do
Rio de Janeiro, analisadas no LAMIN/CPRM, e quantificar elementos traçadores isotópicos
que possam ser eventualmente utilizados para o monitoramento de fontes hidrominerais e
possivelmente atestar a sua origem.
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2. Materiais e Métodos
As análises foram realizadas em um ICP-OES, modelo Optima 2100 DV acoplado a
um amostrador automático modelo AS93Plus, ambos da PerkinElmer.
2.1. Reagentes, Materiais e Soluções
As soluções aquosas foram preparadas com água ultra pura. Os padrões de todos os
26 elementos analisados (As, Be, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Mo, Ni, Se, Ti, V, Zn (100 mgL-1); Al,
B, Ba, Ca, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Sn, Si e Sr (1000 mgL-1)) e o ácido nítrico (65%) foram
adquiridos da Merck.
2.2. Metodologia de amostragem:
As amostragens foram efetuadas no período de dezembro/2008 a abril/2011 em 127
fontes hidrominerais situadas em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro
(metropolitana, médio Paraíba, noroeste Fluminense, norte Fluminense, baixada litorânea,
serrana, Ilha Grande e centro-sul Fluminense). As amostras foram filtradas, acidificadas (1%
v/v de ácido nítrico) e armazenadas em frascos de polipropileno de 50 mL. O transporte das
amostras até o laboratório foi realizado em caixas de isopor devidamente refrigeradas e
fechadas. As amostras foram armazenadas no laboratório em baixa temperatura (4ºC) até o
momento da análise no equipamento ICP-OES.
3. Resultados e Discussão dos Resultados
A seguir são apresentados resultados das análises de águas minerais do estado do
Rio de Janeiro. A Tabela 1 apresenta os valores de concentração máximos e mínimos dos
26 elementos analisados.
Sr, Ba, Ca, Mg, Na e K estão presentes em 100% das águas minerais analisadas
(num total de 127 amostras). As concentrações encontradas para todos os metais
considerados tóxicos ao consumo humano ficaram abaixo do limite máximo permitido
segundo a RDC 274(11) e a portaria 518(12). A concentração de Sr em solução apresenta
valores entre 5 e 442 µgL-1, essas concentrações encontram-se dentro da faixa de valores
utilizada por Bordalo e colaboradores (6 a 980 µgL-1) para estudos de razões isotópicas de
águas subterrâneas.
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Tabela 1. Concentração máxima e mínima dos elementos presentes nas 127 águas minerais
analisadas no LAMIN.

Al

Concentração
mínima
(mgL-1)
<0,003

Concentração
máxima
(mgL-1)
0,110

Frequência em
127 amostras
(%)
71

Metais

Fe

Concentração
mínima
(mgL-1)
<0,002

Metais

Concentração
máxima
(mgL-1)
10,320

Frequência em
127 amostras
(%)
72

As

<0,002

0,006

21

Li

<0,001

0,021

76

Ba

0,002

0,219

71

Mg

0,078

12,345

100

Be

<0,001

0,002

1

Mn

<0,007

0,417

56

B

<0,007

0,125

25

Mo

<0,007

0,010

25

Cd

<0,002

0,001

11

Ni

<0,007

0,009

66

Ca

0,336

53,000

100

Se

<0,002

0,009

71

Pb

<0,002

0,009

65

Si

3,084

59,090

76

Co

<0,003

0,015

23

Ti

<0,005

0,006

4

Cu

<0,002

0,012

25

Va

<0,030

<0,030

46

Cr

<0,003

0,009

29

Zn

<0,020

0,201

87

Sn

<0,010

0,049

64

Na

0,951

71,530

100

Sr

0,005

0,442

100

K

0,346

7,632

100

4. Conclusões
Os resultados confirmam que o elemento Sr está presente em 100% das amostras
analisadas em concentrações tais que permitem seu uso para obtenção de razões
isotópicas para fins de monitoramento, determinação de origem e controle de possíveis
fontes de contaminação das águas minerais.
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Resumo
A bacia hidrográfica do rio São Domingos está inserida em uma área fortemente agropecuarista ao
nordeste do estado do Rio de Janeiro e, em função disto, ocorrem diversas modificações no sistema
de drenagem da bacia, assim como na forma de relevo, soma-se a este processo uma ocupação
desordenada sem os devidos cuidados quanto a urbanização e a utilização maciça de agrotóxicos. A
utilização de isótopo de chumbo como traçadores antrópicos data da década de 60 e tem se
mostrado bastante eficiente na determinação de fontes contaminantes. Isto é possível graças à
assinatura característica de cada fonte. Com a utilização a assinatura isotópica obtida por análise de
lixiviação por ácido nítrico nos sedimentos quaternários da bacia e análise de abertura total das
rochas das unidades estratigráficas na qual a bacia está inserida, foi possível definir quais as fontes
presentes e que favorecem a acumulação de metais. Observou-se que existem cinco fontes, e suas
206
207
assinaturas isotópicas
Pb/ Pb estão compreendidas entre 1,1229 e 1,1949 e, representam
misturas do embasamento e de atividades antrópicas, na qual se inclui gasolina, lixo doméstico e
esgoto, onde suas assinaturas abrangem o intervalo 1,1392 a 1,1520. Contudo não são as fontes
mais radiogênicas. As fontes naturais, por outro lado, estão relacionadas às maiores concentrações
de metais, sendo eles: Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb, Sr, V e Zn e às assinaturas mais radiogênicas. Na área
da bacia, embora exista contribuição antrópica pontual, é o embasamento que mais contribui com as
concentrações de metais e sua estruturação condiciona a geometria da bacia, o sistema de
drenagem e a dispersão dos elementos analisados.
Palavra-chave: Geoquímica ambiental; Geologia Isotópica, Meio Ambiente
Abstract
The São Domingo’s river basin is located on crop development area at northeast Rio de Janeiro state,
because of that occur a several modification of draining system as well as relief changes with
disordered human occupation, without the correct urban care and with a large pesticide use. The use
of lead isotope as anthropic spike was used since 60’s decade and has shown is very efficient to
defined contaminated sources. Used the isotopic signature, obtain by leached analyses with acid nitric
in the quaternary sediments and with total digest of rocks where the basin are located it, it was
possible defined which sources exist and which is favorable to metals concentrations. There are five
206
207
sources and that isotopic signature Pb/ Pb has the interval 1.1229 to 1.1949 what represent the
basement mix and anthropic activity, as well as gasoline, sewage and garbage. Two of these sources
have much more anthropic influence with isotopic signature between 1.1392 and 1.1520. Therefore
there aren’t the most radiogenic sources. The natural source, in other hand, is related with the
greatest metals concentrations, which is: Cd, Co, Cu, Cr, Ni, Pb, Sr, V and Zn and have the more
radiogenic signature. In the basin, even with anthropic contribution that is local, it is the basement than
more contributed with metal concentration and these structural forms defined the geometry of basin,
the draining system and control the elements dispersion.
Keywords: Environmental Geochemistry, Isotopic Geology, Environment
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1. INTRODUÇÃO
O método Pb-Pb, desenvolvido para a datação, também é utilizada para a
caracterização de assinaturas isotópicas. Ele se baseia no decaimento dos elementos
radioativos (U e Th) para os três isótopos radiogênicos de Pb (206Pb,

207

Pb e

208

Pb), suas

razões serão característica de cada fonte, sendo assim tem sido utilizada para determinar a
fonte das rochas, de sedimentos e de potenciais contaminantes.
A Bacia Hidrográfica do Rio São Domingos está localizada na região nordeste do
Estado do Rio de Janeiro, com os limites coincidentes com os limites do município de São
José de Ubá. Alguns problemas naturais contribuem para os impactos no sistema hídrico,
dentre eles: estresse hídrico natural e topografia irregular. Estes são acelerados por ações
tais como remoção da cobertura vegetal; presença e transporte de agrotóxicos; aumento no
aporte de nitrato pelos grupos populacionais; aumento nos teores de sólidos em suspensão
(Santos 2007). Ocorre desmatamento para o desenvolvimento de atividade agropecuária,
havendo preferência pela implantação de pastagens ou lavouras, onde segundo Fidalgo et
al. (2005) a área apresenta apenas 9,24% apresenta vegetação natural.
2. GEOLOGIA
A área de estudo está situada na Faixa Ribeira, próxima a Faixa Araçuaí (província
Mantiqueira) e tem suas unidades estratigráficas formadas durante a orogênese Brasiliana.
A Faixa Ribeira é subdividida em cinco terrenos tectono-estratigráficos, sendo eles:
Ocidental (Domínio Juiz de Fora e Andrelândia) e Oriental (Domínios Cambuci, Costeiro e
Klippe Italva), Paraíba do Sul, Embu e Cabo Frio (Heilbron et al. 2004).
No que se refere a geologia local, a bacia hidrográfica do rio São Domingos, se
encontram no Domínio Juiz de Fora (Terreno Ocidental) e Domínio Cambuci (Terreno
Oriental) entre as coordenadas 180-210 km / 7620-7650 km (UTM, 24K – Córrego Alegre),
compostos por rochas de fácies granulito com intensa deformação típica de evento de
colisão. Esta forte estruturação tem condicionado a geometria e regime dos rios.
3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para obter as razões isotópicas e as concentrações de Pb nos sedimentos foram
realizadas análises em espectrômetro de massa (ICP-MS), utilizando-se o procedimento de
lixiviação das amostras, na qual consistiu em adicionar 10 mL de uma solução de HNO3

1204

0,1% em cerca de 1 g de sedimento a 200 mesh. Em seguida, encaminhada a um bloco
digestor com temperatura a 85ºC por 2 horas, posteriormente o material centrifugado a
2.000 rpm por 10 minutos e o sobrenadante separado. Para a determinação dos elementos
de interesse por ICP-MS, foram realizadas diluições desta solução em HNO3 1%.
Para a determinação da concentração as amostras de sedimento foram
encaminhadas para o ICP-MS calibradas por Padrão de Calibração Multielementar 3 10 mg
L-1 e Padrão de Calibração Multielementar 5 10 mg L-1 ambos Perkin Elmer. Enquanto, para
a determinação das razões isotópicas, foram utilizadas razões de chumbo certificadas (SRM
981 e SRM 982) do National Institute of Standards and Technology (NIST, USA).
As análises de rochas seguiram as etapas: 1. Digestão total da amostra usando
ácido nítrico, ácido hidroclorido, ácido hidrofluorido e ácido perocloríco; 2. Análise da
concentração de Pb usando ICP-MS; 3. Análise dos isótopos de Pb usando HR ICP-MS; 4.
Uso do NIST 981 para calibração ou ajuste das razões.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As assinaturas isotópicas das rochas do embasamento abrangem o intervalo de
1,1123 a 1,1767, embora apresentem duas amostras com assinaturas anômalas e
apresentam três comportamentos de curva diferentes que se subdividem nos seguintes
intervalos 1,1123-1,1302; 1,1310-1.1543 e; 1,1549-1767 (Figura 1). As rochas do domínio
Cambuci são mais radiogênicas do que as do Domínio Juiz de Fora.
1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

1,20

1,26

2,39

Leucognaisse - JF
Assinatura do mármore dolomítico

Rocha

3º intervalo, igualmente relacionado aos dois domínio
2º intervalo, relacionado aos dois domínio
1º intervalo, exclusivo do domínio Juiz de Fora

Sedimento

5º intervalo, correspondente a misturas de assinaturas do
embasamento, principalmente, mármore dolomítico
4º intervalo, mistura das assinaturas do
domínio Cambuci e urbanização
3º intervalo, correspondente a gasolina e lixo doméstico
2º intervalo, correspondente a despejo de esgoto
1º intervalo, correspondente a rochas do Domínio Juiz de Fora

Figura 1 - Comparativo entre as assinaturas isotópicas de 206Pb/207Pb de Rochas x Sedimento e suas
possíveis fontes de contribuição.
As amostras de sedimento de corrente, por outro lado, contêm razões (206Pb/207Pb)
que abrangem o intervalo 1,1229 a 1,195, com base na mudança do comportamento da
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curva do diagrama

206

Pb/207Pb pode ser subdividida ainda nos seguintes intervalos: 1º -

1,1229 a 1,1355; 2º - 1,1392 a 1,1418; 3º - 1,1459 a 1,1520; 4º - 1,1543 a 1.1761 e; 5º 1,1942 a 1,1949. Esta subdivisão indica cinco possíveis fontes de influência.
As distribuições das concentrações de metais se compartimentam em três
zoneamentos preferenciais, onde as maiores concentrações estão mais a oeste da bacia,
configurando uma área própria e de comportamento semelhante denominada como zona 1
(entre as coordenadas UTM 185-195 km), sendo este um local de cultivo mais intenso de
tomate, com baixa urbanização, ocorrência de gondito (protominério de Mn) e com atividade
de extração mineral, onde se observa quatro das assinaturas obtidas (1º a 4º intervalo) e,
predominando a assinatura menos radiogênica.
Uma segunda porção com alta concentração de chumbo se encontra no centro da
bacia (zona 2 - entre as coordenadas UTM 195-250 km), próximo ao centro urbano de São
José de Ubá, apresentando as menores concentrações dos demais metais em relação ao
resto da bacia e, onde se observa a ocorrência dos cinco intervalos de assinatura.
A região que está compreendida na zona 3 (UTM 205-210 km) a leste da bacia,
apresenta maior concentração de vanádio e cobre, com ocorrência de apenas duas
assinaturas isotópicas, sendo elas às assinaturas mais radiogênicas (4º e 5º intervalo).
5. CONCLUSÕES
Nos dois domínios presentes (Juiz de Fora e Cambuci) o Domínio Cambuci é o que
se apresenta como mais radiogênico devido a sua composição metassedimentar. Enquanto
o Domínio Juiz de Fora não apresenta diferenciação entre as rochas ortoderivadas e
paraderivadas indicando uma homogenização durante o metamorfismo.
O embasamento, referente ao intervalo menos radiogênico, participa ativamente no
fornecimento de metais à bacia, no entanto o embasamento não representa a única fonte. A
gasolina, esgoto e lixo doméstico, referentes ao segundo e terceiro intervalo mais
radiogênico, representam a segunda maior contribuição, na qual se destaca às rodovias que
cortam a bacia e centro humanos e sua proximidade ao rio principal (São Domingos).
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INTERAÇÃO ÁGUA-ROCHA EM RESERVATÓRIOS DA BACIA
DO RECÔNCAVO: UMA ANÁLISE ISOTÓPICA.
Danilo R. Sá TELES1, Antônio Expedito G. de AZEVEDO1, Alexandre B. COSTA1,
Maria R. ZUCCHI1.
1- Universidade Federal da Bahia (UFBa), Laboratório de Física Nuclear Aplicada - drst@cpgg.ufba.br.

Resumo
18
Este trabalho reporta o pH, a condutividade elétrica e a composição isotópica (δD e δ O da água e
13
δ C do carbono inorgânico dissolvido) da água de formação de 10 poços de um campo de petróleo
da Bacia do Recôncavo. As amostras são hiper-salinas, provenientes de quatro níveis de extração.
18
Os valores de δD e δ O se distribuem próximos a uma linha abaixo da linha meteórica global,
enriquecidos em isótopos pesados, com relação à água do mar, e compatíveis com enriquecimento
18
maior em O devido a um aumento da interação água-rocha com a profundidade da zona de
13
produção. Os valores de δ C se distribuem de forma irregular, em função da presença localizada de
carbonatos no reservatório siliciclástico.
Palavras chave: Água de formação; Isótopos ambientais; Bacia do Recôncavo.
Abstract
18
13
This work reports the pH, electrical conductivity and isotopic composition (δD e δ O of water and δ C
of the dissolved inorganic carbon) of formation water from 10 wells of a petroleum field from the
Reconcavo Basin. The samples are hyper-saline, mostly from a level of production but also from three
18
other levels. The δD and δ O values fall close to a line below the global meteoric line, enriched in
18
heavy isotopes with respect to sea water and indicating a higher O enrichment due to the increase of
13
isotopic exchange between the water and minerals with the depth of production. The δ C values are
distributes irregularly, due to the localized presence of carbonates in the silicilastic reservoir.
Keywords: Formation water; environmental isotopes; Reconcavo Basin.

1. Introdução
A geofísica nuclear, aplicada ao estudo de sistemas petrolíferos, permite, a partir do
uso de isótopos estáveis ambientais, a identificação da origem e dos processos de geração,
e da inferência da evolução térmica relativa que ocorrem nos fluidos. Segundo O'Neil (1967)
as trocas isotópicas entre a água subterrânea e os minerais são lentas em baixa
temperatura, o que retarda o equilíbrio químico e isotópico. Entretanto, tratando-se da água
de formação, cujo tempo de residência no aquífero é de milhões de anos, os efeitos
isotópicos, devido aos processos diagenéticos, possuem grande importância.
Neste trabalho desenvolveu-se um estudo hidrogeoquímico e isotópico de águas de
formação de reservatórios siliciclásiticos em poços, livres de recuperação secundária, da
Bacia do Recôncavo visando determinar o grau de interação água-rocha, a comunicação
entre poços e o contato com água superficial. Obteve-se um perfil do comportamento dos
fluidos não petrolíferos em subsuperfície e sua interação com a rocha reservatório o que é
de grande interesse da indústria petrolífera.
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2. Tratamento de Amostras e Amostragem
A preparação e análise das amostras foram executadas no Laboratório de Física
Nuclear Aplicada – LFNA – da Universidade Federal da Bahia, seguindo o protocolo indicado
por Lemay (2002). Para determinar a razão deutério-hidrogênio (D/H), foi utilizado o método
apresentado por Brand et al. (2000), que propôs a transformação da água em hidrogênio
através da redução da água a centenas de graus Celsius com Cromo metálico. Para a
análise isotópica do oxigênio e do carbono, utilizou-se o GásBench II da ThermoFinningan,
ligado diretamente ao espectrômetro de massas, que opera utilizando fluxo contínuo.
Entretanto, devido à alta concentração de sais totais dissolvidos, submeteu-se as amostras a
uma destilação criogênica de modo a conservar a sua identidade isotópica original, conforme
metodologia indicada por Teles et al. (2010).
3. Resultados e Discussão
Analisando os dados isotópicos e relacionando-os com os níveis de extração, como
ilustra as tabela 1, percebe-se que, analogamente à condutividade elétrica, o
enriquecimento se dá em direção aos níveis mais profundos, homogeneizando-se em
grandes profundidades.
Tabela 1. pH, condutividade e dados isotópicos da Água de formação de poços amostrados.
δ O

δ C

12

δH

(mS/cm)

(‰)

(‰)

(‰)

7,4

86

-0,1

1,0

3

Catu

7,5

84

-0,1

N*d

3

1266-1268

Sergi

6,6

129

1,4

-12,5

9

poço3

1456-1458

Boipeba

6,9

144

3,0

-18,8

14

poço4_1

1443-1457

Boipeba

6,5

131

Poço4_2

1443-1457

Boipeba

6,5
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2,7
2,5

-9,1
N*d
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2,8
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Poço9
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1805-1815

Pedrão

4,7

120

2,5

-2,2
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Amostra
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(m)
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435-486

poço2
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Figura 1. Diagrama δ H versus δ O das amostras de Água destilada da formação da Bacia do
Recôncavo.

Na figura 1, verifica-se que a distribuição dos pontos se alinha em torno da reta de
regressão linear com o coeficiente angular bem menor que a linha meteórica global e bem
mais enriquecida que a água do mar, provavelmente resultado de maior interação águarocha com o aumento da profundidade. Já os poços 3 a 9, apresentam pouca variação no
que diz respeito aos parâmetros físico-químicos quanto aos isotópicos indicando que
horizontalmente tais parâmetros sofreram pouca alteração, reforçando assim a relação
destes parâmetros com a profundidade.
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Figura 2. Relação δ O, δ H, δ C e d versus profundidade de águas de formação da Bacia do
Recôncavo.
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Observando-se a figura 2, que relaciona δ2H, δ13C e δ18O com a profundidade, notase, pela relação do excesso de deutério d, um enriquecimento relativo em isótopos pesados
de oxigênio bem superior ao de deutério que indica a hipótese de uma maior interação
água-rocha, potencializada pela elevação da temperatura em níveis mais profundos. Os
valores do δ13C se distribuem entre 1,0 ‰ à -18,8 ‰ os quais sugerem uma dissolução de
rochas carbonáticas.
4. Conclusão
Os resultados obtidos indicam um enriquecimento em isótopos pesados e em solutos
dissolvidos com a profundidade. O poço 1, com zona de extração no nível mais raso,
apresentou uma composição isotópica e físico química com abundancias isotópicas
similares à da água do mar. Tais resultados sugerem que essa amostra pode representar a
identidade isotópica da água conata que entrou na formação durante a sedimentação da
bacia, desde que a falta de correlação com água meteórica superficial é atestada pela
inexistência de biodegradação dos óleos deste campo.
O diagrama δ2H versus δ18O apresentam pontos bem correlacionados entre si,
alinhando-se na regressão linear com um coeficiente angular menor que o da linha
meteórica global, estando os dados isotópicos fora e à direita dessa mesma linha, o que
reforça a hipótese de aumento da interação água-rocha com a profundidade, já que os
valores mais enriquecidos estão concentrados nas maiores profundidades, tornando-se
constantes a partir de um determinado nível.
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Efeitos da Biodegradação na Composição Isotópica de Carbono em
Gases Naturais – Um Estudo de Caso
Erica T. de MORAIS1
1- PETROBRAS/CENPES – ericat@petrobras.com.br

Resumo
A caracterização geoquímica de gases é uma importante ferramenta de apoio à exploração de
petróleo. Por isso, o entendimento dos processos de alteração na assinatura original dos
hidrocarbonetos deve ser estudado. Este trabalho apresenta um estudo de caso onde ocorreram
variações nas composições molares e isotópicas de carbono dos gases amostrados ao longo de um
poço. Cinco amostras de gases coletadas em testes a cabo foram analisadas geoquimicamente e
interpretadas. Os resultados mostraram que todos os gases são de origem termogênica com alguma
contribuição de metano biogênico nas amostras mais rasas. O perfil de composição isotópica de
carbono das amostras de gases biodegradados apresentou-se anômalo em relação à amostra
preservada. Desta forma, conclui-se que a biodegradação afeta os parâmetros geoquímicos e assim,
estes resultados devem ser aplicados com cautela quando se tratarem de amostras que sofreram
biodegradação.
Palavras-chave: Biodegradação, gás natural, composição isotópica de carbono

Abstract
The geochemical characterization of gases is an important tool to support oil exploration. Therefore,
alterations in the original signature of the hydrocarbons should be studied. This paper presents a case
study where changes occurred in the molar and carbon isotopic compositions of hydrocarbon gases
sampled in an exploratory well. Five gas samples collected by RFT tests were analyzed geochemically
and interpreted. The results showed that all gases have thermogenic origin with some contribution of
biogenic methane in the shallower samples. The carbon isotopic composition profiles from
biodegraded samples are anomalous when compared to the preserved sample. Thus, results show
that biodegradation processes affect the geochemical parameters,which should be applied with
caution when dealing with biodegraded samples.
Keywords: biodegradation, natural gas, stable carbon isotopes composition

1. Introdução
A presença de petróleo alterado por ação de microrganismos é evidenciada pela
redução dos hidrocarbonetos, aumento da densidade do óleo, da acidez, concentração de
compostos sulfurados e da viscosidade, acarretando uma redução do seu valor econômico
(Connan, 1984). A biodegradação do gás é caracterizada pela remoção dos compostos que
perfazem a fase úmida (C2+) de maneira seletiva, ou seja, o propano tem a maior
suscetibilidade à biodegradação que o n-butano, i-butano e etano. O resultado final é um
gás seco com composição isotópica C do propano anômala, quando comparado aos demais
compostos úmidos (James & Burns, 1984).
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A caracterização geoquímica de amostras de gases é tradicionalmente realizada
utilizando dados de composição isotópica de carbono, deutério e molar dos hidrocarbonetos
presentes. Através destes dados é possível realizar correlações com o paleoambiente
deposicional, grau de evolução térmica e avaliar a presença de alteração secundária.
O presente estudo apresenta a caracterização geoquímica e a avaliação dos efeitos
de biodegradação em cinco amostras de gás coletadas por testes a cabo, em um único
poço.
2. Contexto Geológico
O campo estudado se localiza em uma bacia sedimentar brasileira formada durante o
processo de rifteamento ocorrido final do período jurássico, que foi responsável pela
separação do continente africano do sul americano e desenvolvimento do Oceano Atlântico
(Asmus & Ponte, 1973). Inicialmente, no estágio rifte da bacia, foram depositados em
ambientes lacustres/lagunares sedimentos ricos em matéria orgânica continental que foram
fortemente influenciados pela tectônica rifte. A fase rifte foi sucedida por um período de
quiescência tectônica que é representado por rochas depositadas em ambiente transicional,
como carbonatos e evaporitos. Finalmente, ocorreu o rompimento total da crosta continental
e inicia-se o processo de criação de assoalho oceânico, plataformas carbonáticas marcaram
o início da fase drifte sendo seguidas pela deposição de sedimentos siliciclásticos sob
condições marinhas ou transicionais.
Durante as fases citadas anteriormente foram formadas as rochas sedimentares que
constituem os elementos essenciais do sistema petrolífero da bacia, a saber, rochas
geradoras, reservatório, selo e trapa. As rochas geradoras são de origem lacustre
depositadas na fase rifte. As rochas reservatório são arenitos turbidíticos ou carbonatos de
origem marinha e lacustre. Já as rochas selantes são folhelhos ou camadas de sal.

3. Metodologia Analítica
As amostras foram analisadas através de Cromatografia Gasosa (CG) usando
detectores do tipo FID (Flame Ionization Detector) e TCD (Thermal Conductivity Detector)
para a detecção e quantificação de hidrocarbonetos (C1-C4) e não hidrocarbonetos (CO2),
respectivamente. A composição isotópica foi efetuada no sistema IRM-GC-MS (Isotope
Ratio Monitoring Gas Chromatography Mass Spectrometry) e os resultados foram
reportados em partes por mil em relação ao padrão internacional PDB.
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4. Resultados e Discussão
Os resultados da composição molar dos gases estudados mostram que o principal
componente é o metano (77-86%), os gases úmidos compreendem de 6 a 19%, e o CO2 um
intervalo de valores entre 3 a 8% (Figura 1). A partir da composição molar é possível
interpretar que os gases são de origem termogênica devido à presença da fração C2+ em
porcentagens significativas.
A composição isotópica dos gases mostra que os valores de metano apresentam
uma depleção relativa em

13

C nos reservatórios mais rasos em relação à amostra mais

profunda. Isto é devido à adição de metano de origem biogênica ao gás, visto que este
possui sinal isotópico relativamente enriquecido em

12

C (Figura 2). O propano que possui

maior suscetibilidade ao ataque microbiológico, também apresenta perfil anômalo em
relação à amostra mais profunda e não biodegradada (aumento de δ13C).
Desta forma, os dados de composição molar e isotópica de carbono devem ser
aplicados com cautela quando processos de alteração secundária são identificados, visto
que os valores primários são alterados.

Aumento da % de C1 e CO2
nas amostras mais rasas

2524.6

Prof. (m)

2623.8

2654.8

2821.8

Aumento da % de C2+ nas
amostras mais profundas

4560.8

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

% Metano

% Etano

% Propano

% Iso-Butano

% N-Butano

% CO2

100.00

Figura 1: Composição molar das amostras em relação à profundidade. As setas indicam
enriquecimento em gases úmidos com o aumento da profundidade e o aumento da % de CO2 nas
amostras mais rasas.
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0.00
D13C C1

D13C C2

D13C C3

D13C iC4

D13C nC4

-5.00
-10.00

Enriquecimento em 13C nas
amostras mais biodegradadas

δ 13C (‰)

-15.00
-20.00
-25.00
-30.00
-35.00

Enriquecimento em 12C nas
amostras mais biodegradadas

-40.00
-45.00

2524.60

2623.80

2654.80

2821.80

4560.80

Figura 2: Perfil de composição isotópica de carbono mostrando os efeitos de biodegradação no valor
isotópico de metano e propano, principalmente.

5. Conclusões
Através dos resultados de composição molar e isotópica de carbono foi possível
caracterizar geoquimicamente as amostras de gás como de origem termogênica. As
amostras mais rasas (2524,60 a 2821,80m) sofreram biodegradação, a amostra mais
profunda (4560,80m) está preservada. Os valores originais de composição isotópica de
carbono foram afetados pela alteração secundária, desta forma estes parâmetros devem ser
empregados com atenção ao se realizar interpretação a cerca de ambiente deposicional e
evolução térmica.
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Resumo
A Formação Nobres representa a última deposição carbonática neoproterozóica do Grupo Araras, na
Faixa Paraguai Norte. Esta é representada por depósitos de dolomito fino, dolomito arenoso e
estromatólitos estratiformes a dômicos que compõem ciclos de raseamento/salinidade ascendente
interpretados como depósitos de planície de maré/sabkha. Na base é limitada por uma superfície
brusca com um nível de brechas carbonáticas com matriz sobrepondo os depósitos de dolomito fino e
dolomito oolítico da Formação Serra do Quilombo interpretados como shoreface influenciado por
tempestades. O arcabouço quimioestratigráfico obtido na Pedreira EMAL-CAMIL, porção sudeste da
13
18
Faixa Paraguai Norte, região de Cáceres (MT), inclui valores de δ C e δ O entre -1,7 a 0,41‰ e 13
7,42 a -4,00‰VPDB, respectivamente. Os valores de δ C foram considerados como primários e
13
representativos da composição original da água do mar neoproterozóica. A análise da curva de δ C
em conjunto com a interpretação faciológica e seguindo o modelo estratificação de águas oceânicas
durante o Ediacarano, permitiu a identificação de três padrões isotópicos para a sucessão estudada:
tipo I, relacionado à plataforma rasa influenciada por ondas e tempestades da Formação Serra do
13
Quilombo, com valores de δ C próximos de zero variando entre -0,27 a 0,4‰VPDB relacionado à
mistura de águas do oceano estratificado; tipo II, referente à transição entre as formações Serra do
13
Quilombo e Nobres, com valores de δ C positivos variando entre -0,12 a 0,41‰VPDB atribuído a
12
fixação de C por atividade biológica; tipo III, definido como o sinal isotópico típico da Formação
13
Nobres com valores δ C entre -1,70 a -0,12‰VPDB empobrecimento ascendente relacionado a maior
contribuição de águas continentais. Estes padrões isotópicos permitem correlação
quimioestratigráfica da Formação Nobres ao longo da faixa Paraguai Norte, e a melhor definição dos
paleoambientes instalados após a ultima glaciação cryogeniana.
Palavras-chave: Isótopos de carbono e oxigênio, Neoproterozóico, Faixa Paraguai, Formação
Nobres, Grupo Araras.
Abstract
The Nobres Formation represents the latest Neoproterozoic carbonate deposition of Araras Group in
the Northern Paraguay Belt. This unit comprises dolostone, sandy dolostones and stratiform to domic
stromatolites organized in shallowing/brining upward small-scale cycles interpreted as sabkha/tidal flat
deposits. The base of unit overlies in unconformity the fine dolostones and oolitic dolostones deposits
of the Serra do Quilombo Formation, interpreted as wave- to storm-influenced shallow platform. The
chemostratigraphic framework in the EMAL-CAMIL quarry, southeast of the Northern Paraguay Belt,
13
18
Cáceres region (Mato Grosso), includes values of δ C and δ O between -1.7 a 0.41‰ VPDB and -7.42
13
a -4.00‰VPDB, respectively. The δ C values were considered primary and representative of the
13
original composition of Neoproterozoic seawater. The δ C stratigraphic curve coupled with facies
interpretation, and following the Ediacaran stratified ocean model, allowed the identification of four
isotopic patterns: type I, related to the wave to storm influenced shallow platform from Serra do
13
Quilombo, with δ C values from -0.27 to 0.41 ‰VPDB interpreted as result of mixing waters of a
stratified ocean; type II, which refers to the transition between Serra do Quilombo and Nobres
13
formations, with δ C values from -0.12 to 0.41 ‰VPDB, interpreted as biological carbon fixation; and
13
type III, defined as the typical isotopic signal of the Nobres Formation, with values of δ C between 1.70 to -0.12‰VPDB, generally depleted upsection, produced by influence of continental waters. These
isotopics patterns permit chemostratigraphic correlation of Nobres Formation a long of Nothern
Paraguay Belt, and a best interpretation of paleoenvironment after last cryonenian glaciation.
Keywords: Carbon and oxygen isotopes, Neoproterozoic, Paraguay Belt, Nobres Formation, Araras
Group.
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1. Introdução
Importantes registros de mudanças paleoambientais e paleoclimáticas durante o
Neoprotrerozóico são destacados por expressivas variações isotópicas das águas do mar,
usadas como base para elaboração de arcabouços quimioestratigráficos e correlação global
de sucessões neoproterozóicas (Knoll et al. 1986, Kaufman & Knoll 1995, Nogueira et al.
2007). O Grupo Araras na Faixa Paraguai Norte, Mato Grosso, se destaca pela presença de
capa carbonática relacionada a última glaciação global do Cryogeniano (Nogueira et al
2007), no entanto há poucas discussões sobre as excursões isotópicas dos depósitos que
recobrem a capa carbonática. Este trabalho discute a quimioestratigrafia isotópica de
carbono e oxigênio da Formação Nobres e parte do topo da Formação Serra do Quilombo
na pedreira EMAL-CAMIL, região de Cáceres (Figura 1A), visando à reconstituição
paleoambiental e paleoceanográfica dos últimos estágios de sedimentação carbonática na
Faixa Paraguai Norte.
2. Geologia Regional
A Faixa Paraguai é uma entidade tectônica neoproterozóica inserida na Província
Tocantins, estruturada durante o evento orogenético Brasiliano/Pan-Africano, entre 600 e
540 Ma (Almeida 1984), durante a convergência de três blocos continentais: Amazônia, São
Francisco-Congo e Paraná ou Rio de la Plata. As rochas carbonáticas Neoproterozóicas da
Faixa Paraguai são representadas pelo Grupo Araras (Almeida 1964, Nogueira et al. 2007),
e é composto pelas formações: Mirassol d’Oeste (dolomitos, microbialitos), Guia (calcários e
folhelhos betuminosos), Serra do Quilombo (dolomitos e brechas carbonáticas) e Nobres
(dolomitos, arenitos e pelitos) (Figura 1B). Estas rochas recobrem os diamictitos glaciais da
Formação Puga e por sua vez são recobertas pelas rochas siliciclásticas do Grupo Alto
Paraguai.
3. Materiais e Métodos
Trinta e seis amostras de dolomitos, coletados na Pedreira EMAL-CAMIL, foram
analisadas para isótopos de carbono e oxigênio no Laboratório de Isótopos Estáveis
(LABISE) do Departamento de Geologia da UFPE. As análises isotópicas foram realizadas
em um espectrômetro de massa de dupla admissão, triplo coletor SIRA II, a partir de CO2
extraído de carbonatos pulverizados (~50mg) em linha de extração a alto vácuo após
reação com ácido ortofosfórico a 100%, a 25oC por três dias e limpeza criogênica. Os
resultados foram registrados com a notação convencional de δ13C e δ13O em por mil (‰)
relativo ao padrão VPDB. As incertezas das medidas de isótopos foram 0,1‰ para o
carbono e 0,2‰ para o oxigênio, baseadas na múltipla análise de um padrão interno do
laboratório (BSC; Borborema Skain Calcite).

1216

4. Resultados
O arcabouço quimioestratigráfico apresenta valores de δ13C variam entre -1,7 a
0,41‰

VPDB,

e δ18O entre -7,42 a -4,00‰

VPDB

(Tabela 1). A avaliação empírica do sinal

isotópico primário foi feita por meio de gráficos de δ13C versus δ18O (Kaufman & Knoll 1995),
onde 3 amostras (Tabela 1) com acentuado empobrecimento de δ18O foram excluídas,
devido a influência de fluidos diagenéticos (Figura 1B).
13

18

18

Tabela 1 - Valores de δ C e δ O dos carbonatos analisados. Amostras alteradas (δ O >-8‰PDB) destacadas
em cinza. Dol = Dolomito; S.Q = Formação Serra do Quilombo; F.N = Formação Nobres
Nº

Amostra

Litotipo

δ 13C (VPDB) δ 18O (VPDB) Unidade

Nº

Amostra

Litotipo

δ 13C (VPDB) δ 18O (VPDB) Unidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

EC-1
EC-2
EC-3
EC-4
EC-5
EC-6
EC-7
EC-8
EC-9
EC-10
EC-11
EC-12
EC-14
EC-15
EC-16
EC-17
EC-18
EC-19

Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol

0,01
-0,01
0,02
-0,14
-0,25
-0,21
-0,24
0,04
-0,05
-0,11
0,06
0,4
-0,27
0,41
-0,17
0,27
0,17
0,08

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

EC-20
EC-21
EC-22
EC-23
EC-24
EC-25
EC-26
EC-27
EC-28
EC-29
EC-30
EC-31
EC-32
EC-33
EC-34
EC-36
EC-38
EC-39

Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol
Dol

0,09
-0,11
-0,11
-0,1
0,04
0,03
-0,12
-0,13
-0,4
-0,29
-0,46
-0,48
-0,61
-0,56
-0,65
-0,6
-1,7
-0,95

-4,5
-5,26
-4,37
-4,13
-4,73
-7,3
-4,82
-4,8
-6,15
-4,87
-4,7
-4
-6,22
-4,85
-7,02
-4,25
-5,43
-4,91

S.Q
S.Q
S.Q
S.Q
S.Q
S.Q
S.Q
S.Q
S.Q
S.Q
S.Q
S.Q
S.Q
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N

-4,93
-5,3
-5,33
-5,63
-5,55
-4,37
-4,99
-5,6
-4,39
-5
-5,36
-4,99
-6,17
-5,24
-4,63
-4,79
-7,42
-5,16

F.N
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N
F.N

São observados três tipos de padrão isotópico na curva quimiostratigráfica (I, II e III),
interpretados em conjunto com o ambiente deposicional (Figura 1C). O padrão tipo I ocorre
na plataforma rasa influenciada por ondas de tempestade da Formação Serra do Quilombo,
com valores de δ13C entre -0,27 a 0,4‰

VPDB

interpretado como a mistura de águas

continentais com águas profundas de fenômenos de ressurgência enriquecidas em

13

C

devido a conservação da matéria orgânica por anoxia e/ou soterramento (Knoll et al. 1986).
O tipo II ocorre entre o sistema de shoreface da plataforma rasa da Formação Serra do
Quilombo e a planície de maré/sabkha da Formação Nobres, com valores de δ13C entre 0,12 a 0,41‰ VPDB. Este padrão é atribuído atividade de microrganismos e comunidades de
estromatólitos desenvolvidas em áreas de planície de maré durante o Neoproterozóico,
induzindo a remoção do CO2 da água pelo processo de fotossíntese, resultando na redução
de

12

C (Hollander & McKenzie 1991). O tipo III é relacionado à implantação dos ciclos da

planície de maré/sabkha da Formação Nobres, com valores de δ13C entre -1,70 a -0,12‰.
Estes valores são interpretados como a influência de águas continentais durante ou logo
após a sedimentação, baixa preservação de matéria orgânica, devido a períodos de
exposição subaérea e alta taxa de evaporação (Joachimski 1994).
5. Conclusão
Os dados de isótopos de δ13C possuem caráter primário atribuído a maior resistência
do δ13C a modificações diagenéticas, representando a composição isotópica do mar
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neoproterozóico durante a última fase de sedimentação do Grupo Araras. A análise da curva
de δ13C permite a correlação quimioestratigráfica da Formação Nobres ao longo da faixa
Paraguai Norte e evidenciou a proposta de um oceano com águas estratificadas durante o
Ediacarano (Ader et al. 2009, Li et al. 2010), margeando o sistema de perimaré Nobres.

13

Figura 1 – A) Mapa de localização (modificado de Nogueira et al. 2007); B) Gráfico de δ C versus
18
δ O; C) Arcabouço quimioestratigráfico da pedreira Emal-Camil. Amostras circuladas com sinal
isotópico alterado.
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Resumo
A soleira de Medicilândia pertencente ao evento magmático Penatecaua, está intrudida em rochas
sedimentares da borda sul da Bacia do Amazonas, no estado do Pará. Na soleira ocorrem diabásios
e gabros compostos por piroxênio, plagioclásio, minerais opacos e sulfetos subordinados. O estudo
87
86
de isótopos de Nd e Sr mostra razões iniciais de Sr/ Sr variando de 0,70640 a 0,70816, de
143
144
Nd/ Nd de 0,51230 a 0,51232 e εNdi de -1,51 a -1,96. O cálculo das idades modelo TDM indica que
a derivação manto-crosta do magma primitivo ocorreu entre 1,5 e 1,3 Ga.
Palavras-chave: Bacia do Amazonas, magmatismo Penatecaua, geoquímica isotópica.
Abstract
The Medicilândia sill is intruded in sedimentary rocks of the southern border of the Amazonas Basin,
in the Pará State and represents the Penatecaua magmatic event. In the sill diabase and gabbro can
be observed, composed by augite, andesine/labradorite, opaque minerals, quartz and apatite.
87
86
The study of isotopes of Nd and Sr shows initial Sr/ Sr ratio ranging from 0.70640 to 0.70816,
143
144
Nd/ Nd from 0.51230 to 0.51232 and εNdi of -1.51 to -1.96. The calculation of the TDM model
ages indicate that the mantle-crust derivation of the primitive magma occurred between 1.5
and 1.3 Ga.
Keywords: Amazonas Basin, Penatecaua magmatism, isotope geochemistry.

1- Introdução
O magmatismo Penatecaua, datado do triássico-jurássico, está registrado na Bacia
do Amazonas na forma de soleiras e diques subordinados. A soleira de Medicilândia possui
cerca de 300 km2 de área aflorante e localiza-se em município homônimo, situado no centro
do estado do Pará. A intrusão está encaixada em rochas sedimentares do Grupo Curuá e
das formações Ererê e Maecuru da Bacia do Amazonas.

2- Geologia
A soleira de Medicilândia é composta por diabásios e gabros com cores variando de
cinza claro a escuro e cinza esverdeado, com índice de cor mesocrático a melanocrático,
com porcentagem de máficos entre 40 e 65. A assembléia mineral, definida
macroscopicamente, é composta por piroxênio, plagioclásio, minerais opacos e sulfetos
subordinados.
Macroscopicamente

os

diabásios

são

rochas

faneríticas,

holocristalinas,

equigranulares, subofíticas a intergranulares e predominam em área aflorante em relação
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aos gabros. A granulação varia de fina, onde os cristais tem dimensões inferiores a 1 mm, a
média onde os cristais tem dimensões entre 2 e 5 mm.
Os gabros, por sua vez, são rochas faneríticas, holocristalinas, subofíticas, e
possuem granulação grossa (> 5 mm). Apresentam textura inequigranular grossa, ou textura
inequigranular porfirítica, com a presença de megacristais de piroxênio prismático de até 4,5
cm.
Do ponto de vista geoquímico as rochas da soleira de Medicilândia podem ser
divididas em 4 grupos, que indicam a evolução geoquímica da soleira. As rochas do grupo 1
são as mais primitivas e localizam-se nas bordas da intrusão, enquanto as do grupo 4
representam rochas mais evoluídas e situam-se no centro desta. As rochas dos grupos 2 e 3
possuem composições intermediárias aos grupos 1 e 4 e também posições intermediárias
na soleira.
3- Geoquímica isotópica
As análises isotópicas de Sr e Nd de 9 amostras de rocha foram realizadas no
Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) da Universidade de São Paulo. As
concentrações de Rb, Sr, Sm e Nd utilizadas foram determinadas por plasma ICP-MS em
laboratório comercial.
As rochas contêm concentrações de Rb entre 12,90 e 53,20 µg/g, de Sr entre 164 e
188 µg/g, de Sm entre 2,43 e 6,20 µg/g e de Nd entre 9,08 e 24,41 µg/g. Destes valores
resultam razões Rb/Sr que apresentam grande variação, entre 0,07 e 0,32 e, razões Sm/Nd
muito semelhantes, entre 0,25 e 0,26 µg/g.
As idades de cristalização utilizadas para os cálculos das razões
143

87

Sr/86Sr e

Nd/144Nd é 180 Ma, obtidas por Thomas Filho et al. (2008) como idade mínima para o

magmatismo básico registrado nas bacias do Amazonas e do Solimões.
As razões iniciais de

87

Sr/86Sr, variam de 0,70640 a 0,70816, de

143

Nd/144Nd estão

entre 0,51230 e 0,51232 e o εNdi varia de -1,51 a -1,96.
O diagrama da figura 1 apresenta a correlação isotópica de

143

Nd/144Nd x

87

Sr/86Sr

para as rochas analisadas e os campos definidos por Zindler & Hart (1986) para os
principais reservatórios do manto. Neste diagrama as rochas da soleira de Medicilândia
distribuem-se no quadrante de altas razões

87

Sr/86Sr e baixas razões

143

Nd/144Nd. Observa-

se que estes valores são distintos daqueles encontrados nas fontes do manto como: manto
depletado (DM), PREMA, HIMU e diferentes dos reservatórios dos tipos BSE, EMI e EMII.
Na figura 2 é apresentado o diagrama de evolução isotópica de Nd para as rochas
estudadas. O posicionamento das retas em relação à curva do manto indica evolução em
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estágio simples e possível origem por fonte única. O cálculo das idades modelo TDM indica
que a derivação manto-crosta do magma primitivo ocorreu entre 1,5 e 1,3 Ga.
Sabendo-se que o parâmetro fSm/Nd reflete o fracionamento da razão

147

Sm/144Nd na

amostra em relação ao CHUR, a análise do diagrama fSm/Nd x TDM (Fig. 3) mostra que as
rochas mais fracionadas do ponto de vista geoquímico (grupo 4) são também as que
apresentam maior fracionamento isotópico (fSm/Nd entre -0,21 e -0,23).

Seguindo este

princípio, a rocha que apresenta menor fracionamento geoquímico (grupo 1) é a que possui
menor fSm/Nd (-0,18). Com relação à idade modelo TDM, observa-se que quanto mais primitiva
é a rocha mais antiga é sua idade de diferenciação manto-crosta.

143

144

87

86

Figura 1: Diagrama de correlação isotópica Nd/ Nd vs Sr/ Sr para os principais reservatórios
do manto segundo Zindler & Hart (1986) e para as rochas da soleira de Medicilândia (adaptado de
Rollinson, 1993). DM, depleted mantle; BSE, bulk silicate Earth; EMI e EMII, enriched mantle; HIMU,
mantle with high U/Pb ratio; PREMA, Prevalent mantle.

Figura 2: Diagrama de evolução isotópica de
Nd para as rochas da soleira de Medicilândia.

Figura 3: Diagrama fSm/Nd x TDM para as rochas
da soleira de Medicilândia.
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A projeção dos resultados isotópicos em gráfico do tipo

87

Rb/86Sr x

87

Sr/86Sr mostra

considerável dispersão dos dados, não resultando em uma isócrona confiável. Esta
isócrona, elaborada para todas as amostras analisadas, resulta em idade de 264 ± 140 Ma e
não possui significado geológico, e por isso não é apresentada neste trabalho.
4- Conclusões
As razões iniciais de

87

Sr/86Sr (0,70640 a 0,70816) mostram-se mais radiogênicas do

que as fontes do manto depletado, HIMU, PREMA, BSE, EMI e EMII.
Valores iniciais de

143

Nd/144Nd (0,51230 a 0,51232) são pouco radiogênicos e o

parâmetro εNdi é pouco negativo (-1,51 a -1,96).
Idades modelo, TDM indicam processo de derivação manto-crosta ocorrido entre 1,5 1,3 Ga.
A partir da correlação dos dados isotópicos e geoquímicos é possível definir que
quanto mais primitiva é a rocha maior é a sua idade TDM e menor é o fracionamento
isotópico (fSm/Nd).
5- Referências bibliográficas
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Resumo
Na região central da Serra do Espinhaço Meridional ocorrem pacotes de rochas carbonáticas no topo
do Supergrupo Espinhaço e restritas lentes de dolomitos contendo estromatólitos colunares, na base
do Grupo Macaúbas (Formação Domingas). Na região da Fazenda Tijucuçu (Couto de
Magalhães/MG), ocorrem camadas mais espessas de calcarenitos e calcilutitos laminados. O estudo
do conjunto destas rochas identificou condições geológicas e paleoambientais de sedimentação das
18
unidades basais do Grupo Macaúbas. Os calcários laminados mostraram um enriquecimento de O,
13
relacionado a um aquecimento gradual do clima durante sua deposição. O δ C mostrou um
enriquecimento em direção ao topo do perfil (6,98‰ na base, até 10,92‰ no topo), indicando posição
em local de acumulação, longe da atuação de correntes e ondas. Os dolomitos do Grupo Macaúbas
16
acompanham a tendência de aquecimento climático com valores de O enriquecidos em relação ao
18
O, indicando uma diminuição e no fornecimento de material químico para o ambiente, com valores
13
de δ C 0,56‰ até 0,69‰ no topo. Os mármores do Grupo Bambuí (Pedreira de Rodeador)
16
13
caracterizam um empobrecimento de O associado a um baixo aporte de isótopos de δ C (0,26 a
0,43‰), valores que se assemelham aos encontrados na Formação Sete Lagoas.
Palavras-chave: Isótopos estáveis, estromatólitos, Serra do Espinhaço Meridional.
Abstract
In the central region of Southern Espinhaço Ridge occur restricted packages of the limestones on top
of the Espinhaço Supergroup and lenses of dolomite containing record of estromatolites, on the basis
of the Macaúbas Group (Domingas Formation). In the area of Farm Tijucuçu (Couto de
Magalhães/MG), thicker layers occur of laminates calcarenite and calcilutite. The study of these rocks
has identified geological conditions and paleoenviroment of sedimentation of the units bases of the
18
Macaúbas Group. The laminates limestone, showed an enrichment of O, related to a gradual
warming of the climate during his deposition. Carbon showed an enrichment towards the top of the
profile (6.98‰ at the base, until 10.92‰ at the top), indicating a position in place of accumulation,
away from the action of currents and waves. The dolomites of Group Macaúbas accompany the trend
16
18
of global warming with values of O enriched relative to O, indicating a decrease in the supply of
13
sedimentation chemical to a environment, with values of δ C 0.56‰ until 0.69‰ on top. The Bambuí
16
Group (Quarry Rodeador) characterizes an decreases of O associated with a low amount of isotopes
13
δ C (0,26 a 0,43‰), values which resemble those found in Sete Lagoas Formation.
Keywords: Stable isotopes, estromatolites, Southern Espinhaço Ridge.

1.

Introdução
Na região central da Serra do Espinhaço Meridional ocorrem de rochas carbonáticas,
dolomitos do Supergrupo Espinhaço (Formação Rio Pardo Grande) e na borda leste, região
de Couto de Magalhães, ocorrem restritas lentes de dolomitos na base do Grupo Macaúbas
(Formação Domingas). Mapeamentos recentes identificaram novas lentes de dolomitos
contendo estromatólitos e camadas mais espessas de calcarenitos e calcilutitos laminados
na região da Fazenda Tijucuçu (Figura 1). O estudo destas rochas possibilitará esclarecer
as condições geológicas e paleoambientais de sedimentação das unidades basais do Grupo
Macaúbas e inferir sua correlação com outras unidades carbonáticas mesoproterozóicas
(Formação Rio Pardo Grande – Fm RPG) ou neoproterozóicas (Grupo Bambuí) na Serra do
Espinhaço Meridional. Trabalhos sobre a química isotópica dos elementos C/O em calcários
destas regiões, indicaram sua relação com o comportamento da curva isotópica global para
o Mesoproterozóico (Santos et al., 2004; Martins, 1999; Kaufman & Knoll, 1995). A
investigação geoquímica através de análises isotópicas 13C/12C e 18O/16O e 87Sr/86Sr,
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determinará a posição estratigráfica destes calcários (Meso ou Neoproterozóico), além de
fornecer parâmetros químicos aplicáveis ao reconhecimento do ambiente deposicional e
suas alterações pós-deposicionais.
2.

Contexto Geológico
A Serra do Espinhaço Meridional situa-se no limite sudeste do Cráton São Francisco,
compreendendo o embasamento cristalino arqueano (gnaisses e granitóides), o Supergrupo
Espinhaço (filitos e quartzitos) e o Grupo Macaúbas (metassedimentos reciclados) paleo a
neoproterozóicos. Inserida no contexto da Faixa Araçuaí, sofreu cavalgamento das unidades
para oeste (535-490 Ma), durante a tectônica convergente do ciclo brasiliano (Uhlein 1991,
Dussin & Dussin 1995). O foco deste trabalho encontra-se nas lentes dolomíticas e camadas
carbonáticas das sequências basais do Grupo Macaúbas e nas rochas carbonáticas da
Formação Rio Pardo Grande (região de Conselheiro Mata).

Figura 1: Mapa geológico de parte da região nordeste da Serra do Espinhaço, com a localização das
ocorrências de carbonatos no Grupo Macaúbas.

3.

Metodologia
As amostras foram coletadas em diferentes níveis estratigráficos, com espaçamento
regular de 2 metros, moídas e pulverizadas. Para determinação da razão isotópica foram
necessários 300mg de carbonato pulverizado. As análises foram realizadas no
LABISE/UFPE, por meio de um espectrômetro de massa, de fonte gasosa. Para análise de
87
Sr/86Sr será utilizado 50mg de amostra pulverizada, que serão enviadas para o
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LABISO/UFRGS, onde o Sr será separado em colunas orgânicas primárias grandes. As
razões 87Sr/86Sr serão determinadas por um espectrômetro de massa de ionização termal.
4.

Resultados Preliminares
Os calcários da Fazenda Tijucuçu, mostraram um enriquecimento de 18O,
relacionado a um aquecimento gradual do clima durante a deposição da litofácies pelitos
laminados com calcarenitos, até a predominância dos calcilutitos (δ18OVPDB -9.67‰). Neste
mesmo perfil o carbono mostrou um enriquecimento em direção ao topo (Gráfico A), devido
à posição das camadas em local propício a acumulação de material carbonoso, ou seja,
longe da atuação de correntes e ondas. Neste perfil os valores de 13C variam de 6,98 na
base, passando por 8,39 até 10,92‰ no topo. Os calcilutitos laminados mostram um 13C
negativo (-1,08‰), assim como uma concentração maior de 18O em relação a base do perfil.
Esta mudança brusca pode indicar modificações nas taxas de sedimentação associado a
condições climáticas de aquecimento, onde a diminuição do aporte de sedimentos
continentais em direção ao mar possibilitou a acumulação de sedimentos carbonáticos no
ambiente costeiro. Os dolomitos com estromatólitos colunares do Grupo Macaúbas (Gráfico
B) e os dolomitos com estromatólitos estratiformes da Fm RPG, acompanham a tendência
de aquecimento climático com valores de 16O enriquecidos em relação ao 18O, assim como
indicando uma diminuição no fornecimento de material químico e detrítico para o ambiente
costeiro, com valores de δ13C 0,56 – 0,39 – 0,69‰ no topo. Estes valores (Gráficos A e B)
quando comparados entre si, estabelecem um paralelo entre a tendência de aquecimento
climático com valores de enriquecidos em relação ao 18O.
13

18

A - Pelitos, calcarenitos e calcilutitos
laminados da Faz. Tijucuçu .

B - Dolomito c/ estromatolitos da Fm RPG.

C - Dolomito c/
estromatolitos
do Gr. Macaúbas.

Tabela 1: Resultados de análises isotópicas (δ C e O δ º) em rochas carbonáticas da Serra do
Espinhaço Meridional.
13
18
18
Amostras/Descrição
δ OVPDB‰
δ OSMOW‰
δ CVPDB ‰
1 BASE –Dolomito c/ estromatolitos
2 - Dolomito c/ estromatolitos
3 - Dolomito c/ estromatolitos
4 - Dolomito c/ estromatolitos
5 - Dolomito c/ estromatolitos
6 - Dolomito c/ estromatolitos
7 - Dolomito c/ estromatolitos
8 - Dolomito c/ estromatolitos
9 - Dolomito c/ estromatolitos
10 TOPO - Dolomito c/ estromatolitos
2A BASE - Dolomito c/ estromatolitos
2B - Dolomito c/ estromatolitos
2C - Dolomito c/ estromatolitos
2D - Dolomito c/ estromatolitos
2E - Dolomito c/ estromatolitos
2F - Dolomito c/ estromatolitos
2G - Dolomito c/ estromatolitos
2H - Dolomito c/ estromatolitos
2I - Dolomito c/ estromatolitos
2J - Dolomito c/ estromatolitos
2K TOPO - Dolomito c/ estromatolitos
A BASE –calcarenito micáceo
B – calcarenito micáceo
C - calcarenito
D - calcarenito
F - calcarenito
H - calcarenito
I - calcarenito
J - calcarenito
K - calcarenito
L - calcarenito
M - calcarenito
N - calcarenito
O - calcarenito
P - calcarenito
Q - calcarenito
R - calcilutito
S TOPO - calcilutito

0,56
-0,01
0,22
0,45
0,33
0,69
0,39
0,56
0,82
0,69
1,96
1,89
2,05
1,91
2,12
2,11
2,19
1,89
1,96
1,73
1,51
6,98
8,31
8,39
8,81
9,24
9,53
9,47
9,56
9,64
10,01
9,83
9,85
10,10
10,92
10,56
9,63
-1,08
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-4,20
-4,86
-4,18
-4,68
-3,88
-3,80
-3,75
-3,92
-3,43
-3,59
-3,05
-3,52
-2,39
-3,96
-2,88
-3,04
-2,65
-3,03
-3,36
-4,09
-4,21
-11,96
-12,20
-12,40
-13,48
-12,45
-13,07
-12,06
-12,51
-12,45
-12,43
12,62
-12,77
-12,49
-12,37
-12,16
-12,75
-9,67

26,53
25,86
26,55
26,03
26,86
26,94
26,99
26,82
27,32
27,15
27,71
27,23
28,39
26,78
27,89
27,73
28,13
27,74
27,40
26,64
26,52
18,53
18,29
18,08
16,97
18,03
17,39
18,04
17,97
18,03
18,05
17,85
17,69
17,99
18,11
18,33
17,72
20,89

A

B
13

C

18

Tabela 2: Análises isotópicas (δ C e δ º) em mármores do Grupo Bambuí / Rodedor (MG).
13
18
18
Amostras
δ CVPDB ‰
δ OVPDB‰
δ OSMOW‰
3A base – calcários laminados branco
3B - calcários laminados rosado
3C - calcários maciço
3D topo - calcários laminados branco

0,26
0,09
-0,55
0,43

-10,32
-10,09
-10,06
-9,19

20,23
20,46
20,49
21,39

As análises de isótopos de C/O em mármores na Pedreira de Rodeador, borda oeste
da Serra do Espinhaço (Tabela 2), reafirmam a posição destes carbonatos no Grupo
Bambuí, caracterizada por um empobrecimento de 16O associado a um baixo aporte de 13C
(0,26 a 0,43‰), correlacionado aos calcários da Formação Sete Lagoas. As análises
isotópicas de Sr permitirão correlacionar geocronologicamente estas rochas carbonáticas e,
desta forma relacionar a idade da curva isotópica do C/O obtida, com alguma parte da curva
isotópica global do meso ou do neoproterozóico.
Apoio: FAPEMIG, UFVJM, CPMTC-IGC/UFMG
5.
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RESUMO
As razões de estrôncio em seções marinhas, além de serem usadas em correlações estratigráficas
têm sido usadas para aferir idades absolutas. Contudo, sua aplicação com este propósito em
ambientes continentais é um campo aberto a pesquisa. Uma primeira tentativa foi realizada num poço
produtor de petróleo no Campo de Araxá na Bacia do Recôncavo. Ao longo de 1.500m de seção
foram selecionadas carapaças individuais de ostracodes-guias das biozonas que constituem os
87
86
andares Rio da Serra e Aratu para posterior análise de Sr/ Sr. A curva obtida foi correlacionada a
dados climáticos, tectônicos, estratigráficos e isotópicos, bem conhecidos na bacia, com o objetivo de
se identificar algum controle. Apesar de a tectônica ser crucial no desenvolvimento de uma bacia rifte,
não foi possível perceber uma relação direta entre o comportamento da curva de estrôncio e o
tectonismo, mas sim devido à variação climática. Entretanto, o método se mostrou promissor e sua
extensão a toda a seção que compõe a fase rifte, propiciará um melhor entendimento entre os
87
86
eventos geológicos constituintes deste particular tipo de ambiente e as razões de Sr/ Sr nele
produzidas e possibilitará avançarmos para o estabelecimento de uma curva regional com
perspectivas geocronológicas.
Palavras-chave: estrôncio, rifte lacustre, clima, tectônica, cronoestratigrafia
ABSTRACT
The Reconcavo Basin makes part of large rift system aborted during Gondwana breakup and, as
consequence of its isolation from South Atlantic Ocean, it was filled by a set of continental
paleoenvironments, where pollens and ostracods are the base of chronostratigraphy. The endemic
continental faunal has no correlation with marine realms, beyond palinology other tools are needs to
try to establish a reliable chronocorrelation with international chronostratigraphy. The marine strontium
ratios have been used with dating purpose with success, otherwise in continental environments still is
87
86
a challenge. In an attempt to analyze Sr/ Sr ratios controls on lacustrine environment, 17 individual
valves of guide-ostracods representing the biozones from Rio da Serra and Aratu local stages were
87
86
13
18
measured. The Sr/ Sr ratios were compared with δ C and δ O values as well as sequence
stratigraphy, tectonic events, humidity data from the same well, in order to identify what factors
modeled the strontium curve. Although the main sedimentation control in rift basins is the tectonics,
our data indicated that strontium variation fits with climate change at the boundary between the
87
86
stages, that separate two sets of Sr/ Sr ratios: one smaller than 0,711 (Rio da Serra stage) and
other greater than 0,711 (Aratu stage). The first application of the method for a short lacustrine
Brazilian rift section showed promising results and its extension to entire section is feasible, but it
remains necessary understand how the geological events affect the strontium ratios met in the
continental environments to produce a reliable regional curve.
Keywords: strontiom, lacustrine rift, climate, tectonics, chronostratigraphy.

1- Introdução
As variações isotópicas de estrôncio nos oceanos estão relacionadas às mudanças
no aporte de Sr oriundo principalmente da erosão de rochas siálicas cratônicas (valores
médios de

87

Sr/86Sr igual a 0,720) e da contribuição de rochas máficas vulcânicas e

intrusivas situadas em margens de placas e bacias oceânicas (valores médios igual a 0,704)
(Faure et al., 1965). Brass (1976) propôs que a razão de estrôncio nos oceanos seria
controlada pelo balanço da entrada de Sr leve (basáltico) e de Sr pesado (granítico) e que a
predominância de uma ou outra fonte refletiria a história tectônica global da Terra. Spooner
(1976) sugeriu que períodos de elevada razão de Sr correlacionam-se com épocas de lento
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espalhamento oceânico, aumento nas áreas emersas e alto influxo continental, causas
opostas induziriam a períodos de baixa razão de estrôncio.
Mais tarde, Koepnick et al. (1985) estabeleceram uma curva de

87

Sr/86Sr para o

Cenozóico e Cretáceo que teria sofrido uma influência conjunta da tectônica, eustasia e
clima. Enfatizam que nas variações de Sr vários fatores estão envolvidos, tais como: tipo
litológico exposto ao intemperismo, relevo dos continentes, expressão de atividades
vulcânicas, taxa de espalhamento oceânico, extensão de inundações continentais por mares
epicontinentais e variações nas condições climáticas e paleoceanográficas. A maioria destes
fatores pode ser relacionada a processos de tectônica global. Entretanto, embora seu efeito
combinado sobre a curva de variação de

87

Sr/86Sr na água do mar, possa dificultar uma

interpretação de tectônica de placas para um determinado segmento da curva, a curva tem
sido usada como uma ferramenta de atribuição geocronológica.
2 – Método
As respostas ao método de análise das razões

87

Sr/86Sr quando aplicado a bacias

marinhas são bem conhecidas e aceitas. Contudo, sua aplicabilidade a uma bacia rifte
lacustre deve ser interpretada a luz de fatores distintos daqueles considerados para um
ambiente marinho. Para a realização deste teste escolheu-se a bacia rifte brasileira com o
melhor nível de conhecimento tectono-sedimentar e bioestratigráfico ao longo da sua
história evolutiva, a Bacia do Recôncavo, e para ampliar o controle, foi selecionado um poço
dentro de um campo produtor de óleo, o Campo de Araxá. Para diminuir as variáveis a
serem consideradas na interpretação dos resultados, restringiu-se a análise a um intervalo
de tempo e para isto foram selecionadas amostras de carapaças de ostracodes-guia
representativos dos andares Neo-Rio da Serra e Aratu, constituindo precisamente 17
amostras das biozonas 004, 005 e 006 ao longo de uma seção sedimentar de 1.500m. Uma
vez concluídas as análises, a curva resultante foi correlacionada a um perfil de potencial
espontâneo (SP), indicador litológico, e curvas de δ13C e δ18O obtidas a partir da análise de
amostras de calha do mesmo poço e intervalo. Dados de estratigrafia de sequências, clima
e tectônica deram suporte as interpretações.
3 – Transição dos Andares Rio da Serra/Aratu
Estes

andares

nacionais

são

correlacionáveis

à

passagem

Valanginiano/Hauteriviano, Eocretáceo da cronoestratigrafia internacional (Arai et al., 1989).
As rochas equivalentes no Brasil estão relacionadas ao processo de rifteamento do Atlântico
Sul e se formaram em ambientes continentais. Estas correlações se baseiam sobre um
arcabouço biocronoestratigráfico a base do registro microfossilífero de associações de
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ostracodes e pólens. O caráter endêmico dos primeiros e a baixa resolução dos últimos
resultam numa incerteza do posicionamento dos andares locais em relação aos andares
internacionais, definidos em temos da sua bioestratigrafia marinha. Esta situação impulsiona
os pesquisadores a buscarem ferramentas alternativas que possam apontar novas
perspectivas de desenvolvimento da cronoestratigrafia das bacias rifte lacustres brasileiras,
nas quais encontra-se a Bacia de Santos, palco das extraordinárias descobertas de petróleo
da seção pré-sal.
4 – Análise e Interpretação
A figura 01 concentra o volume de informações que foram analisadas e interpretadas
no contexto da geologia regional da Bacia do Recôncavo. Da base da seção até a
profundidade de 1.800m observa-se um padrão constante em todas as curvas, podendo se
interpretar como um período relativamente seco e uma sedimentação num ambiente
lacustre raso.
O pulso tectônico de propagação regional do rifte ocorrido no Neo-Rio da Serra
(Bueno, 2004) ao reativar falhas pré-existentes, aprofundou depocentros e expandiu áreas
emersas, tanto na borda flexural quanto nos blocos altos da borda falhada. Como
consequência, segue-se um rearranjo dos corpos lacustres e seus alimentadores,
concomitantemente, estabelece-se uma ampla discordância angular e erosiva, a
Discordância Pré-Aratu.
A percolação de águas meteóricas associadas ao intervalo acima da discordância produziu
uma notória excursão negativa nas curvas de δ13C e δ18O (elipses tracejadas), nas quais
passadas esta influência retomaram a trajetória que apresentavam nos 1.000m de rochas
anteriores à discordância, isto é, de aumento contínuo da aridez (setas cinza).
Exatamente sob estas condições passou a predominar uma sedimentação em
regime de trato de lago baixo, quando cerca de 275m de sedimentos arenosos depositaramse sobre a Discordância Pré-Aratu (curva de potencial espontâneo – SP).
A curva de Sr87/Sr86 ao longo do Andar Rio da Serra, ao contrário de δ13C e δ18O, não
demonstra variação no padrão e tão pouco nos valores das razões, os quais permanecem
abaixo de 0,711. Entretanto, próximo a 1.525m de profundidade, nova mudança ocorre de
forma brusca, agora afetando todas as curvas (Fig. 01). Desta vez, a causa não é tectônica,
mas climática e pode ser bem observada nos valores de δ18O e na diminuição de umidade,
conforme constatada no estudo palinológico quantitativo de Picarelli & Lana (1993). Estes
autores interpretaram para o Andar Aratu da Bacia do Recôncavo, condições climáticas
tropicais/subtropicais, dominantemente secas a semi-áridas. Os valores de δ13C e δ18O se
tornaram isotopicamente mais positivos e os de
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Sr/86Sr em geral se estabelecem num

patamar acima de 0,711 sob a deposição contínua em um trato de lago transgressivo
seguido de um trato de lago assoreado.

13

18

87

86

Figura 1. Potencial espontâneo (SP), δ C, δ O e Sr/ Sr do poço 7-AR-76 do Campo de Araxá na
Bacia do Recôncavo são comparados com dados de estratigrafia de sequências (lagos baixo-LB;
transgressivo-LT e assoreado-LA), tectônica e clima relativos aos andares Rio da Serra e Aratu.
Observam-se duas fortes quebras nos padrões das curvas: a 1) em 1.800m de cunho tectônico dentro
13
18
do Andar Rio da Serra que produz uma excursão negativa em δ C δ O e a 2) em 1.575m de ordem
climática no limite entre os dois andares, na qual pode-se observar uma mudança no comportamento
das razões de estrôncio.
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RESUMO
Análises isotópicas de carbono e oxigênio realizadas em lentes calcárias da Formação Irati em
13
afloramentos na região de São Mateus do Sul apresentam altos valores de δ C (> +10 ‰ VPDB).
13
Vários eventos isotópicos positivos para o δ C são descritos em análises de rochas carbonáticas,
desde o Proterozóico até o recente. Estes eventos positivos ou negativos servem de marcadores
paleogeográficos importantes para o entendimento das condições deposicionais bem como para
correlações estratigráficas. Foram analisadas amostras de lentes carbonáticas, compostas
predominantemente por dolomitas, com textura micrítica, descritas em intercalações do folhelho
betuminoso do Membro Assistência da Formação Irati. Os resultados variam de +12 a +18 ‰ para o
13
18
13
δ C e de -8 a -10 ‰ para o δ O. Valores altos para o isótopo de δ C foram descritos anteriormente
13
nestas rochas. Este trabalho aborda as possíveis explicações para o enriquecimento do δ C: origem
deposicional ou origem diagenética a partir da metanogênese e o significado destas hipóteses para a
interpretação do paleoambiente do Membro Assistência.
Palavras-chave: Isótopos de carbono, carbonatos, Formação Irati.
ABSTRACT
13
Limestone lenses of Irati Formation that outcrop in the region of São Mateus do Sul present high δ C
values (> 10‰VPDB) if compared with global Fanerozoic isotopic curve. Several positive carbon
isotope excursions have been described in Earths history, mainly in the Paleoproterozoic, in
Neoproterozoic, and in Permian. These events are important stratigraphic markers and have been
used for paleogeographic purposed as well as to understand depositional conditions and for
stratigraphic correlations. Isotope results for micritic dolomite lenses interbedded with oil shale of the
13
Assistencia Member, Irati Formation, varied between +12 to +18 ‰ for δ C, and between -8 to -10 for
18
13
δ O. High δ C values have been previously described in other locations of the Irati Formation. This
13
abstract discusses the possible explanations for the enrichment of δ C: deposicional origin or
diagenetic alterations of the carbonates from the methanogenesis and the meaning of these
assumptions for interpreting the paleoenvironment of the Assistencia Member.
Keywords: carbon isotopes, limestones, Irati Formation.

1. Introdução
A Formação Irati é uma das unidades da Bacia do Paraná com alto potencial para
geração de óleo e gás. Os folhelhos dessa unidade possuem alto teor de matéria orgânica,
em alguns casos acima de 20% de COT, tendo sido utilizados por meio de pirólise para
produção de óleo e derivados na unidade SIX/Petrobras, em São Matheus do Sul. Muito se
conhece sobre suas características orgânicas, porém os componentes inorgânicos são
ainda pouco interpretados. As análises isotópicas são importantes ferramentas para a
compreensão das condições paleogeográficas e paleoclimáticas em que houve a deposição
das rochas dessa unidade ou como indicadores dos processos diagenéticos sofridos no
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tempo geológico. No presente estudo são apresentados dados sobre a composição
isotópica de C e O das lentes carbonáticas associadas aos folhelhos da Formação Irati que
ocorrem na área da mina de folhelhos betuminosos da SIX/Petrobras, em São Mateus do
Sul. Por meio desses dados, são tecidas considerações sobre as condições globais de
paleoambiente impressas nessas rochas, bem como sobre os processos de evolução do
mar epicontinental Irati.
2. Geologia
A Formação Irati representa depósitos sedimentares de idade Permiana, incluída na
Supersequência Gondwana I da Bacia do Paraná conforme Milani (1997). Consiste de
rochas siliciclásticas e carbonáticas alternadas e depositadas em rampa de suave inclinação
rumo ao centro da bacia. Representa um ciclo transgressivo, marcado pela superfície de
máxima inundação em seu topo. Divide-se nos Membros Taquaral, composto por siltitos e
folhelhos cinza claros, físseis ou apresentando laminações paralelas, os quais representam
deposição em ambiente marinho de águas calmas, abaixo do nível das ondas. O Membro
Assistência é constituído por folhelhos cinza escuros, nos quais se intercalam folhelhos
pretos carbonosos associados a horizontes de calcários cremes e cinza escuros, por vezes
dolomíticos. O nível regional, as lentes de calcários desse membro ocorrem com espessuras
variadas e em níveis estratigráficos diferentes. Na área da SIX/Petrobras, afloram rochas do
Membro Assistência, que foram datadas em 278,4 ± 2,2 Ma pelo método U-Pb por meio de
zircões presentes em níveis tufáceos (Santos et al., 2006) (Figura 1). Na área da mina
ocorrem dois níveis contínuos de calcários com espessura máxima de 30 cm. Esses níveis
situam-se na camada considerada estéril e posicionam-se entre os dois intervalos do
minério de folhelho pirobetuminoso.
3. Materiais e métodos
As amostras de rochas calcárias da Mina da SIX/Petrobras foram coletadas nos dois
níveis de calcários, ambos com espessura máxima de 30 cm. Foram realizadas análises
petrográficas, químicas (FRX), mineralógicas (DRX) e razões isotópicas de C e O por
espectrometria de massa (IRMS). As análises foram realizadas em amostras retiradas de
ambos os níveis com um espaçamento médio de 5 cm.
4. Resultados e Discussão
Com exceção de uma amostra de calcita laminada, os valores isotópicos
encontrados para as amostras das lentes de calcário do Membro Assistência da Formação
Irati na SIX/Petrobras variam entre +12 a +18‰ (Figura 2). Comparados a calcários
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marinhos atuais, esses valores são anomalamente positivos e indicam que processos
sedimentares relacionados à deposição das rochas da Formação Irati afetaram
significativamente o ciclo do carbono nessa bacia.

Figura 1: Perfil do Membro Assistência, Formação Irati, na região de São Mateus do Sul-PR. a)
laminações de calcita; b) lentes de carbonatos e c) níveis de cinza vulcânica.

Valores positivos de δ13C em rochas carbonáticas podem ser atribuídos tanto a
processos primários quanto secundários. No primeiro caso, valores anômalos de δ13C são
relacionados a processos globais ou regionais que alteram a composição isotópica da água
do mar. No segundo caso, valores isotópicos anômalos de C são relacionados a processos
diagenéticos, particularmente aqueles que envolvem metanogênese e bactérias sulfatoredutoras. Seções da Formação Irati com valores isotópicos semelhantes foram estudadas
na região da cidade de Rio Claro (Giovani et al., 1974), Estado de São Paulo, em diversos
testemunhos de sondagem que recortam rochas carbonáticas da Formação Irati (Araújo
2001), e em seções estratigráficas da porção noroeste da bacia, na região de Perolândia
(GO) (Santos et al., 2009, 2010). A presença dessas anomalias positivas em diferentes
partes da bacia indica seu caráter regional e sugere que esta excursão é um importante
marco estratigráfico. Apesar do caráter regional, é possível que associação dos carbonatos
com folhelhos ricos em matéria orgânica tenham magnificado o sinal isotópico. Complexas
reações têm sido estudadas em ambientes marinhos do presente (Valentine, 2000) e podem
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ser utilizadas para o entendimento dos valores isotópicos dos sedimentos da Formação Irati.
Carbonatos com valores isotópicos de carbono significativamente positivos têm sido
descritos em diversas outras sequências permianas e podem estar associados a períodos
com alta produtividade, registrando modificações globais no ciclo do carbono.

Laminações de Calcita

1 ° Lente de Calcário
13

2° Lente de Calcário
18

Figura 2: Correlação entre δ C e δ O
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Resumo
Descrições faciológicas em rochas da Formação Sete Lagoas em escala de afloramento, amostras de
poço e petrografia, aliadas às análises geoquímicas e isotópicas permitem caracterizar as condições
de formação dessas rochas. A pesquisa realizada em Arcos (MG) amostrou sistematicamente perfis
verticais equivalentes a 145 m de espessura e as sucessões litológicas encontradas foram divididas
em cinco sequências geoquímicas distintas, denominadas do topo para a base de A a E. A integração
das litofácies descritas e analisadas geoquimicamente, possibilita a divisão geoquímica e as
correlações entre variações de diferentes poços. Foi possível identificar, por exemplo, horizontes
estromatolíticos com ocorrência associada aos dolomitos, aos fraturamentos com geração de brechas
hidráulicas e às carstificações e ainda, margas basais com estratificações argilosas.
Palavras-chave: quimoestratigrafia, Arcos, carbonatos, Grupo Bambuí.
Abstract
Facies descriptions in rocks from Sete Lagoas Formation in outcrop, well samples and petrography
scales, combined with geochemical and isotopic techniques, allow to define the conditions of rocks
formation. The research was done in Arcos (MG) and was sampled a deep profile equivalent of 145 m
and were described lithological sucession that are divided in five different geochemical sequences,
named from top to down, A and E. The integration of litofacies described and analyzed geochemically,
enables the division and geochemical sequencial correlations between variations of different wells. It
was possible to identify, for example, stromatolitic horizons were identified and was observed its
occurrence associated with dolorocks and fracturing with hydraulic breccias generation and
karstification and still basal marls with clayey stratifications.
Keywords: chemostratigraphy, Arcos, carbonates, Bambuí Group.

1. Introdução
O Neoproterozóico na Bacia do São Francisco é praticamente afossilífero e reúne
estudos quimioestratigráficos com correlações regionais para determinações tectonoestratigráficas e paleoambientais. As áreas no centro e ao sul da bacia também estão sendo
pesquisadas quanto ao potencial para exploração de gás e óleo. Esse trabalho visa
apresentar a quimioestratigrafia das sucessões carbonáticas da base do Grupo Bambuí e
verificar a relação dos fraturamentos e/ou geração de brechas termo-báricas com a
porosidade e a carstificação associadas.
2. Geologia
A área de estudo é na Mineração Bocaina da Companhia Siderúrgica Nacional,
localizada no município de Arcos, MG. Geologicamente, insere-se no Cráton do São
Francisco, na base da Bacia do São Francisco (sobreposto à sequência glaciogênica pré -
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Bambuí), no Grupo Bambuí, mais precisamente nas interdigitações basais entre a Formação
Sete Lagoas e Serra de Santa Helena (Martins, 1999; Zalán & Romeiro-Silva, 2007).
Caracterizada como um ambiente marinho onde rampas carbonáticas proximais
estaqueadas, das bordas da bacia, interdigitam-se em direção ao centro da bacia com
pelitos de fácies distais.
3. Materiais e Métodos
Foi realizada a descrição faciológica detalhada com petrografia, integrando
informações obtidas nas frentes de lavra da mineração e em testemunhos de sondagem.
Esses dados foram complementadas com análises geoquímicas em 65 amostras de poço
(difração de raios-X e fluorescência de raios-X), análises termogravimétricas TG/SDTA e
isotópicas (δ13C e δ18O).
4. Resultados
Foram definidas cinco sequências geoquímicas distintas (que podem ser observadas
na Figura 1), do topo para base: A, B, C, D e E, baseando-se nas variações litológicas,
mineralogia, teores químicos e incursões isotópicas. Na Sequência Geoquímica A (topo)
ocorrem fácies dolomíticas e estromatolíticas; MgO varia de <1% a 20%, enquanto CaO
varia de 31 a 55%. Teores de sílica, alumínio e ferro são maiores no topo dessa sequência e
diminuem em direção a base. Já valores de P2O5 aumentam em direção à base. Ocorrem
duas incursões negativas isotópicas principais para δ13C (-0,80‰ e -2,27‰) e duas
incursões positivas. O δ18O não aumenta ou diminui juntamente com o δ13C, com valores de
-7,77‰ e – 7,97‰.

Figura 1: Litologias e perfis geoquímicos correspondentes no poço de estudo.
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Na Sequência Geoquímica B foi descrita uma fácies dolomítica com estromatólitos,
ocorrência de fraturamentos, doloespatos e feições de carstificação, também foram
descritas fácies calcíticas, além da fácies dolomítica com brechas, na base da sequência. O
CaO mantêm-se em aproximadamente 55%, diminuindo nos horizontes magnesianos para
50-51%. O MgO se mantém constante com valores entre 0 e 3%, aumentando nos
horizontes magnesianos para 3-4%. Aumentam em direção à base: potássio, sílica, ferro,
alumínio e titânio. Nessa sequência o δ13C apresenta duas incursões negativas próximas
aos horizontes magnesianos, de -0,33‰ e -0,23‰. Demais valores situam-se entre +0,09‰
e +0,63‰. Em direção à base tornam-se gradacionalmente mais positivos, atingindo
+0,91‰. O δ18O parece acompanhar as incursões do δ13C, com variações localizadas.
Na Sequência Geoquímica C foram descritas fácies ricas em estilólitos e com
ocorrência frequente de brecha sedimentar. Fraturamentos com feições de dolomitização
também foram descritas, associadas à carstificação. O horizonte magnesiano/silicoso indica
geoquimicamente a carstificação que ocorre sobre rochas de fácies dolomítica. O aumento
do magnésio é acompanhado pela elevação dos teores de sílica, alumínio, ferro, potássio,
titânio, manganês e fósforo. MgO varia de 0,82-2,56%; o CaO que mantinha-se em 53%
diminui para 45%. Os valores de sílica, alumínio e ferro parecem aumentar praticamente na
mesma proporção nos horizontes magnesianos. Valores de δ13C e δ18O variam juntos; δ13C
no topo encontra-se entre +0,82 e +0,96‰ chegando a +1,07‰, posteriormente, retoma o
padrão crescente, mantendo-se entre 1,16 e 1,35‰. O δ18O aumenta conforme o aumento
do δ13C: no topo da sequência mantêm-se entre -7,16 e -7,39‰ e então aumenta para 6,65‰. Posteriormente seus valores diminuem gradacionalmente, de -7,20 a -7,66‰.
Na Sequência Geoquímica D, teores de CaO variam desde 17,81-54,24% e os de
MgO entre 0,68-10,32%. O aumento nos teores de magnésio é acompanhado pelo aumento
nos teores de todos os demais óxidos, incluindo o Na2O, que até então não havia
apresentado qualquer variação. A sílica, o alumínio e o ferro têm teores entre 6,86-34,89%,
1,1-6,48% e 0,62-3,37%, respectivamente. Quanto aos isótopos, as incursões positivas
passam gradualmente para incursões negativas. Observa-se um pico no topo da sequência
de δ13C com valor de +2,05‰ em meio aos valores constantes entre +1,10 e +1,37‰. O
δ18O acompanha as variações do δ13C mantendo-se, do topo até a metade da sequência,
com valores entre -6,96 e – 7,91‰. Da metade para a base da sequência, o δ18O adquire
valores entre -8,44 e -9,68‰.
Na Sequência Geoquímica E, basal, os teores de CaO variam desde 17,81-54,24% e
os de MgO entre 0,68-10,32%. O aumento nos teores de magnésio é acompanhado pelo
aumento nos teores de todos os demais óxidos, incluindo o Na2O. A sílica, o alumínio e o
ferro têm teores entre 6,36-63,40%, 1,16-17,5%, 0,69-5,22%, respectivamente. Tem-se a

1237

configuração geoquímica da marga, com intercalações cálcicas e silicosas, descrita como
mudstone com intercalação de níveis de calcilutito preto ou argilo-carbonosos.
As análises isotópicas nesse intervalo mostram picos de incursões negativas para o
13

δ C e δ18O. Os intervalos próximos a 0‰ que o δ13C vinha demonstrando ao final da
Sequência D diminuem gradativamente, mas com variações localizadas. No topo da
sequência, os “picos” são marcados por valores entre -1,32‰ e -1,78‰. O δ18O fica
ligeiramente mais negativo, acompanhando as variações do δ13C. Da metade da sequência
para o topo, os valores variam entre -10,83‰ e -12,27‰. Na base, quando volta a ocorrer
aumento no δ13C, o δ18O também aumenta seus valores (-9,33‰ e -7,74‰).
5. Conclusões:
As sequências geoquímicas caracterizam-se devido às diferenças litológicas, de
quimismo, paragêneses mineralógicas e razões isotópicas. A integração da faciologia com
diversas técnicas permite reconhecer variações/anomalias; essas refletem variações
ambientais durante a deposição dessas rochas: as razões isotópicas, por exemplo, indicam
deposição em ambiente pós-glacial e laminações carbonosas encontradas indicam contexto
deposicional específico e interessante do ponto de vista na exploração de hidrocarbonetos.
6. Referências:
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RESUMO
Este trabalho caracteriza as contribuições antrópicas e naturais de metais pesados usando
assinaturas isotópicas de Pb em sedimentos da Baía de Sepetiba, comparando-os com dados da
literatura. Desta forma, os dados da literatura, obtidos por lixiviação, mostraram uma contaminação
de duas fontes poluidoras diferentes, enquanto a segunda bateria de analises (realizadas por
dissolução total do sedimento) mostrou 3 grupos de fontes distintas. O primeiro grupo apresenta
206
207
razão
Pb/ Pb variando de 1,17 a 1,22, mostrando-se próximas ao end member A da primeira
análise e sendo reportadas na literatura como fontes de emissões industriais, derivados de gasolina e
206
207
lixos domésticos. O segundo grupo com razão Pb/ Pb de cerca de 1,26, são interpretadas como
fontes de emissões industriais de acordo com trabalhos prévios. Já no terceiro grupo a razão
206
207
Pb/ Pb varia entre 1,29 e 1,30, mostrando-se próximo ao end member B obtidos por lixiviação.
Palavras-chave: Isótopos Pb; Baía de Sepetiba; Poluição; Metais pesados;
ABSTRACT
This paper characterizes the natural and anthropogenic contributions of heavy metals using Pb
isotopic signatures in sediments from Sepetiba Bay, comparing them with literature data. There were
performed two analysis in different tecniques. The first analysis (leaches) showed a contamination of
two different pollution sources, while the second (total dissolution) showed three groups of different
206
207
sources. The first group of Pb/ Pb ratio vary from 1.17 to 1.22, being close to the end member A
obtained by leaching reported in the literature as sources of industrial emissions and gasoline derived
206
207
from domestic garbage. The second group Pb/ Pb ratio yielded values ca. 1.26, being referred to
as sources of industrial emissions in accordance with previous studies. In the third group the
206
207
Pb/ Pb ratios varies between 1.29 and 1.30, showing sililarities to the end member B of the first
analysis where the source was not identified.
Keywords: Pb isotopes, marine sediment, polution, Sepetiba Bay

1. INTRODUÇÃO
A expansão industrial nas últimas décadas levou o Governo do Estado do Rio de
Janeiro a focar em áreas menos congestionadas e áreas costeiras com estruturas
portuárias, resultando assim numa intensa contaminação da costa, sobretudo por metais
pesados, principais subprodutos da industrialização. Essas áreas também sofrem com a
crescente ocupação desordenada do solo e o aumento populacional, que não é
acompanhado dos devidos investimentos no setor de saneamento básico, tendo como
conseqüência o lançamento de esgotos domiciliares sem o devido tratamento e a posterior
contaminação das áreas costeiras, receptores finais.
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A Baía de Sepetiba (Figura 1), situada no litoral sudeste do estado do Rio de Janeiro,
é um exemplo desse cenário, encontrando-se altamente contaminada por metais pesados
oriundos das atividades industriais e portuárias no seu entorno. (Ferreira et. al, 2009)
Dentre esses metais introduzidos no ambiente através dessas atividades, destaca-se
o chumbo, cuja abundância entre seus isótopos define certas assinaturas, pelas quais
podemos distinguir fontes naturais e poluidoras no ambiente.
2. METODOLOGIA
As amostras foram coletadas usando um amostrador do tipo Van Veen, entre março
e setembro de 2008. Na etapa seguinte as amostras foram transportadas para laboratório e
submetidas a processos de secagem, peneiramento (frações menores que 200 mesh),
preparação química e posterior leitura no espectrômetro de massa (ICP-MS). A etapa de
preparação química se dá através da digestão total da amostra usando ácido nítrico, ácido
hidroclorido, ácido hidrofluorido e ácido peroclórico.

Figura1 – Localização da área de estudo e amostras

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas análises por ICP-MS por duas técnicas diferentes para análise dos
isótopos de chumbo. A primeira bateria foi realizada no Laboratório de Espectrometria
Atômica da PUC-Rio (Cunha et al., 2009) pela técnica de lixiviação fraca e a segunda
bateria (II_Pb) realizada no laboratório canadense Actlabs por dissolução completa.
Na primeira bateria de análises os resultados indicaram diferentes assinaturas e foram
interpretados como uma contaminação de duas fontes poluidoras diferentes, definindo-se
dois membros finais (Cunha et al., 2009). O end member A representado pelas amostras
SP-11 e SP-12 adquiridas no leste da Ilha da Madeira e Rio da Guarda; e o end member B
representado pelas amostras SP-22 e SP-24 coletadas em águas mais profundas ao sul da
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Ilha do Martins. O resto das amostras apresentou valores intermediários e podem ser
interpretados como uma zona de mistura dos dois end members.
A segunda bateria de exames (Actlabs) obteve valores mais altos para

206

Pb e

208

Pb em

relação aos resultados da bateria anterior. Três grupos de assinaturas foram definidos
conforme pode-se observar nos Diagramas IIA e IIB (Figura 2).

206

204

207

204

Figura 2. Diagrama IIA - razões isotópicas
Pb/ Pb versus
Pb/ Pb, mostrando 3 grupos
208
206
distintos de assinaturas de Pb na Baía de Sepetiba. Diagrama IIB - razões isotópicas
Pb/ Pb
207
206
versus Pb/ Pb , mostrando 3 grupos distintos de assinaturas de Pb na Baía de Sepetiba.

Os pontos SP-21, SP-23, SP-59 e SP-90 representados no círculo tracejado,
forneceram uma assinatura semelhante ao membro B do estudo realizado por lixiviação,
porêm com valores mais altos. O ponto SP-59 está localizado na parte leste da Restinga da
Marambaia e os outros três pontos estão localizados ao sul das Ilhas Jaguanum e do
Martins. Os pontos SP-10 e SP-20 (círculo pontilhado) localizados ao sul da Ilha da Madeira
próximo ao Porto de Itaguaí, e ao sul das Ilhas Jaguanum e do Martins, apresentaram
assinaturas bastante distintas do restante das amostras como pode-se observar no
diagrama IIB e ligeiramente distintas no diagrama IIA.
Os resultados das razões isotópicas

206

Pb/207Pb mostraram diferença em relação a

assinatura de um depósito de Pb natural, mostrado por Moraes et al., (2004) e foram
comparados com estudos prévios realizados por outros autores, que reportaram diversas
fontes antrópicas como gasolina, emissões industriais, lixos domésticos e mostraram-se
diferentes quando comparados com um depósito de Pb natural (Figura 3).

Figura 3. Razões de

206

Pb/

207

Pb obtidas neste estudo e na literatura, com suas fontes associadas.
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Os resultados das primeiras análises apontados por Cunha et al., (2009) e deste
trabalho podem ser comparados às fontes citadas, com exceção do depósito de Pb
estudado por Moraes et al., (2004). As razões

206

207

Pb/

Pb deste trabalho (1,17 a 1,22) são

comparáveis ao end member A de Cunha et al., (2009), e aos valores finais de Geraldes et
al., (2006) na Baia de Guanabara. As razões de 1,26 são inseridas no campo de assinatura
industrial reportado por Aily (2001) e semelhantes a quase totalidade do campo de mistura
proposto por Cunha et al., (2009). Os valores de 1,29 e 1,30 não foram descritos na
literatura observada e se aproximam do end member B de Cunha et al., (2009), interpretada
como de origem marinha.
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Resumo
13
15
14
Resultados isotópicos de carbono (δ C) e nitrogênio (δ N), juntamente com a datação C da
matéria orgânica de sedimentos localizados no setor leste da Ilha de Marajó indicaram significativas
mudanças ambientais relacionadas ao clima, vegetação e dinâmica marinha durante o Quaternário
Tardio na região. Períodos mais secos do que o atual foram registrados no Pleistoceno Tardio
(~16.000 anos AP) e Holoceno Médio (~5.000 anos AP a ~3.000 anos AP), com instalação de
vegetação de campos em locais atualmente ocupados por vegetação arbórea. Em relação a
influência marinha são registrados eventos desde ~9.000 anos AP até ~2.500 anos AP. Os resultados
são concordantes com outros estudos envolvendo palinologia e geologia na região norte da América
do Sul.
14
Palavras-chave: datação C, isótopos de carbono, isótopos de nitrogênio, dinâmica marinha,
dinâmica da vegetação, paleoclima.
Abstract
14
Carbon and nitrogen isotopes and C dating of organic materials located in eastern Marajó Island
showed environmental changes related to vegetation with climate inferences and marine dynamics
during Late Quaternary. Dry periods were recorded in Late Pleistocene (~16,000 years BP) and
Middle Holocene (~5,000 years BP to ~3,000 years BP), with installation of grassland in areas
presently occupied by arboreal vegetation. The relative sea-level dynamic was recorded since ~9,000
years BP to ~2,500 years BP. These data are agreements with others studies related to palinology
and geology in the northern South America.
14
Keywords: C dating, carbon isotope, nitrogen isotope, marine dynamic, vegetation dynamic,
paleoclimate.

1. Introdução
As ferramentas isotópicas, nas últimas décadas, mostraram sua importância nos
estudos paleoambientais do Quaternário Tardio relacionados ao clima e vegetação. Em
ambientes continentais a aplicação dos isótopos estáveis de carbono (12C e

13

C) da matéria

orgânica é eficaz para determinação de sua origem, em termos de plantas do ciclo
fotossintético C3 (valores entre -22 ‰ a -25 ‰) e C4 (-9 ‰ a -16 ‰). Os isótopos estáveis de
nitrogênio indicam se a matéria orgânica é de origem planctônica (+8,5 ‰) ou lenhosa (+0,5
‰). O isótopo radiogênico 14C é utilizado para a determinação da cronologia. A variação dos
isótopos de carbono e nitrogênio da matéria orgânica através do tempo geológico em uma
determinada área indica mudança dos domínios de sua vegetação. O presente estudo teve
por objetivo a caracterização isotópica do carbono e nitrogênio da matéria orgânica de
sedimentos localizados no leste da Ilha de Marajó (Pará), juntamente com a datação

14

C,

com intuito de verificar possíveis mudanças ambientais durante o Quaternário Tardio e
analisar suas causas.
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2. Área de estudo: aspectos fisiográficos e geologia
Localizada na região norte brasileira, no estado do Pará, a Ilha de Marajó é
considerada a maior ilha flúvio marítima do mundo com aproximadamente 48.000 km2. O
clima é tropical com média anual de temperatura de 28°C e precipitação entre 2.500 a 3000
mm/ano. A ilha pode ser dividida em dois domínios distintos entre si pela topografia,
vegetação e aspectos geológicos. Na área de estudo, no setor leste da ilha, o relevo é
relativamente plano, com valores variando entre 2 a 6 m. A sedimentação é holocênica,
constituída por sedimentos lamosos na planície de inundação e areno siltosos em
paleocanais. A vegetação é dominada por campos por vezes com linhas de vegetação
arbórea instalada em paleocanais.

Figura 1 – Imagem de radar da Ilha de Marajó com a localização dos pontos em estudo.

3. Materiais e métodos
Os quatro pontos selecionados para estudo estão localizados na planície de
inundação da Ilha de Marajó (Figura 1), dominada por vegetação de campo (pontos C-BAT e
C-AE) e também sobre paleocanais com vegetação arbórea (pontos MOC-F e CA-F). A
amostragem foi realizada em intervalos de 10 cm através de poços e tradagem atingindo a
profundidade máxima de 4 m no ponto C-BAT. Em laboratório as amostras foram prétratadas fisicamente e quimicamente para remoção de contaminantes e enviadas para o
Laboratório de Isótopos Estáveis (CENA/USP) para análises de δ13C e δ15N da matéria
orgânica por espectrometria de massa. Três poços foram selecionados para datação

14

Ce

após os devidos tratamentos para extração da fração humina e fragmentos vegetais, foram
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encaminhados ao Laboratório Isotrace em Toronto (Canadá) e AMS-Labor Erlangen
(Alemanha) para datação 14C através de AMS (Accelerator Mass Spectrometry).
4. Resultados e discussões
Os resultados de δ13C superficiais (0-10 cm) refletem a cobertura de vegetação atual.
Os valores mais negativos (-26,5 ‰ e -28 ‰) encontram-se sob vegetação de floresta (ciclo
fotossintético C3) enquanto os mais positivos (-18,5 ‰ e -22 ‰) estão sob os campos (fonte
derivada de plantas C3 e C4), Figura 2.

Figura 2 – Resultados isotópicos do carbono e nitrogênio da matéria orgânica de sedimentos do setor
leste da Ilha de Marajó (PA) com a interpretação sobre as mudanças ambientais ocorridas no período
estudado.

No ponto MOC-F, valores de δ13C entre -20,5 ‰ e -22 ‰ e δ15N entre -0,3‰ e -1,6
‰ indicam a presença de matéria orgânica terrestre (mistura de plantas C3 e C4) a ~16.000
anos AP e entre ~13000 e ~12000 anos AP, respectivamente. Ressalta-se que atualmente o
ponto MOC-F encontra-se localizado sob vegetação de floresta (plantas C3) e os dados
isotópicos sugerem a presença de campo no período, provavelmente devido à instalação de
um clima mais seco do que o atual. No período de ~12.000 anos AP ao recente há domínio
de vegetação do ciclo C3. Nos intervalos de 160 a 110 cm e 90 a 30 cm ocorre
enriquecimento isotópico do carbono (de -27,6 ‰ a -24 ‰ e -25,7 % a -24,0 ‰,
respectivamente) e também do nitrogênio (de 4 ‰ a 5,5 ‰ e 5,5 ‰ a 6,0 ‰,
respectivamente) provavelmente devido a influência marinha na planície de inundação da
Ilha do Marajó entre ~9000 e ~5.000 anos AP.
No ponto C-BAT, datações

14

C apresentaram resultados de ~5.700 anos AP a 380-

370 cm e ~4.900 anos AP a 250-240 cm. Os valores de δ13C de -26 ‰ a -17 ‰ e δ15N entre
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4 e 6, indicam mistura de plantas C3 e C4 (com maior influência em ~ 5200-5300 anos AP) e
mistura de matéria orgânica terrestre e algal, o que também pode indicar influência marinha
no período. A partir de ~4900 anos AP (de 220 cm a 180 cm) os valores de δ13C e de δ15N
são de ~-26 ‰ e ~2 ‰, respectivamente indicativos de predomínio de plantas C3 e
terrestres. Posteriormente (~4000 a 3.000 anos AP) há enriquecimento de δ13C e δ15N (~-27
‰ a 24,5 ‰ e 2 para 5‰, respectivamente), indicando provável influência marinha. A partir
da profundidade de 120 até 20 cm há enriquecimento isotópico dos valores de δ13C (de 24,5 ‰ para -22 ‰) e empobrecimento isotópico de δ15N (+5 ‰ para +3 ‰), o que mostra
um aumento da influência de plantas C4 sobre plantas C3. A partir de 20 cm esta tendência é
invertida registrando um sutil aumento da influência de plantas C3 sobre C4.
No ponto C-AE os valores de δ13C de ~-22 ‰ e δ15N de +8 ‰ indicam matéria
orgânica enriquecida em

13

C de origem algal (planctônica), provavelmente marinha, em 230

cm (~ 5.000 anos). A partir desta profundidade até a superfície os valores de δ13C variam de
~-25 ‰ até ~-19 ‰ e gradativo empobrecimento de δ15N até ~3,5 ‰ que sugere influência
de material terrestre, com influência marinha até ~ 2500 anos AP (~50 cm) e de mistura de
plantas C3 e C4 desde então.
5. Conclusões
A variação dos isótopos do carbono e nitrogênio da matéria orgânica de sedimentos
localizados no leste da Ilha de Marajó demonstra significativas mudanças ambientais
ocorridas na região nos últimos 16.000 anos AP. Períodos mais secos do que o atual são
registrados no Holoceno Médio (~5.000 a ~3.000 anos AP) e também no Pleistoceno
Superior (~16.000 anos AP), indicados através do aumento da influência de plantas C4
(típicas de ambiente seco) sobre plantas C3. Em relação à influência marinha, são
registrados eventos desde ~9.000 anos AP até 3000 anos AP. Os dados obtidos neste
estudo são concordantes com trabalhos de palinologia realizados em áreas costeiras na
América do Sul (Tissot & Marius, 1992) e na região do estado do Pará (Behling et al., 2004)
e também com estudos geológicos na Ilha de Marajó que propõem a implantação de um
sistema estuarino durante o Quaternário Tardio (Castro et al., 2010).
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Resumo
A Bacia do Araripe encontra-se inserida nos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, com maiores,
abrangência e litologias distintas, no Estado do Ceará. Originada durante o evento de abertura do
Oceano Atlântico, compõem-se por formações separadas entre as etapas tectônicas pré, sin e pósrifte. Composta basicamente por rochas sedimentares dividem-se em: I- Grupo Vale do Cariri:
Formações Brejo Santo, Missão Velha e Abaiara e II– Grupo Araripe: Formações Rio da Batateira,
Santana (Membros Crato, Ipubi e Romualdo), Arajara e Exu. O Grupo Vale do Cariri compõe as fases
de evolução tectônica pré e sin riftes e o Grupo Araripe representa a fase pós-rifte da Bacia do
Araripe. O projeto de pesquisa assinala estudos acerca da proveniência das formações originadas
durante o desenvolvimento da fase pré-rifte da Bacia do Araripe e da Formação Mauriti, unidade
originada anteriormente a bacia, a partir de dados analíticos isotópicos de Sm-Nd em Rocha Total. Os
resultados obtidos mostram que as formações da fase pré-rifte e da Formação Mauriti são
constituídas por rochas com proveniência de fontes do embasamento pré-cambriano, cujas idades
TDM variam de acordo com a unidade, entre 1,47 e 2,51 Ga, abrangem, portanto sedimentos
originários do paleoproterozóico e mesoproterozóico.
Palavras-chave: Bacia do Araripe, isotópicos, proveniência.
Abstract
The Araripe Basin is inserted in the states of Ceará, Pernambuco and Piauí, with larger scope and
distinct lithologies in the state of Ceara. Originated during the opening event of the Atlantic Ocean, are
composed of separate formations between tectonic stages pre, syn-and post-rift. Basically composed
of sedimentary rocks are divided into: I - Valley Group Cariri: Formations Swamp Ghost, Old Mission
and Abaiara and II - Group Araripe: Formations of Rio Potatoes, Santana (Members Crato and
Romualdo Ipubi), Araj and Exu. The Group consists Valley Cariri stages of tectonic evolution of pre-rift
and syn Araripe Group and represents the post-rift basin Araripe. The research project studies the
notes about the provenance of the formations originated during the development of pre-rift basin
Araripe Mauriti and Training, unit originated before the watershed, from the output data analytical
isotopic Sm-Nd whole rock. The results obtained that the formations of the pre-rift and Training Mauriti
consist of rocks coming from sources of Precambrian basement, whose ages range from TDM,
according to the unit at 1.47 and 2.51 Ga, cover, so sediments originating from the Paleoproterozoic
and Mesoproterozoic.
Keywords: Araripe Basin, isotopic, provenance.

1. Introdução
A Bacia do Araripe é considerada a mais extensa e complexa das bacias
interiores do Nordeste, engloba a Chapada do Araripe e o Vale do Cariri.
A pesquisa visa caracterizar a proveniência do material gerador das unidades da
fase pré-rifte da bacia. Tendo como principal objetivo estabelecer as prováveis fontes das
rochas das sequências sedimentares da fase pré-rifte da bacia, e consequente evolução
paleogeográfica, por meio de dados de idades modelos TDM pelo método Sm-Nd.
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A área de estudo está inserida nos Estados do Ceará, Piauí e Pernambuco.
Englobam os principais municípios da região (Fig. 1).
2. Materiais e Métodos de Trabalho
O método de geologia isotópica em Sm-Nd é muito utilizado para especificar a idade
de proveniência das rochas, formação e eventos tectônicos. Em rochas sedimentares, a
análise apresenta dados suficientes para definir a sua proveniência, pelo fato do sistema
Sm-Nd não sofrer modificações de ordem intempérica dentre outras, o TDM idades similares
às das rochas das quais foram derivadas.
Assim foram preparadas e analisadas amostras de arenitos, arenitos arcoseanos,
siltitos e arenitos conglomeráticos das formações de interesse. As medições isotópicas SmNd em rocha total foram realizadas por espectrometria de massa TIMS o Laboratório de
Estudos Geocronológicos, Geodinâmicos e Ambientais da Universidade de Brasília (UnB).
3. Enquadramento Geológico
A Bacia do Araripe por sua complexidade está intimamente relacionada a uma
evolução poli-histórica (Assine, 1992) (Fig. 1). As bacias intracontinentais Eocretáceas do
nordeste brasileiro são complexas redes de zonas de cisalhamento proterozóicas de direção
NE-SW, produzidas durante a orogenia do ciclo Brasiliano/Pan-Africano.
A origem da Bacia do Araripe relaciona-se a um sistema de riftes abortados, durante
a abertura do Oceano Atlântico Sul. O processo tafrogênico criou grandes depressões
locais, que permitiu depositar as sequências meso-cenozóicas.
A sequência Paleozóica, não relacionada à Bacia do Araripe, define os contornos do
Vale do Cariri e encontra-se associada a uma fase que antecedeu à sua formação, definida
por Ponte & Appi (1990), de Formação Mauriti.
Ponte & Appi (1990) realizaram uma revisão da litoestratigrafia definindo os Grupos:
a) Grupo Vale do Cariri: Unidades Brejo Santo, Missão Velha e Abaiara e b) Grupo Araripe:
Formações Rio da Batateira (nova proposta), Santana, Arajara (nova proposta) e Exu.
As estruturas da bacia caracterizam-se a partir da Sequência Juro-Neocomiana,
representada pela fase sin-rifte e a Sequência Aptiano-Cenomaniano, marcada pela fase
pós-rifte. A primeira é fortemente estruturada por falhas NE e E-W, enquanto a sequência
pós-rifte apresenta camadas sub-horizontais com caimento para oeste.
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Figura 1 - Mapa geológico e localização da área pesquisada da Bacia do Araripe. Na seção A-D pode ser observado o
padrão estrutural em horstes e grabens das sequências inferior e juro-neocomiana, afetadas pelo tectonismo do estágio
rifte, e a atitude subhorizontal das sequências pós-rifte (Fonte: Assine, 1992).

4. Resultados, Discussões e Conclusões
As amostras analisadas (Fig. 2) estão distribuídas da seguinte forma: 1 da Formação
Mauriti, 2 da Formação Missão Velha e 3 da Formação Brejo Santo, totalizando 6 amostras.
Também foram utilizadas para incrementar as discussões resultados de 4 amostras de
Freitas (2008), sendo 1 da Formação Mauriti e 3 da Formação Missão Velha. Conforme
resultados da idade modelo em TDM, valores médios de paleocorrente (CHAGAS, 2006) e as
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relações entre os distintos domínios tectônicos e de estruturas regionais (Bizzi et al, 2003),
foram aplicados no de sugerir as proveniências das litologias das formações estudadas.
A Formação Mauriti apresentou idades modelos em TDM variando de 1,85 a 2,51 Ga.
Dentre os subdomínios sugeridos como rocha proveniente tem-se: augengnaisse, rochas
vulcânicas e vulcanoclásticas e ortognaisses TTGs, e por fim as rochas metaplutônicas.
A Formação Brejo Santo revelou resultados de idade modelo em TDM entre 1,85 e
2,36 Ga, valores semelhantes aos da Formação Mauriti, sugerindo rochas fontes originárias,
possivelmente do Terreno Granjeiro envolvidas pelos sedimentos à NW da Bacia do Araripe.
E por fim, a Formação Missão Velha, com dados de análise isotópica, entre 1,71 e 1,98 Ga,
faz-se sugestão das rochas fontes às rochas metavulcanossedimentares (1,6 e 1,8 Ga).
Outras litologias, como os da Faixa Seridó (647 e 650 Ma), Terreno Granjeiro (2,54 Ga) e
Rio Piranhas (2,16 Ga), podem sugerir que as rochas da formação Missão Velha
representariam uma mistura de rochas antigas e juvenl.
Os resultados de todas as amostras analisadas obtiveram εNd negativo, ou seja, a
proveniência das rochas da fase pré-rifte da bacia são de material da crosta continental
retrabalhado, e quanto mais negativo o εNd, maior é a contribuição crustal no processo de
formação das rochas.

Fig. 2 - Resultados de determinações isotópicas do método Sm-Nd da área estudada.
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Resumo

Estudos paleoambientais, petrográficos e geoquímicos utilizando isótopos de carbono e oxigênio em
cimentos carbonáticos, permitem melhor elucidar a evolução petrológica e sugerem considerações
paleoclimáticas dos arenitos continentais do Cretáceo Superior (Grupo Bauru) em Minas Gerais. A
participação de fluidos meteóricos em situações geoquímicas sensivelmente alcalinas em contexto
climático semi-árido com sazonalidade climática foi reconhecida.
Palavras- chave: Grupo Bauru, Caliche, Isótopos Estáveis.

Abstract
Palaeoenvironmental studies, using petrographic and geochemical carbon and oxygen isotopes in
carbonate cements allow further elucidate the petrological evolution and paleoclimatic considerations
suggest the Late Cretaceous continental sandstones (Bauru Group) in Minas Gerais. The participation
of alkaline meteoric fluids in the seasonal climate climate context under semi-arid evaporitic conditions
was acknowledged.
Keywords: Bauru Group, Caliche, Stable Isotopes.

1. Introdução
Estudos paleoambientais são comumente realizados com base no registro
sedimentar representativo de eventos deposicionais, sendo os momentos de não deposição
muitas vezes ignorados ou colocados em segundo plano. As precipitações de cimentos
calcíticos nos espaços intergranulares de depósitos arenosos fluviais e eólicos em contextos
climáticos áridos a semi-áridos constituem importantes registros de momentos sem
deposição sedimentar, reconhecidas no Grupo Bauru por vários autores.
O processo de formação de “caliche” envolve mecanismos complexos, muitas vezes
por ações químicas, mecânicas e biológicas inter-relacionadas. O número de feições
geradas é muito grande e sua gênese, em alguns casos, é motivo de controvérsias. Dois
grupos gerais podem ser distinguidos para fins de reconhecimento geral: “caliches” freáticos
e “caliches” pedogênicos. O fator crítico na formação de “caliche” é a presença de um déficit
anual de umidade, para isso o clima ideal é o tipo mediterrâneo atual, caracterizado por
verões quentes e secos e invernos mais frios e com precipitações moderadas. Áreas deste
tipo ainda podem sofrer ação de fortes ventos sazonais, importantes para a dissecação e
evaporação.
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Estudos de campo permitem definir possíveis origens freáticas ou pedogênicas para
os distintos tipos texturais de “caliche” encontrados no registro geológico. Estudos
petrográficos de detalhe associados a análises isotópicas de carbono e oxigênio realizadas
sobre os componentes carbonáticos precipitados durante a eodiagênese destes depósitos,
permitem melhor elucidar a evolução petrológica dos mesmos, melhor definindo suas
origens, desde freáticas a pedogênica.
Neste trabalho serão apresentados apenas os resultados isotópicos obtidos para as
amostras coletadas na região de Uberaba-MG.
2. Contexto Geológico Regional
O Triângulo Mineiro tem boa parte de sua área inserida em uma grande unidade
geotectônica conhecida como Bacia Bauru. Essa representa uma nova depressão PósGondwanica criada por subsidência termo-mecânica (Fernandes & Coimbra, 2000)
O preenchimento da Bacia Bauru, que tem como substrato a Formação Serra Geral
(rochas efusivas de composição predominantemente básica), constitui-se de rochas
siliciclásticas essencialmente psamíticas, depositadas em bacia endorréica, de drenagem
assimétrica e com desertificação gradual para o depocentro. É composta por dois pacotes
rochosos cronocorrelatos conhecidos como Grupo Caiuá e Bauru (Modf. Fernandes &
Coimbra, 2000)
O Grupo Bauru é representado por sedimentos das formações Adamantina, Marília e
Uberaba. Segundo Barcelos e Suguio (1987) a Formação Marília foi depositada por leques
aluviais coalescentes, posteriormente retrabalhados e depositados por um sistema fluvial
anastomosado, com calcretes e calcários lacustrinos associados, sendo o Membro Ponte
Alta caracterizado por calcários finos e médios com seixos e nódulos de calcário, que foram
depositados em lagos do tipo “playa lake” com águas alcalinas supersaturadas em
bicarbornato de cálcio.
3. Metodologia
A realização deste estudo se deu a partir da descrição e coleta de amostras em
afloramentos representativos das formações Uberaba, Marília (Membro Ponte Alta) e
Adamantina. Foram analisados petrograficamente e isotopicamente intervalos fortemente
cimentados por carbonato de cálcio em arenitos, contendo como principais constituintes do
arcabouço quartzo, feldspatos e fragmentos líticos, em alguns casos dominantemente
fragmentos de rochas vulcânicas.
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As análises de isótopos de carbono e oxigênio em cimentos calcíticos se deram em 8
amostras. O gás libertado por cada fração de carbonato foi analisado usando o
espectrômetro de massa SIRA-12.
3. Resultados e Conclusões
A amostra da Formação Uberaba apresenta fragmentos de rochas vulcânicas
alterados, o que pode influir como fonte de oxigênio leve pela alteração dos mesmos
durante os processos diagenéticos. Contém de 10-20% de calcita poiquilotópica (amostra
KB 11H).
As amostras da Formação Marília, Membro Ponte Alta representam arenitos
cimentados por carbonatos em bordas de margem lacustre, contendo cerca de 20% de
calcita microcristalina, 50% de microesparita e 30% de calcita macrocristalina. A calcita
microcristalina e macrocristalina marcam uma textura geral “displaciva” com empacotamento
frouxo. (amostras KB 4D, PV I-A, PV IV-D, PV II-B, PV V-B, PV II-A).
A amostra representativa da Formação Adamantina (KB 23-1 A) mostra a
predominância de calcita intergranular macrocristalina.
De um modo geral os aspectos texturais da cimentação carbonática nos arenitos do
Grupo Bauru na região de Uberaba mostram uma origem eodiagenética, sendo assim um
cimento com composição isotópica relacionada aos fluidos circulantes nos espaços permoporosos no início do soterramento, imediatamente após a deposição.
Estas características permitem que a análise isotópica realizada sobre os mesmos
nos revele informações sobre as condições de subsuperfície rasa nos aluviões recém
depositados.
A razão isotópica de oxigênio na amostra da Formação Uberaba revela um relativo
aumento de isótopos leves deste elemento, o que possivelmente está vinculado ao uso de
oxigênio liberado pela alteração dos fragmentos vulcânicos, comuns nesta unidade.
O posicionamento dos valores de isótopos de carbono e oxigênio no gráfico da figura
1 sugere uma cimentação carbonática originada a partir dos fluidos meteóricos em nível
freático (caliches freáticos). Na análise petrográfica pode ser observada em algumas
amostras fragmentos de solo retrabalhado, o que coloca as razões isotópicas registradas
próximo ao campo dos ‘’caliches pedogênicos’’.
Os fluídos meteóricos a partir dos quais precipitaram os cimentos das amostras do
Membro Ponte Alta apresentavam concentração alcalina não tão elevada, onde as taxas de
evaporação não foram tão dramáticas, sugerindo sazonalidade climática.
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Figura 1. Razões isotópicas de Carbono e Oxigênio para os cimentos calcíticos do Grupo Bauru, na
região de Uberaba.
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Resumo
Medir a quantidade de ²²²Rn em ambientes residenciais internos fechados, adquire relevância dado
que o acumulo do mesmo em determinadas quantidades aumenta a probabilidade de patologias nas
vias respiratórias ocasionadas pela fixação de elementos resultantes do decaimento do mesmo nos
pulmões. O trabalho ora apresentado exibe dados da medição do gás radônio em um diabásio com
potencial de exploração, para aplicação na construção civil como rochas ornamentais de
revestimentos interiores residenciais. Os resultados obtidos demonstraram que tal litotipo possui
baixa quantidade e exalação (0,03±0,1 pCi/L) de ²²²Rn, com valores abaixo dos máximos
recomendados por agências internacionais de saúde.
Palavras chaves: radônio, exalação, diabásio, rochas ornamentais.
Abstract
222
Measuring the amount of
Rn in residential closed environments becomes relevant given that the
accumulation of it in certain quantities increases the likelihood of diseases in the respiratory tract
caused by fixing elements resulting from the decay. The epigraph work displays the measurement
data of radon gas in one type of rock (diabase) with potential for exploitation, for application in
construction as dimension stones coverings residential interiors. The results showed that both rock
types have low content and exhalation (0.03 ± 0.1 pCi/L) ²²²Rn, with values below the maximum levels
recommended by international health agencies.
Keywords: radon exhalation, ornamental rocks.

1.

Introdução
O radônio (²²²Rn) é um gás estudado mundialmente devido a descoberta de que

altos níveis deste no interior de ambientes fechados podem ser fonte de patologias
importantes nas vias respiratórias. O radônio não fica retido nas vias respiratórias e
pulmões, entretanto os elementos metálicos decorrentes de seu decaimento que ao
decaírem (218Po,

214

Pb,

214

Bi e

214

Po) podem se fixar nos pulmões. Estes estudos estão

sendo conduzidos na investigação de materiais utilizados em obras de construções civis,
bem como em rochas utilizadas como revestimentos interiores de residências, a exemplo de
granitos, mármores, gnaisses dentre outros.
Embora as rochas apresentem, em sua maioria, baixa atividade radiométrica, a
crescente utilização destas como materiais de revestimento em ambientes de interiores,
muitos dos quais com baixa ventilação, o que favorece um efeito acumulativo do gás Rn,
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altamente danoso à saúde humana ao longo dos anos (ANJOS et. al., 2005; MOURA et al.,
2004; 2006; 2007; MOURA, 2005).
2.

Objetivo
O trabalho teve o objetivo medir e avaliar a quantidade e exalação do gás Radônio

em amostras de diabásio do Município de Apuiarés, Estado do Ceará, com potencial de
utilização como rocha de revestimento em ambientes internos, em obras de construção civil.
3.

Materiais e Métodos
Para a realização do ensaio foram coletadas amostras de um diabásio, sendo

cortados 4 filetes no formato prismático, apresentando cada um deles dimensões de 25 x
4,5 x 2cm. Após os cortes, as amostras foram levadas a estufa por um período 24 horas, a
temperatura de 70°C, para a retirada de umidade das mesmas. Após a retirada e
resfriamento à temperatura ambiente, as amostras foram colocadas em garrafões com
capacidade de 19 litros, os quais foram lacrados e condicionando a vácuo a pressão de 400
mmHg.
A concentração de radônio emanado de cada amostra dentro do contêiner foi
calculada pela acumulação pelo tempo no monitor de radônio AlphaGUARD PQ2000 PRO
foi medido em ciclos de 10 minutos por um tempo médio de 30 minutos. O monitor de
radônio AlphaGUARD é um sensor de amostragem ativa continua de radônio, que possui
uma câmara de ionização e utiliza espectroscopia alfa para detectar o radônio.
A acumulação da atividade de radônio dentro do contêiner de emanação segue a
equação (AL-JARALLAH, 2001):
At = A0(1 – e-λt)

(1)

onde λ é a constante de decaimento do nuclídeo em questão e A0 é o valor final de atividade
em t ~ 7T1/2, que é de aproximadamente 27 dias para o radônio. A taxa de exalação de
radônio por unidade de área do diabásio, E, é definido como o fluxo de radônio liberado na
superfície do material. Este foi calculado usando a seguinte formula (AL-JARALLAH, 2001):
E = A0 λ(V/F)

(2)

onde λ é a constante de decaimento do radônio (7,567x10-3 h-1), V é o volume do contêiner
de emanação (19 l ou 19x10-3 m³) e F é a área da superfície total das amostras. A unidade
da taxa de exalação de radônio (E) é em Bq m-2 h-1. A atividade de final de radônio emanado
por percentual de massa CRn foi calculado usando a seguinte formula:
CRn = A0 V/m
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onde m é a massa das amostras e A0 e V são definidos na equação (1) e (2),
respectivamente. A unidade da CRn é Bq kg-1.
4.

Resultados da exalação de Radônio
Os resultados obtidos foram transformados em pCi para uma melhor avaliação e

comparação com os limites aceitáveis de exposição do gás radônio em ambientes internos
indicados pelas agências de saúde dos Estados Unidos e Canadá, recomendando um valor
máximo de 4 pCi/L e 20 pCi/L, respectivamente. Estes valores foram comparados com
alguns materiais que AL-JARALLAH (2001) realizou medições de exalação de radônio em
32 tipos de rochas utilizadas na construção civil. Os valores foram utilizados como referência
para a comparação entre os dados das agencias internacionais de saúde e a amostra de
diabásio.
Os resultados foram apresentados nas tabelas 1 e 2, dispostos abaixo.
Tabela 1: Valores obtidos do diabásio, em ciclos de 10 minutos no detector de Rn AlphaGUARD,
-3
medidos em Bq.m e em pCi/L
Massa
-1

-1

-2 -1

-2 -1

Amostra

(kg)

CRn (Bq.kg ) ± 2%

CRn (pCi.kg )

E (Bq.m h ) ± 3%

E (pCi.m h )

Diabásio.

3,1108

< 0,016

< 0,432

< 0,002

< 0,054

Tabela 2: Valores de atividade de final de emanação de radônio (CRn) e taxa de exalação de radônio
(E) obtidos do diabásio.

15:38

Tempo de
Medida
(min)
0

15:48

10

25

49

944

0±4

0±0,1

15:58

20

25

49

944

0±3

0±0,1

16:08

30

25

48

944

1±3

0,03±0,1

Hora da
medição

T (°C)

Umidade Relativa
(%rH)

Pressão
(mbar)

Emanação
(Bq/m³)

Emanação
(pCi/L)

25

48

944

0 ± 15

0±0,4

O resultado para a atividade final de emanação de radônio mostrou valor de < 0,016
Bq.kg-1 (<0,432 pCi.kg-1), apresentando baixa quantidade de radônio na amostra do
diabásio. Em relação aos dados de AL-JARALLAH (2001), o diabásio apresentou valor
inferior aos resultados obtidos nas analises realizadas.
Em comparação com as características mineralógicas e texturais da rocha, já era
esperado a baixa concentração de radônio, pois esta é derivada de magma toleítico
originada do manto empobrecido fazendo com que essas rochas terem tendência a
apresentar baixa concentração de elementos radioativos, bem como o diabásio apresenta
baixo grau de microfissuramento intergrão, proporcionando a rocha uma baixa intercomunicabilidade entre as fraturas e o meio externo.
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Com relação à taxa de exalação de radônio (E), diabásio apresentou valor de <
0,002 Bq.m-2h-1 (<0,054 pCi.m-2.h-1), abaixo dos resultados obtidos nas rochas estudadas
por AL-JARALLAH (2001). A baixa taxa de exalação de radônio do diabásio deve-se
provavelmente a sua composição mineralógica, baixa porosidade e permeabilidade e baixa
quantidade

microfissuras

intergrão

por

mm²,

pois

não

havendo

uma

grande

comunicabilidade entre os cristais da rocha, os valores de exalação tendem a serem
pequenos em comparação a rochas que possuem comunicabilidade entre as microfissuras
nos cristais, aumentando a porosidade e permeabilidade, permitindo com que o gás gerado
possa se difundir entre as aberturas e sair da rocha.
Em relação aos valores limites recomendados pelas agências de saúde dos Estados
Unidos e Canadá, o diabásio apresentou valores muito inferior (0,03 ± 0,1 pCi/L).
5.

Conclusão
Nesse tipo de analise, o diabásio apresentou valores de concentração, quantidade e

exalação abaixo dos limites recomendados pelas agências de saúde norte-americana e
canadense, mostrando que este pode ser utilizado com revestimento interno em residências,
sendo necessário ainda algumas simulações para avaliação completa da rocha em estudo.
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Resumo
O Complexo alcalino de Itatiaia localiza-se a oeste do estado do Rio de Janeiro, próximo das divisas com
São Paulo e Minas Gerais, tendo parte da sua área de ocorrência também neste último estado. As rochas
do Maciço do Itatiaia são representadas por rochas sieníticas insaturadas como nefelna sienitos, brechas
magmáticas e tambem por rochas de composição quartzo sieníticas. Observa-se diques de
microssienitos, fonólitos e tinguaítos, estes com pseudo-leucita. As rochas mais abundantes são nefelinasienitos (nefelina, egirina-augita, biotita, hornblenda, titanita e magnetita). Localmente são observados
foialítos. Uma amostra de tinguaito foi utilizada para separar grãos de biotita que após ativação neutronica
teve um grão analisado para Ar-Ar fornecendo a idade de 67 ± 1 Ma, interpretado como idade de intrusão
do complexo alcalino.
Palavras chaves: rochas alcalinas, Itatiaia, idade Ar-Ar
Abstract
The Rio de Janeiro State region, located between Serra do Mar and the coast presents some remnant
bodies in part formed by several plutons of alkaline nature, lined up according to a WSW–ENE trend. Such
intrusions alignment includes Mendanha, Itatiaia, Morro Redondo, Tinguá, Itaúna, Marapicu, Tanguá,
Soarinho, Rio Bonito, Moro dos Gatos, Cabo Frio Island and Morro de São João plutons.The present
contribution comprises 40Ar/39Ar isotopes studies of biotite from the Itatiaia alkaline intrusion of the Itatiaia
tinguaite samples wich yielded a Ge of 67 ± 1 Ma.
Keywords: alkaline rocks, Itatiaia, Ar-Ar age.

1. Introdução
As suítes alcalinas no Brasil ocorrem ao longo de dois grandes lineamentos
magmáticos, de direção NW-SE e NE-SW, na Plataforma Sul-americana. Este trabalho tem
por objetivo apresentar novos dados isotópicos Ar-Ar e avaliar as propostas de ambientes
tectônicos onde foram gerados os maciços alcalinos, levando em conta as propostas
debatidas na literatura. Resultados recentes de Petrografia, Geoquímica, Geologia
Isotópica, Geologia Estrutural e Geofísica foram utilizados para o estabelecimento de
modelos geodinâmicos.
A Petrografia destes maciços compreende: Sienitos, Traquitos, Nefelina-sienitos,
Fonolitos e algumas rochas máficas alcalinas associadas localmente. A Geoquímica aponta
para séries alcalinas intracrátônicas e manto derivadas. Os estudos de Geologia Estrutural
e Geofísica (magnetometria e gravimetria) indicam que tais intrusões alcalinas guardam
pouca relação geométrica com as feições estruturais do embasamento, com contatos
formando limites arredondados além de textura isotópica observada nas amostras. Por
outro lado, as intrusões alcalinas apresentam uma distribuição geográfica que sugere um
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alinhamento concordante com as feições estruturais regionais do cinturão Ribeira e (em
adição) guardam relação geográfica com os sedimentos cenozóicos. Esta correlação pode
ser interpretada geneticamente onde os esforços extensionais para a formação das bacias
seriam também os responsáveis para a formação de intrusão dos magmas alcalinos.

Figura 1. Mapa geológico simplificado da intrusão alcalina de Itatiaia e arredores.

2. Resultados Ar-Ar
Uma amostra de tinguaito foi utilizada para separar grãos de biotita que após
ativação neutrônica teve um grão analisado para Ar-Ar fornecendo a idade de 67 ± 1 Ma,
interpretado como idade de intrusão do complexo alcalino. As idades K-Ar destas intrusões
variam de 80 a 65 Ma segundo a literatura literatura (Amaral et al., 1967; Sonoki e Garda,
1988) e os isótopos de neodímio (Nd), estrôncio (Sr) sugerem magmas originados no manto
litosférico ou astenosférico. Tais estudos isotópicos também indicam preferencialmente
fontes enriquecidas de manto tipo EM1 ou EM2 (EM = enriched mantle). Os resultados
isotópicos de Pb sugerem um alinhamento variando entre MORB, OIB e EM II, indicando
uma provável misturas de dois componentes mantélicos. Os dados de isótopos de Pb da
ilha oceânica de Tristão da Cunha apresentam similaridade com as assinaturas isotópicas
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de Pb das intrusões alcalinas e são diferentes das assinaturas observadas nas Ilhas
Oceânicas de Trindade e Açores.

Figura 2. Diagrama step-heating em biotita da intrusão alcalina de Itatiaia.

3. Petrografia e Geoquímica
As rochas do Maciço do Itatiaia são representadas por rochas sieníticas insaturadas
como nefelna sienitos, brechas magmáticas e tambem por rochas de composição quartzo
sieníticas. Observa-se diques de microssienitos, fonólitos e tinguaítos, estes com pseudoleucita. As rochas mais abundantes são nefelina-sienitos (nefelina, egirina-augita, biotita,
hornblenda, titanita e magnetita). Localmente são observados foialítos. As rochas saturadas
consistem de nordmarkitos com grande variação textural desde porfiríticos a equigranulares,
consituídos por micropertitas, quartzo (2 a 8 %), arfverdsonita, egerina-augita, biotita,
magnetita e titanita.
Os trabalhos de campo permitiram a coleta de cerca de 30 amostras, das quais 15
foram estudadas petrograficamente. Em adição, 12 amostras foram selecionadas para
estudos litogeoquímicos. Elas apresentam grande variação em terrmos de SiO2 (55-70%),
Al2O3 (14-21%), com restritas quantidades de MgO. As amostras foram subdivididas em três
grupos: 1) Qz-Normativos, com paragênese sub-alcalina Qz, Hy, Ab; 2) baixo teor de Nenormativa, com eventual ausência. A Ne é substituida por Ol e Hy e não possui Co
normativo; 3) Alto teor de Ne e Co normativos, ou sem Ne normativa, mas com alto teor de
Co. Com o aumento de SiO2 nas amostras, observa-se o decréscimo de Al2O3, Fe2O3 (t),
MgO, Alcalis, Y, Sr e incremento de MnO, Rb, Nb e Hf. As curvas de ETR normalizadas ao

1261

condrito ilustram que as amostras do grupo 1 possuem anomalias negativas de Eu
pronunciadas, associadas provavelmente ao intenso fracionamento de feldspatos e
moderado fracionamento de ETR leves, com pouco fracionamento de ETR pesados. Já as
amostras dos grupos 2 e 3, as anomalias de Eu são pouco pronunciadas a não observadas.
Algumas amostras dos grupos 2 e 3 possuem anomalias positvas de Eu, implicando em
acumulação em álcali-feldspatos. As amostras do grupo 1 são as amostras mais
diferenciadas do manto primordial, e as amostras mais próximas (grupo 3) possuem
deficiência de álcalis e abundância em Al2O3.
Os estudos petrográficos e litogeoquímicos permitem indicar que as rochas
insaturadas tendem a ocorrer nas bordas e as saturadas constituem o núcleo da intrusão,
sugerindo ter sido o fracionamento magmático o processo responsável pelas variações
composicionais.

4. Conclusões
Diante do exposto, os modelos geodinâmicos podem ser resumidos em dois
principais a partir da idade Ar-Ar (de 67 ± 1 Ma). O primeiro modelo leva em conta a existência
de uma pluma mantélica originada na astenosfera a partir de fontes enriquecidas
(provavelmente de subducções profundas de slabs de crosta continental em eventos
pretéritos). Corroboram com este modelo os dados petrológicos, isotópicos e geoquímicos,
além das idades K/Ar. Por outro lado os dados isótopos e geoquímicos de Trindade não
permitem relacionar as rochas alcalinas do continente com as rochas alcalinas desta ilha. O
segundo modelo proposto, coerente com os dados isotópicos mais recentes, é baseado na
hipótese de flexura crustal e considera que os sedimentos depositados na plataforma
continental exerceriam um esforço de forma a flexurar a crosta continental produzindo
fraturas profundas que permitiriam a entrada de magmas mantélicos.
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Resumo
O Grupo Bambuí e seus correlatos (incluindo o Grupo Una) é uma das mais importantes unidades
sedimentares, de idade Neoproterozóica, que compõem o orógeno da Faixa Brasilia e a cobertura do
Cráton São Francisco. Este trabalho apresenta novos dados geocronológicos deste grupo, em
amostras da região nordeste da bacia, localizada na Chapada Diamantina, Bahia. Visando melhor
entender a proveniência dessa unidade e reconstituir o paleoambientes das bacias originais, duas
datações pelo método U-Pb por SHRIMP em zircões detríticos, foram realizadas em arenitos
arcoseanos intercalados aos carbonatos da base do Grupo (Formação Nova América)
estratigraficamente equivalente à Formação Sete Lagoas em Minas Gerais e Goiás. Nesta região,
essa unidade contém somente idades arqueanas e paleoproterozóicas para os zircões detríticos, o
que é muito diferente da base do Bambuí na região sudoeste da bacia.
Palavras-chave: Proveniência. Grupo Bambuí. U-Pb.
Abstract
The Bambuí Group and its correlative units (e.g. the Una Group) represent the most important
Neoproterozoic sedimentary unit of the Brasilia Belt and of the extensive neoproterozoic cratonic cover
of the São Francisco Craton. In the present study we present new geochronological/provenance data
for the Bambuí/Una Group in the Chapada da Diamantina region, Bahia. In order to better understand
the evolution and paleoenvironments of the Bambuí basin we discuss here two new provenance
patterns for arkoses intercalated in the limestones/dolostones of the base of the Nova América
Formation, which is equivalent to the Sete Lagoas Formation at the base of the Bambuí Group further
to the southwest, in Minas Gerais and Goiás. In the studied area, these arkoses present only
Archaean and Paleoproterozoic detrital zircons, contrary to the observed to the west, where the
detrital population is dominantly of Neoproterozoic age.
Keywords: Provenance. Bambuí Group. U-Pb.

1. Introdução
A idade e significado tectônico das bacias sedimentares Neoproterozóicas, integrantes
da Faixa Brasília e da cobertura do cráton, constituem aspectos intensamente debatidos e
controversos na literatura, e ainda representam assunto não resolvido sobre a evolução desta
faixa orogenética. O melhor entendimento e caracterização das unidades sedimentares
integrantes da cobertura neoproterozóica do Cráton do São Francisco, na região da Chapada
Diamantina, Bahia, são de extrema importância para a compreensão de sua evolução
tectônica.
O grupo Bambuí é uma das unidades sedimentares Neoproterozóicas mais importantes
da região central do Brasil, extendendo-se por toda a Faixa Brasília, recobrindo grandes áreas
do Cráton São Francisco.
Pimentel et al. (2001, 2011) demonstraram que a deposição do Grupo Bambuí, em sua
porção sudoeste, é provavelmente contemporânea com o soerguimento da Faixa Brasília, de
idade Neoproterozóica. Com o uso de metodologias analíticas tais como Sm-Nd em rocha total
e U-Pb em zircão, esses autores identificaram diferenças nas assinaturas isotópicas e idadesmodelo de sedimentos do Grupo Bambuí em relação as unidades estratigraficamente
próximas. Dentre os ambientes de deposição sugeridos para o grupo, o mais aceito é de que
se trate de uma paleobacia tipo "foreland".
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O presente trabalho tem como objetivo, utilizando-se da metodologia U-Pb por SHRIMP
em zircão detrítico, avaliar se os padrões de proveniência do Grupo Bambuí, na região
sudoeste da Faixa Brasília, são os mesmos da cobertura cratônica, e se as formações que
compõem o grupo, na área de estudo, possuem as mesmas áreas-fonte daquelas presentes
nos sedimentos da parte oeste da Faixa Brasília.
As amostras coletadas são diamictitos, arenitos e arenitos arcoseanos. No presente
estudo apresentamos dados preliminares U-Pb SHRIMP para duas amostras de arcóseos
da porção NE da bacia.
2. Geologia Regional
2.1 Faixa Brasilia
A Faixa Brasília pertence a Província Tocantins e foi formada durante o
Neoproterozóico em função da convergência e colisão dos crátons Amazônico, São Francisco
e o Bloco situado abaixo da Bacia do Paraná (Cráton Paranapanema). Possui estrutura
aproximadamente norte-sul, margeia os limites ocidentais do Cráton São Francisco, sendo
disposta em um complexo conjunto de dobramentos e lascas de empurrão com vergência para
o cráton. Tanto o metamorfismo quanto a deformação são progressivamente mais intensos em
direção a oeste, o que levou à sua divisão em duas zonas: a externa, margeando o cráton, e a
interna, a oeste (Fuck et al., 1994).
O Grupo Bambuí compreende uma sequência pelito-carbonática que recobre diversas
unidades da Faixa Brasília e do Cráton São Francisco, sobreposta aos diamictitos da
Formação Jequitaí. A organização estratigráfica adotada aqui é a de Dardenne (2000),
segundo a qual o Grupo Bambuí é formado por cinco formações: Sete Lagoas, Serra de Santa
Helena, Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e Três Marias, que se encontram bem
distribuídas nos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia.
A) Formação Sete Lagoas: composta essencialmente de rochas carbonáticas, com
dolomitos estromatolíticos, e finas intercalações de siltitos e folhelhos.
B) Formação Serra de Santa Helena: composta essencialmente de folhelho e siltitos
laminados, com raras e finas camadas de arenito fino.
C) Formação Lagoa do Jacaré: composta dominantemente de calcários oolíticos e
pisolíticos bem como por siltitos carbonáticos de coloração verde.
D) Formação Serra da Saudade: representada por folhelhos, siltitos esverdeados e algumas
lentes de calcário cinza.
E) Formação Três Marias: compreende unidade siliciclástica constituída por arcóseos e
siltitos com presença comum de estruturas do tipo estratificação plano-paralela e marcas
de onda.
Os sedimentos do Grupo Bambuí foram depositados em uma plataforma epicontinental,
inicialmente em um ambiente de mar raso, evoluindo para recifal e finalmente foi instaurado
um sistema aluvial (Marini et al., 1984, Dardenne, 2000, D’Agrella-Filho et al., 2000). A
sequência shallowing upward foi estabelecida em três megaciclos regressivos (Dardenne,
2000). O primeiro megaciclo é representado pela Formação Sete Lagoas, o segundo pelas
formações Serra de Santa Helena e Lagoa do Jacaré e por fim o último composto pelas
formações Serra da Saudade e Três Marias.
2.2 Chapada Diamantina
O grupo Bambuí/Una faz parte do Supergrupo São Francisco, e se encontra sobre o
grupo Macaúbas. O grupo Macaúbas em sua base engloba diamictitos, arenitos e pelitos de
origem glacio-continental (na atual zona cratônica), com transições para depósitos glaciomarinhos (nas faixas marginais). O Grupo Macaúbas é separado do Supergrupo Espinhaço
por uma discordância angular (Pedrosa-Soares et al., 1992).
Na região da Chapada Diamantina, o Supergrupo São Francisco engloba o Grupo Una,
que se divide nas formações Bebedouro e Salitre (Figura 1). A Formação Bebedouro contém
diamictitos, arenitos e pelitos, cuja deposição deu-se em ambiente glacio-marinho (Guimarães
& Dominguez, 1995). A Formação Salitre é composta por um pacote de rochas
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dominantemente carbonáticas, contendo intercalações de pelitos (Leão & Dominguez, 1992).
O Grupo Santo Onofre e a Formação Bebedouro,são correlacionadas ao Grupo Macaúbas.
A Formação Salitre, correlacionada ao Grupo Bambuí da Bacia do São Francisco, é
interpretada como produto de uma transgressão marinha generalizada (Leão & Dominguez,
1992) que vigorou no antepaís brasiliano.

Figura 1 - Mapa de ocorrência do Grupo Bambuí e das unidades glaciogênicas Jequitaí-Macaúbas e
Bebedouro (Modificado de Bizzi et al., 2001), em vermelho a região de estudo.

3. Metodologia
Os concentrados de zircão foram extraídos de 1-10Kg de amostra de rocha, por meio
de britagem até uma granulometria de 500 µm e separados dos demais grãos minerais por
bateia, separação por líquidos densos e por processamento em um separador isodinâmico
Franz. A separação final se deu de modo manual em lupa binocular. Após essa fase, foram
realizadas análises petrográficas e feito imageamento por elétrons retro-espalhados dos
cristais de zircão, usando microscópio eletrônico de varredura (MEV) visando o
reconhecimento das diferentes populações de zircão presentes nos sedimentos. As datações
nas duas amostras apresentadas neste trabalho (Bb-04 e Bb-05), foram realizadas através do
método U-Pb via SHRIMP no laboratorio da Australian National University em Canberra,
Austrália.
4. Resultados
As análises isotópicas estão resumidas nos diagramas de probabilidade cumulativa
da figura 2. Dois grupos de idades mais importantes são de 2,0 Ga e 2,6-2,7 Ga, com
contribuições também de fontes > 3,0 Ga. Zircões neoproterozóicos não são observados.

1265

Figura 2 – Diagramas de probabilidade cumulativa das amostras Bb-04 e Bb-05.

5. Conclusões
Os zircões detríticos da região leste da bacia, no Grupo Bambuí, possuem idades
paleoproterozóicas e arqueanas, diferentemente da região oeste do mesmo nível
estratigráfico, que possuem zircões detríticos de idade neoproterozóica – 620 Ma (Pimentel
et al., 2011). Os dados preliminares indicam, portanto que as rochas siliciclásticas da base
do Grupo Una, na região de Umburamas, não representam o produto da erosão das faixas
brasilianas adjacentes e, portanto, a interpretação de que a bacia representa uma bacia de
"foreland" não se aplica.
6. REFERÊNCIAS
Bizzi, L.A.; Schobbenhaus, C. Gonçalves, J.H.; Baars, F.J.; Delgado, I.M.; Abram, M.B.; Leão Neto,R.;
Matos, G.M.M.; Santos, J.O.S. 2001. Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil: Sistema
de Informações Geográficas-SIG e Mapas-Escala 1:2.500.000. Brasília/CPRM, 2001.
D’Agrella-Filho, M.S.; Babinski, M.; Trindade, R.I.F.; Van Schmus, W.R.; Ernesto, M. 2000.
Simultaneous remagnetization and U-Pb isotope resetting in Neoproterozoic carbonates of the
São Francisco Craton, Brazil. Precambrian Research, 99(2000):179-196.
Dardenne, M.A. 2000. The Brasília Fold Belt. In: CORDANI, U.G.; MILANI, E.J.; TOMAS FILHO, A.
and CAMPOS, D.A., Editors, 2000. Tectonic Evolution of South America. Proceedings of the XXXI
International Geological Congress (Rio de Janeiro), p.231-263.
Guimarães, J.T. & Dominguez, J.M.L. 1995. Caracterização Faciológica da Formação Bebedouro
(Proterozóico Superior) no Estado da Bahia. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DE MINAS GERAIS,
8, 1995, Diamantina. Anais... Diamantina: SBG - Núcleo Minas Gerais, Instituto de Geociências
da UFMG, (Boletim, 13) 148p. il. p. 107-108
Fuck, R.A., Pimentel, M.M.; Del’rey-Silva, L.J.H. 1994. Compartimentação Tectônica da Porção
Oriental da Província Tocantins. In: Cong. Bras. Geol., 38. Boletim de Resumos Expandidos, V.1,
p.215-216.
Leão, Z.M.A.N. & Dominguez, J.M.L. 1992. Plataformas carbpnátieas précambrianas: o exemplo da
Formação Salitre, Proterozóico Superior, Estado da Bahia. Rev Bras de Geoc, 22(4):407-421.
Marini, J.O.; Fuck, R.A.; Danni, J.C.M.; Dardenne, M.A.; Loguércio, S.O.C.; Ramalho, R. 1984. As
Faixas de Dobramentos Brasília, Uruaçu e Paraguai-Araguaia e o Maciço Mediano de Goiás. In:
Schobbenhaus, C.; Diogenes, A.C.; Derge, G.R; Asmos, M.E. (coord.) Geologia do Brasil; Texto
Explicativo do Mapa Geológico do Brasil e Área Oceânica Adjacente, Incluindo Depósitos
Minerais, Escala 1:2.500.000. DNPM. 501p.
Pedrosa-Soares, A.C., Noce, C.M., Vidal, P., Monteiro, R. & Leonardos, O.H. 1992. Toward a new
tectonic model for the Late Proterzoic Araçuaí (SE Brazil) - West Congolian (SW Africa) Belt.
Journal of South American Earth Sciences, 6: 33-47.
Pimentel, M.M.; Dardenne, M.A.; Fuck, R.A.; Viana, M.G.; Junges, S.L.; Fischel, D.P.; Seer, H.;
Dantas, E.L. 2001. Nd Isotopes and the Provenance of Detrital Sediments of the Neoproterozoic
Brasília Belt, Central Brazil. Jour. South Am. Ear. Sci., 14(6):571-585.
Pimentel, M. M.; Rodrigues, J.B.; Dellagiustina, M.E.S.; Junges, S.L.; Matteini, M.; Armstrong, R.
2011. The Tectonic Evolution of the Neoproterozoic Brasília Belt, Central Brazil, Based on
SHRIMP and LA-ICPMS U-Pb Sedimentary provenance data: A Review. Journal of South
American Earth Sciences, v. 31, p. 345-357.

1266

Quimioestratigrafia Isotópica (C e Sr) de Carbonatos da Faixa
Paraguai Norte
Milene Freitas FIGUEIREDO1, Marly BABINSKI2
1– Petrobras/Cenpes/BPA - milenefigueiredo@petrobras.com.br; 2– Universidade de São Paulo/ IGc babinski@usp.br

RESUMO
13
Incursões fortemente negativas de δ C em carbonatos ediacaranos têm sido reconhecidas em todos
os continentes, não havendo similares ao longo do Fanerozoico. Estas anomalias têm sido alvo das
mais diversas interpretações, especialmente quanto à resposta dos oceanos às possíveis
interferências no ciclo do carbono. Neste trabalho, é apresentado um estudo quimioestratigráfico de
alta resolução para seções carbonáticas da Faixa Paraguai Norte, incluindo rochas depositadas em
13
ambientes de planície de maré, plataforma e talude. Os valores de δ C obtidos demonstram a
existência de anomalias negativas (ca. –6‰) associadas às inundações ocorridas após dois eventos
13
glaciais distintos (formações Puga e Serra Azul). Os demais valores de δ C são predominantemente
87
86
negativos e mostram um gradiente ao longo da plataforma de até 2,5‰. Razões Sr/ Sr iniciais são
coerentes com a evolução esperada para os oceanos durante o Ediacarano, variando de 0,7074
(Formação Guia) a 0,7087 (Formação Serra Azul).
Palavras-chave: Neoproterozoico, isótopos estáveis, Faixa Paraguai.
ABSTRACT
13
Strong negative incursions of δ C in Edicacaran carbonates have been recognized worldwide without
similar along the Phanerozoic. These anomalies have been target of several interpretations, especially
about the ocean reaction in front of interferences in the carbon cycle. In this work we present a high
resolution chemostratigraphy study on the carbonates of the North Paraguay Belt in sections from tidal
13
flat, shelf and slope environments. The obtained δ C values show the presence of negative
anomalies (ca. –6‰) associated with flooding occurred after two distinct glacial events (Puga and
13
Serra Azul Formations). The another δ C values are predominantly negatives and show a down deep
87
86
shelf gradient up to 2,5‰. Initial Sr/ Sr ratios are coherent with the expected evolution for the
Ediacaran oceans, varying between 0.7074 (Guia Formation) and 0.7087 (Serra Azul Formation).
Keywords: Neoproterozoic, stable isotopes, Paraguay Belt.

1- Introdução
A quimioestratigrafia isotópica de C e Sr é amplamente utilizada em seções
neoproterozoicas como ferramenta na correlação estratigráfica e como indicador de eventos
paleoambientais, paleoclimáticos e tectônicos. Dentro do conhecimento atual sobre o ciclo
do carbono, o carbono inorgânico é convertido em carbono orgânico através de diversas
trajetórias enzimáticas, sendo a fotossíntese a mais importante volumetricamente e a
metanogênese a de maior poder de fracionamento (Newton & Bottrell, 2007). A composição
isotópica de Sr no oceano depende das taxas de entrada de fluídos mantélicos, pouco
radiogênicos, e de rios contendo Sr de rochas previamente intemperisadas, mais
radiogênicos (Banner, 2004). As variações de grande amplitude nos isótopos de C
encontradas no Ediacarano, quando comparadas ao registro Fanerozoico, sugerem
consideráveis perturbações no ciclo do carbono (Kaufman & Knoll, 1995).
Na Faixa Paraguai, o Ediacarano se inicia com o Grupo Araras, uma plataforma
carbonática, instalada após a Glaciação Global Marinoana (Formação Puga; Nogueira et al.,
2003; Alvarenga et al., 2004) e inibida por um segundo evento glacial (Formação Serra Azul;
Figueiredo et al., 2008). Trabalhos anteriores mostraram uma forte anomalia negativa de
δ13C na base do Grupo Araras, sendo que o maior número de dados se encontra no domínio
cratônico da Faixa Paraguai Norte (Nogueira et al., 2003; Alvarenga et al., 2004; Font et al.,
2006). Para o topo da sucessão, as curvas isotópicas disponíveis na literatura possuem
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baixa resolução e diferem quanto aos valores de δ13C. Este trabalho apresenta o primeiro
estudo quimioestratigráfico isotópico dos carbonatos encontrados na Formação Serra Azul,
bem como uma quimioestratigrafia isotópica de C e Sr de alta resolução em seções
plataformais e bacinais do Grupo Araras.
2 – Unidades Sedimentológicas
As rochas sedimentares da bacia precursora da Faixa Paraguai Norte foram
depositadas na margem sudeste do Cráton Amazônico, desenvolvendo uma plataforma
composta por uma sucessão de diamictitos (Formação Puga), carbonatos (Grupo Araras) e
diamictitos, arenitos e pelitos (Grupo Alto Paraguai). A Formação Puga é composta
predominantemente por diamictitos contendo clastos polimíticos facetados e estriados, e
arenitos e pelitos subordinados. As rochas desta formação são interpretadas como de
ambiente glácio-marinho e foram correlacionadas com a Glaciação Marinoana (Nogueira et
al., 2003; Alvarenga et al., 2004). O Grupo Araras é composto por uma espessa sucessão
de carbonatos (ca. 1000 m), desenvolvida numa margem passiva. Este grupo foi dividido por
Nogueira & Riccomini (2006) em quatro formações: Mirassol d’Oeste (dolomitos de capa);
Guia (calcários de ambiente profundo); Serra do Quilombo (brechas cimentadas), não
individualizada na área de estudo; e Nobres (dolomitos de plataforma rasa-transicional). O
Grupo Alto Paraguai reúne 3 formações (Figueiredo et al., 2008): Serra Azul (diamictitos,
pelitos e calcário subordinado); Raizama (arenitos e pelitos subordinados); e Diamantino
(pelitos e arenitos subordinados).
3 – Resultados
Para as razões 87Sr/86Sr, foram aceitas como inalteradas as amostras com razão
Mn/Sr inferior a 0,5 e teores de Mn e Fe abaixo de 0,03 e 0,3%, respectivamente (Denison
et al., 1994). Para os valores δ13C, foram admitidas razões Mn/Sr menores que 10, pois o
volume de água meteórica que facilmente alteraria as razões Mn/Sr dificilmente altera a
composição de C (Kaufman & Knoll, 1995). Apesar das amostras analisadas apresentarem
teores de Mn inferiores a 0,03%, a razão Sr/Ca mostrou uma considerável perda de Sr nos
termos mais dolomíticos, sendo que as amostras com razão Sr/Ca inferiores a 0,0010 foram
consideradas como tendo suas composições de Sr alteradas pela diagênese e, portanto,
inadequadas para análise isotópica de Sr.
Os valores de δ13C obtidos são predominantemente negativos, ocorrendo valores
positivos no topo da Formação Nobres. Os valores de δ13C da Formação Guia iniciam em
torno de –5‰, após a glaciação Puga, e desenvolvem uma trajetória positiva até valores
próximos de 0% (δ18O entre –3 e –10‰). Para o topo desta formação, os valores de δ13C
assumem uma tendência negativa até – 3‰ (δ18O ~ –8‰). Logo acima, os valores de δ13C
tendem novamente para valores próximos de 0‰, em fácies sedimentares dolomitizadas
(base da Formação Nobres?), passando a valores mais constantes nas fácies mais rasas,
ao redor de –1‰ (δ18O entre –8 e –3‰, predominando –6‰). Para o topo, a Formação
Nobres apresenta valores de δ13C dispersos, inicialmente mais positivos nas fácies de
plataforma, entre 0 e +2‰, posteriormente, em torno de 0‰, com alguns valores negativos
(até –2‰), para as fácies de planície de maré (δ18O oscilam ao redor de – 4‰). Acima dos
diamictitos glaciais da Formação Serra Azul, encontram-se lentes calcárias que forneceram
valores de δ13C entre –3 e –7‰ (δ18O de –8 a –6‰), para a primeira lente, e valores de δ13C
entre –1 e 1‰ (δ18O entre –9 e –4‰) para a segunda e terceira lentes.
A razão 87Sr/86Sr inicial obtida para o carbonato depositado imediatamente após a
Formação Puga, apresenta-se mais radiogênica (0,7080). Os carbonatos que se sucedem
são inicialmente menos radiogênicos, com razões 87Sr/86Sr de 0,7074 (Formação Guia),
passando para carbonatos com razões mais radiogênicas para o topo, chegando a razões
87
Sr/86Sr de 0,7088 (Formação Serra Azul).
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4 – Análise e Interpretação
Ao longo da sucessão carbonática da Faixa Paraguai, observou-se uma dependência
dos valores isotópicos de C em relação às fácies sedimentares, especialmente para as
formações Guia e Nobres. No entanto, os carbonatos que capeiam os diamictitos glaciais da
Formações Puga e pelitos da Formação Serra Azul não apresentaram tal correlação, mas
valores negativamente anômalos.
Na Formação Guia, os valores isotopicamente mais leves estão associados às fácies
de ambientes mais profundos, como calcários negros laminados e ritmitos. Já os valores
mais pesados correspondem às fácies mais rasas, transportadas talude abaixo por fluxos
gravitacionais, como clastos de brechas, slumps e esteiras algais. No entanto, a variação de
δ13C não ultrapassa 2,5‰, valor próximo ao gradiente observado nas bacias oceânicas
modernas (ao redor de 2‰; Kroopnik, 1980; Broecker & Peng, 1982), atribuído à
fotossíntese restrita à zona fótica, remoção da biomassa produzida na zona de mistura e
remineralização da MO em profundidade.
Na Formação Nobres, os valores isotopicamente mais leves estão associados à
exposição da bacia (intermaré a supramaré), representada por dolomitos contendo
acamamentos wavy, gretas e evaporitos. Por outro lado, os valores mais pesados estão
associados ao ambiente de inframaré, representado por estratificações cruzadas
cavalgantes, canais preenchidos, estromatólitos colunares e turbiditos rasos. Tal
comportamento isotópico pode ocorrer quando há restrição do ambiente com a instalação de
salmouras, normalmente saturadas em sulfato, molécula necessária às bactérias sulfatoredutoras que liberam preferencialmente 12C (CO2) para o meio.
As razões isotópicas de Sr são mais homogêneas nos oceanos e apresentam um
aumento gradativo através do Ediacarano, como conseqüência das orogenias gondwânicas.
As razões 87Sr/86Sr para o Ediacarano iniciam com um rápido aumento de 0,7074 a 0,7080,
logo após a glaciação Marinoana, seguido de uma estabilização ao redor de 0,7075 até a
metade do período, quando aumenta gradativamente para razões ao redor de 0,7087,
associadas com a anomalia Shuram-Wonoka, seguido de um suave declínio na transição
com o Cambriano (Halverson et al., 2007). Este comportamento está refletido nos
carbonatos da Faixa Paraguai Norte e estas razões iniciais 87Sr/86Sr podem ser utilizadas na
calibração temporal relativa das curvas isotópicas de δ13C, exigindo uma rigorosa seleção de
amostras não alteradas por processos pós-deposicionais (Denison et al., 1994; Jacobsen &
Kaufman, 1999).
A anomalia negativa encontrada nos carbonatos acima da Formação Puga tem
ocorrência constante ao longo de toda a bacia, da plataforma eufótica (Nogueira et al., 2003;
Alvarenga et al., 2004; Riccomini et al., 2007) ao talude, dados deste trabalho. Este fato
permite inferir um período de intensa circulação termohalina, com um tempo de
homogeneização intraoceânica igual ou inferior ao do tempo de residência do carbono na
água do mar (1500 anos).
A anomalia negativa observada na Formação Serra Azul possui ocorrência limitada e
espessura bastante reduzida, em relação à anomalia Wonoka-Shuram, de maior
abrangência e registro geológico. Isso dificulta a correlação entre elas e sugeriria a
possibilidade destes valores anômalos não representarem a composição original da água do
mar, ou de que a anomalia negativa Wonoka-Shuram não esteja conectada às glaciações
ediacaranas (Halverson, 2006). No entanto, os carbonatos da Formação Serra Azul
apresentam razões 87Sr/86Sr potencialmente primárias e coerentes com a evolução isotópica
do Sr na água do mar para o mesmo período. Se a Formação Serra Azul for crono-correlata
da Formação Gaskiers (582 Ma), estas anomalias podem estar relacionadas ao evento
glacial homônimo, aparentemente de altas latitudes, e também ao Impacto Acraman
(Austrália, Gostin et al., 1986), de grandes dimensões e com idade estimada em cerca de
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580 Ma, com base em acritarcas (Grey et al., 2003). Williams & Wallace (2003) consideram
que este impacto tenha sido catastrófico o suficiente para causar mudanças globais no
meio-ambiente terrestre, que pode ser observado na variação brusca da assembléia de
acritarcas simples (leiosfera), abaixo da camada de ejetos de impacto, para uma assembléia
de acritarcas grandes e complexos, acima dela (Calver & Lindsay, 1998; Grey et al., 2003).
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Resumo
A datação por SHRIMP de 102 cristais de zircões detríticos de amostra de camada de arenito
interderrames (Grupo Serra Geral), Iraí, sul do Brasil, fornece evidências sobre a evolução tectônica
entre o Neoarqueano e o Permiano. As idades U-Pb em zircão refletem quatro principais ciclos
orogênicos - Grenviliano (1155-962 Ma), Brasiliano (808-530 Ma), Período Cambro- Ordoviciano
(505-448 Ma), e Período Permiano (296 a 250 Ma). Há ainda duas pequenas concentrações de
idades no Neoarqueano (2,8-2,6 Ga) e Paleoproterozóico (2,05-1,80 Ga). Os picos de idade de zircão
indicam que cada orogenia esta relacionada a vários pulsos de atividades ígneas, no sul da América
do Sul.
Palavras-chave: zircão detrítico, arenito interderrame, ciclos orogênicos, Pré-Cambriano, Permiano.
Abstract
Ion microprobe (SHRIMP) age investigation of 102 detrital zircon crystals from an aeolian intertrap
sandstone (Grupo Serra Geral), Iraí, southern Brazil, provides insights on the tectonic evolution from
the Archean to the Permian. The zircon U-Pb ages reflect four orogenic cycles – Grenvillian (1155-962
Ma), Brasiliano (808-530 Ma), Cambro-Ordovician Period (505-448 Ma), and Permian Period (296-250
Ma). Two small age concentrations are Neoarchean (2.8-2.6 Ga) and Paleoproterozoic (2.05-1.80
Ga). Zircon age peaks indicate that each orogeny had several pulses of igneous activities in the
southern South America shield.
Keywords: detrital zircon, intertrap sandstone, orogenic cycles, Precambrian, Permian.

1. Introdução
Uma fina (0,5 m) camada de arenito silicificado, intercalada em dois derrames de
basaltos alto-Ti do Grupo Serra Geral (e.g., Hartmann et la., 2010) de idade ~135 Ma (Pinto
et al. 2011) foi estudada com vistas à evolução temporal dos cristais de zircão detríticos.
Camadas similares de arenitos silicificados ocorrem em muitos locais geográficos e em toda
a estratigrafia do Grupo Serra Geral (e.g., Hartmann et al., 2011). Sua origem ainda não
está estabelecida, apesar de Hartmann et al. (2011) postularem a extrusão de areia
fluidizada sobre o derrame, sendo o sedimento originado das dunas inconsolidadas da
Formação Botucatu subjacente.
Um propósito do estudo é o estabelecimento da cronoestratigrafia do Escudo
Brasileiro abaixo da Bacia do Paraná no sul do Brasil, especialmente para os Ciclos
Brasiliano e Transamazônico. Os resultados obtidos mostraram também grande número de
amostras relacionadas à orogênese Sunsás (Grenviliano) em torno de 1 Ga, juntamente
com idades paleozóicas, ampliando os objetivos da pesquisa para a evolução da margem
andina do sudoeste do paleocontinente Gondwana (do Arqueano ao Permiano), com base
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na datação de 102 zircões detríticos de uma amostra de arenito intercalado em dois
derrames de basalto em Iraí, sul do Brasil.
2. Geologia
O arenito datado está contido na Bacia do Paraná (Fig. 1a) que recobre uma área
superior a 1.500.000 km2 no Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai (Scherer & Goldberg,
2007). A bacia é constituída de rochas sedimentares de idade ordoviciana a cretácea.
Zircões contidos em tonsteins da Formação Rio Bonito e Irati forneceram idades SHRIMP de
290,6 ±1,5 Ma (Permiano) (Guerra-Sommer et al., 2008). A Formação Botucatu tem idade
Cretácea, ocorre abaixo e está intercalada com os primeiros derrames do Grupo Serra
Geral.
A amostra analisada foi coletada na estrada BR-386, próximo à cidade de Iraí, Rio
Grande do Sul (Fig. 1b). As rochas vulcânicas associadas são derrames de basaltos alto-Ti
(Gomes, 1996), com muitas camadas de arenitos interdigitadas entre os derrames (Fig. 1c).
O Escudo Brasileiro, abaixo da Bacia do Paraná no sul do Brasil, é composto por
rochas metamórficas e ígneas do ciclo Brasiliano (880 a ~500 Ma) e do ciclo
Transamazônico, sendo algumas arqueanas (p.ex., Hartmann et al., 2008).
3. Materiais e Métodos
A amostra estudada é um quartzo arenito com grãos de quartzo (~90%)
arredondados e bem selecionados, ortoclásio (~4%), plagioclásio (3%) e muscovita (3%),
com epidoto, zircão, apatita, titanita e magnetita como acessórios principais. Uma amostra
de 2 kg foi britada, moída e processada por peneiramento e separação de minerais pesados
com magnetismo e líquidos densos nos laboratórios da UFRGS.
A composição isotópica dos zircões foi determinada utilizando o equipamento
SHRIMP II da Curtin University (Perth, Austrália), seguindo os métodos descritos por
Compston et al. (1992). Idades mais antigas que 1,5 Ga são expressas em valores de idade
média ponderada 207Pb/206Pb e idades mais jovens são definidas pela média 206Pb/238U.
4. Resultados e considerações finais
O conteúdo de U do zircão da amostra estudada encontra-se entre 88-1078 ppm, e
muitos resultados situam-se entre 200-400 ppm. Razões Th/U de zircões da amostra
encontram-se no intervalo 0,03-3,41. As menores razões Th/U (0,03-0,27) estão
concentradas principalmente entre os intervalos de idades 520-710 Ma e 1000-1060 que são
típicas de zircão metamórfico. Por outro lado, 70% de grãos de zircão são magmáticos com
0,37-0,95 de razões Th/U.
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Os 102 grãos de zircão foram datados por U-Pb SHRIMP (Fig. 2), com 3-5
varreduras para cada grão de zircão. A amostra foi dividida em duas populações chamadas
C e D, e depois em subpopulações C1 a 10 e D11 para 25. Todas as idades estão
representadas na figura 3. A população principal é representada por cinquenta (50) grãos do
ciclo Brasiliano (idades entre 505 e 810 Ma), a segunda população mais representativa é
composta por idades de 990-1080 Ma, aproximadamente, com 17 grãos de zircão
correlacionados ao período Toniano (Early Neoproterozic) e provavelmente a orogenia
Sunsás (Grenviliano) na América do Sul. Outros grupos importantes são ~480-447 Ma do
período Ordoviciano, com dez grãos de zircão e do Período Permiano (~244-280 Ma), com
quatorze zircões, todos magmáticos ou metamórficos, provavelmente relacionados as
orogêneses do sul dos Andes Centrais = arco magmático Famatiniano e magmatismo
Choyoi (Ramos, 2000), respectivamente. Há mais duas pequenas populações: 1)
Neoarqueano (2,8-2,6 Ga), com três zircões e 2) quatro grãos de zircões paleoproterozóicos
idade (2,05-1,80 Ga), correlacionáveis ao embasamento do cráton Rio de La Plata.

Figura 1- Mapa de localização: a) Localização área de estudo (quadrado) dentro da Bacia do Paraná em cinza
na América do Sul; b) seção geológica regional entre os municípios de Frederico Westphalen e Iraí, no Rio
Grande do Sul, Brasil e localização da amostra; c) detalhe da coluna estratigráfica da região e posicionamento da
amostra datada, com foto de campo; o “derrame basalto 1” foi datado (zircão SHRIMP) por Pinto et al. (2011) em
aproximadamente 135 Ma.
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Figura 2 – Exemplos selecionados de zircões datados.

Figura 3 – Histograma das idades dos zircões detríticos do arenito datado.

Referências
Compston, W., Williams, I.S., Kirschvink, J.L., Zichao, Z., Guogan, M., 1992. Zircon ages for the Early
Cambrian timescale. Journal of Geological Society, London, UK, 149, 171–184.
Gomes MEB. 1996. Mecanismos de resfriamento, estruturação e processos pós-magmáticos em
basaltos da Bacia do Paraná - região de Frederico Westiphalen (RS) - Brasil. PhD Thesis, Instituto de
Geociências, UFRGS, Porto Alegre, Brasil, 219 p.
Guerra-Sommer, M., Cazzulo-Kleipzig, M., Santos, J.O.S., Hartmann, L.A., Ketzer, J.M., Formoso,
M.L.L. 2008. Radiometric age determination of tonsteins and stratigraphic constraints for the Lower
Permian coal sucession in southern Paraná basin, Brazil. International Journal of Coal Geology 74,
13-27.
Hartmann, L.A., Duarte, L.C., Massonne, H.-J., Michelin, C., Rosenstengel, L.M., Bergmann, M., Theye,
T., Pertille, J., Arena, K.R., Duarte, S.K., Pinto, V.M., Barboza, E.G., Rosa, M.L.C.C., Wildner, W. 2011.
Sequential opening and filling of cavities forming vesicles, amygdales and giant amethyst geodes in
lavas from the southern Paraná volcanic province, Brazil and Uruguay. International Geology Review
(available on Internet, DOI: 10.1080/00206814.2010.496253).
Hartmann, L.A., Santos. J.O.S., McNaughton, N.J. 2008. Detrital Zircon U-Pb Age Data, and
Precambrian Provenance of the Paleozoic Guaritas Formation, Southern Brazilian Shield.
International Geology Review, vol. 50, 364-374.
Pinto, V.M., Hartmann, L.A., Santos, J.O.S., McNaughton, N.J., Wildner, W. 2011. Zircon U-Pb
geochronology from the Paraná bimodal volcanic province support a brief eruptive cycle at ~135 Ma.
Chemical Geology 281, 93-102.
Scherer, C., Goldberg, K. 2007. Paleowind patterns during the latest Jurassic-earliest Cretaceous in
Gondwana: Evidence from aeolian cross-strata of the Botucatu Formation, Brazil. Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology 250, 89-100.

1274
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Resumo
A técnica que apresenta as melhores sensibilidades para a análise de mercúrio é a da
espectrofotometria de absorção atômica pelo método do vapor frio (CVAAS). Durante a execução de
análises dos teores deste metal em sulfetos de cobre foi detectada forte interferência devido à
concomitante redução e precipitação do cobre com conseqüente amalgamação do mercúrio. Testouse a interferência por meio de uma ampla gama de calibrações de mercúrio na faixa linear do método
-1
-1
(0, 10, 20 e 30 µg.L ), na presença de cobre em concentrações variando de zero a 1500 mg.L . Os
resultados preliminares indicam uma relação exponencial inversa entre os teores de cobre e o sinal
analítico de mercúrio nas amostras. Está sendo testado um modelo matemático que permite corrigir
os coeficientes angulares das calibrações de mercúrio, executando, assim, as correções de seus
teores nas amostras. Os resultados estão sendo refinados com mais análises
Palavras-chave: teor de mercúrio, interferência, CVAAS, modelo matemático.
Abstract
The cold vapor atomic absorption spectrophotometry (CVAAS) is one of the best techniques for
mercury analysis. During the analysis of this metal content in some cooper sulphides, a strong
interference were detected due to the concomitant reduction and precipitation of the cooper with
consequent mercury amalgamation. The interference were tested by means of wide range of mercury
-1
calibration in the linear range of the method (0, 10, 20 e 30 µg.L ), in the presence of cooper
-1
concentrations varying from zero to 1500 mg.L . The preliminary results show an inverse exponential
relation among cooper contents and mercury analytical signal in the samples. A mathematical model
that allows to correct the mercury calibrations angular coefficient, leading to its samples concentration
correction, its being tested. The results are being refined by more data collection.
Keywords: Mercury content, interferences, CVAAS, mathematical modeling.

1. Introdução
A questão da presença do mercúrio nos variados ecossistemas geralmente está
associada à atividade antrópica e, desta forma, sua presença em qualquer tipo de amostra é
considerada decorrente de contaminação. Contudo, em áreas onde há a ocorrência de
rochas ou mineralizações contendo o referido metal, concentrações naturais deste podem
estabelecer um background regional, mesmo sem interferências antrópicas diretas
(Manahan, 2001; Azevedo, 2003; Pestana e Formoso, 2003). Há alguns anos têm sido
relatadas ocorrências de concentrações expressivas de mercúrio na Província Cuprífera Sulriograndense, principalmente junto ou próximo a depósitos e ocorrências de minérios de
cobre e/ou ouro. Não existe registro de jazimentos de minérios de mercúrio nesta região,
apenas a ocorrência esporádica de cinábrio, encontrado em concentrados de minerais
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pesados de sedimentos de corrente (Toniolo et al., 2005a; b). Assim, a presença do
mercúrio nesta região deve-se a ocorrência subordinada de minerais contendo o metal
(cinábrio), e possivelmente a sua ocorrência na estrutura de alguns minérios de cobre
(Remus et al., 1999; 2000; Camacho, 2006).
Durante a execução de levantamento geoquímico que tem por objetivo principal
descrever as ocorrências do mercúrio associado aos minérios da Província Cuprífera Sulriograndense, foi detectada relevante interferência do cobre nas análises dos teores de
mercúrio via espectrofotometria de absorção atômica acoplada à módulo de geração de
hidretos, pelo método do vapor frio (CVAAS). Neste método o mercúrio presente na amostra
é reduzido à sua forma elementar pela ação de um agente redutor enérgico, normalmente o
borohidreto de sódio (NaBH4). O potencial eletroquímico gerado pela oxidação do ânion
hidreto (E° = -2,25V) nas condições do ensaio é suficiente para promover a redução do
mercúrio (E° = +0,85V), e de algum eventual cátion presente na amostra, que encontre
neste potencial condição para sua redução (Beaty e Kerber, 1993). O cobre (E° = +0,34V) é
um destes elementos que pode ser reduzido à sua forma elementar nestas condições.
Dependendo da concentração de cobre na amostra, sua redução pode ser identificada
visualmente pela formação de precipitado de coloração escura.
A precipitação do cobre ocorre concomitante à redução do mercúrio e, em função da
afinidade química entre estes elementos, provavelmente promove a formação de amálgama,
impedindo o transporte do vapor de mercúrio até a célula de leitura. Este processo
determina a redução do sinal analítico, levando a valores mais baixos de concentração do
metal nas amostras. A redução do sinal analítico é proporcional à concentração do cobre na
amostra, ou seja, quanto maior a concentração de cobre, maior a interferência. Tal fato
instigou a investigação sistemática da extensão da interferência do cobre na análise de
mercúrio via CVAAS. Pretende-se, ao final do trabalho, estabelecer as correlações entre os
teores de cobre e a depleção no sinal analítico do mercúrio, bem como propor um modelo
matemático para executar as correções.
2. Metodologias
Para testar a interferência do cobre nas determinações de mercúrio, estão sendo
realizadas determinações em amostras produzidas a partir de padrões, com concentrações
conhecidas de mercúrio e cobre. O delineamento experimental consiste em realizar leituras
em amostras com concentrações de 10, 20 e 30 µg.L-1 (ppb) de mercúrio, dentro da faixa
linear proposta para a técnica e equipamento utilizados. Os teores de cobre são de 1 mg.L-1
(ppm) até 1500 mg.L-1, em escala logarítmica. Todas as leituras são realizadas em triplicata
e cada concentração de cobre é testada em 7 replicatas, para posterior análise estatística.
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As análises estão sendo realizadas em espectrofotômetro de absorção atômica PerkinElmer modelo 5000 com módulo de geração de hidretos modelo MHS-10 da mesma marca.
3. Resultados e Discussão
Os resultados preliminares indicam que a interferência causada pela presença do
cátion cobre, na determinação do mercúrio, pode levar à depleção de mais de 80% do sinal
analítico deste. Tem sido observada uma relação inversamente proporcional entre os teores
de cobre e o sinal analítico recuperado de mercúrio, ou seja, quanto maior a concentração
de cobre na amostra, menor o sinal analítico de mercúrio. Contudo, esta relação não se
mostra linear, mas sim exponencialmente inversa. A figura 1 ilustra os resultados
preliminares obtidos pela análise de alguns dos padrões sugeridos.
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Figura 1 – Gráfico de correlação do coeficiente angular da calibração de mercúrio em função do teor
de cobre na amostra. São exibidas a linha de tendência, a equação para a linha de tendência e o
coeficiente de correlação obtido.

A equação determinada para a linha de tendência permite executar a correção do
coeficiente angular da calibração de mercúrio, e por consequência de suas concentrações,
para cada amostra com um teor específico de cobre. É claro que esta equação é válida
apenas para o equipamento utilizado e nas condições de ensaio empregadas. Para outros
equipamentos e condições de análise o grau de interferência deve ser testado.
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4. Conclusões
Os resultados preliminares obtidos até o momento evidenciam a interferência do
cobre nas análises de mercúrio pelo método do vapor frio (CVAAS). A relação entre os
teores de mercúrio e o sinal analítico de cobre é do tipo exponencial inversa, ou seja, há
grande decréscimo no sinal analítico em função elevação nas concentrações de cobre. Com
base nas análises está sendo desenvolvido um modelo matemático para a correção dos
teores de mercúrio. Este modelo está sendo refinado com um maior número de análises.
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Abstract
In this study, Gas Chromatography-Combustion-Isotope Ratio Mass Spectrometry (GC-C-IRMS) was
13
employed to determine compound specific carbon isotope ratios, δ C, of the gasoline range
hydrocarbons from a light crude oil. Successfully calibration of GC-C-IRMS was performed by a
13
comparison of δ C values obtained by Elemental Analyzer-Isotope Ratio Mass Spectrometry (EAIRMS). The n-C13 oil fraction chromatogram showed twenty two peaks with complete baseline
13
separation. The gasoline range δ C data indicated that the established method showed reliability and
should be applied to a larger number of light crude oil samples.
13
Keywords: carbon isotopes, δ C, gasoline range hydrocarbons, light crude oil
Resumo
Neste estudo, um Cromatógrafo a Gás acoplado a um Espectrômetro de Massas para Razão
Isotópica através de uma interface de combustão (CG-C-EMRI) foi empregado para a determinação
13
da razão isotópica de carbono de compostos específicos, δ C, da fração gasolina dos
hidrocarbonetos contidos em uma amostra de petróleo leve. A calibração do sistema CG-C-EMRI foi
13
realizada pela comparação dos valores de δ C obtidos com um Analisador Elementar acoplado a
Espectrômetro de Massas para Razão Isotópica (EA-EMRI). O cromatograma obtido para a fração
C13 do óleo analisado apresentou uma separação com resolução adequada para vinte e dois picos.
13
Os dados de δ C da fração gasolina do óleo analisado indicaram que o método analítico
estabelecido apresentou-se confiável e deve ser aplicado a um número maior de amostras de
petróleo leve.
13
Palavras-chave: isótopos de carbono, δ C, fração gasolina, petróleo leve

1. Introduction
Gasoline range hydrocarbons (C5-C12) consist of compounds from different classes
(n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes and aromatics) that correspond to approximately 20 to
40% of must crude oils (Harris et al., 1999). Thus, information derived from these
compounds can be more representative of oils and condensates than biomarkers, which are
usually present in trace amounts (Odden et al., 1998).
Compound specific carbon isotope analysis (δ13C) of light hydrocarbons has become
an important geochemical tool to refine the understanding of the source, maturity and inreservoir alteration processes (Clayton and Bjoroy, 1994; Rooney, 1995; Whiticar and
Snowdon, 1999).
Thus, the proposal of this study was to implement a reliable method for the carbon
isotopic analysis of gasoline range hydrocarbons in light crude oil samples using Gas
Chromatography-Combustion-Isotope Ratio Mass Spectrometry (GC-C-IRMS). We present
here the analytical conditions of the established GC-C-IRMS method and the preliminary
results from the experiments using a mixture of n-alkanes and a light oil sample.
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2. Materials and Methods
A mixture of five pure n-alkanes (C7, C8, C10, C12, C13) diluted in n-hexane 99.9%
(Sigma-Aldrich) was used as the test sample in this study. The concentration of each nalkane was approximately 1.4mg/mL. Before the carbon isotopic analysis of the mixture, the
δ13C of each pure n-alkane was previously determined by using Elemental Analysis-Isotope
Ratio Mass Spectrometry, EA-IRMS. The analyses were performed using an EA1112
Elemental Analyzer coupled to a Finnigan MAT 252 Mass Spectrometer via Conflo II
Interface. The combustion reactor (packed with Cr2O3 and Ag/Co3O4) was set at 900 ºC and
the reduction one (packed with Cu) at 680 ºC. Anhydrone (MgClO4) was used as desiccant
agent. Helium was employed as carrier gas with a flow rate of 300 mL/min. The resulting
gases were separated in a packed column. The data were reported in parts per mil (‰)
relative to the V-PDB standard. The n-alkanes were analyzed in triplicate. The reported δ13C
values obtained by EA-IRMS are the average of the replicates.
The selected light oil (44.5 API gravity) was stored under refrigeration (4 ºC) to avoid
alteration in the composition of the light fraction. The GC-C-IRMS analysis of the n-alkanes
mixture and the light oil sample were performed on an Agilent 6890 GC coupled to a Delta V
Advantage Mass Spectrometer via a Conflo III Interface (Thermo Scientific). The GC was
equipped with a DB1 pre-column (5.5 m x 0.10 mm x 0.25 µm), a restrictor (3.1m x 0.1 mm
ID) and a HP-PONA (50 m x 0.20 mm x 0.50 µm) as the analytical column. A Microfluids
Deans Switch device (Agilent Technologies) was used to flush out the C13+ compounds
through the restrictor towards the FID detector (set at 300 ºC), therefore, saving up time of
analysis. A simplified scheme of this system is presented in figure 1. The GC oven
temperature was programmed from 35 ºC to 114 ºC with an initial isotherm of 10 min and a
heating rate of 1.1 ºC/min. Then a heating rate of 3.0 ºC/min was used until 165ºC. Finally, a
heating rate of 15 ºC/min was employed until 300 ºC and held for 5 min. Helium was
employed as carrier gas with a constant flow rate of 1.7 mL/min. The injector was heated at
280 ºC. The injection volume was 1µL and the split ratio was 20:1. The combustion furnace
was set to 960 ºC. δ13C values were calculated using CO2 as the reference gas. The data
were reported in parts per mil (‰) relative to the V-PDB standard. The n-alkanes mixture and
the oil were analyzed six times. The reported δ13C values are the average of the replicates.
3. Results and Discussion
EA-IRMS and GC-C-IRMS data for the n-alkanes are presented in table 1. The
differences in δ13C for each n-alkane by both techniques, represented by the last column, are
lower than 0.5‰, which means that the measurements are in excellent agreement. Standard
deviations (SD) for GC-C-IRMS range from 0.13 to 0.47‰ and are the result of the high
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precision of the analytical method. Therefore, the n-alkane solution was considered suitable
for the calibration of the GC-C-IRMS.

Figure 1. Simplified scheme of the GC configuration
Table 1. Carbon isotopic average values of pure n-alkanes determined by EA-IRMS and of n-alkanes
in the mixture by GC-C-IRMS.

n-alkane
n-C7
n-C8
n-C10
n-C12
n-C13

EA-IRMS
Average
SD (‰)
δ13C (‰)
-25.19
0.02
-30.34
0.02
-32.97
0.03
-33.05
0.02
-32.52
0.04

GC-C-IRMS
Average
SD (‰)
δ13C (‰)
-25.49
0.13
-30.52
0.34
-33.03
0.25
-33.22
0.47
-32.88
0.37
13

Difference*
(‰)
-0.30
-0.18
-0.06
-0.17
-0.36

(*) Refers to the difference between the average values of δ C from GC-C-IRMS and EA-IRMS
obtained for each n-alkane

For the oil analysis, δ13C values of the C13- compounds were reported only for those
where a complete baseline separation was obtained, as this parameter is a prerequisite to a
precise and reproducible isotopic measurement (Harris et al, 1999). The results are
presented in Table 2. Twenty two hydrocarbons were identified (figure 2) based on a
comparison with chromatograms obtained by GC-FID using Carburane® software (Ferreira
et al., 2006). Peaks that showed good resolution but poor signal value (intensity under
500mV) were not considered in this study, as low concentration could lead to unreliable
13

C/12C ratios. In these cases, new δ13C values could be determined using different split

ratios and/or volume injections in order to increase the signal to noise ratio.
As shown in table 2, the standard deviations of the δ13C measurements for the
selected hydrocarbons range from 0.07 to 0.48‰, indicating an excellent repeatability of the
method. These low SD values also mean that no isotopic fractionation due to evaporation
losses between analyses and/or the use of a split injection was observed.
4. Conclusions
The analytical system used in this study and based on GC-C-IRMS was successfully
calibrated using a mixture of five n-alkanes with δ13C values previously determined by EAIRMS. A reliable GC-C-IRMS method was established for the δ13C analysis of gasoline range
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hydrocarbons of a light crude oil. Twenty two hydrocarbons were identified and their carbon
isotopic ratios were determined with great precision (SD < 0.48‰).
The new method should be applied to a larger number of light crude oils and
condensates to test its robustness. The continuous application of δ13C of light hydrocarbons
in oils and condensates will certainly increase the understanding of the source, maturity and
secondary alteration processes in the field of Petroleum Geochemistry.
13

Table 2. δ CV-PDB (‰) data for selected compounds according to their elution time ordering

Hydrocarbon
(1)

propane
isobutane
(3 )
n-butane
(4)
isopentane
(5)
n-pentane
(2)

(6)

2-methylpentane

(7)

3-methylpentane
(8)
n-hexane
(9)
methylcyclopentane
(10)
benzene
(11)
cyclohexane

Average
SD(‰)
δ13C(‰)
-27.29
-27.87
-26.12
-26.06
-26.02

0.28
0.07
0.11
0.09
0.09

-25.95

0.18

-26.10
-26.49
-26.01
-27.75
-25.13

0.34
0.13
0.48
0.12
0.36

Hydrocarbon
(12)

3-methylhexane
n-heptane
(14)
methylcyclohexane
(15)
toluene
(16)
n-octane
(17)
1-t-2-dimethyl
cyclohexane
(18)
n-nonane9
(19)
n-decane
(20)
n-undecane
(21)
n-dodecane
(22)
n-tridecane
(13)

Average
δ13C(‰)

SD(‰)

-26.17
-26.61
-27.03
-24.11
-26.37

0.24
0.23
0.37
0.24
0.22

-25.52

0.17

-26.50
-27.28
-25.15
-26.37
-27.00

0.14
0.22
0.38
0.25
0.39

Figure 2. Light crude oil chromatogram obtained by GC-C-IRMS analysis. Oil peak identification and
13
δ C results are shown in table 2.
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Resumo
O Laboratório de Análises Minerais (LAMIN) pertencente à CPRM – Serviço Geológico do Brasil –
CPRM/SGB, tem, entre suas atribuições, a designação pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM) para realizar os estudos “in loco” nas fontes hidrominerais, assim como efetuar as
análises químicas, físico-químicas e bacteriológicas para a caracterização de uma água como mineral
e classificá-la de acordo com sua composição. O processo de acreditação do LAMIN foi possibilitado
através do apoio financeiro da FINEP, Projeto FINEP/TIBCPRM (Tecnologia Industrial Básica). Com
recursos deste projeto, além da aquisição de equipamentos, foi implantado o Sistema de Gestão da
Qualidade que culminou na Acreditação do LAMIN, pelo INMETRO, segundo a na norma ABNT NBR
ISO IEC 17025:2005 – requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração.
Este trabalho apresenta a metodologia adotada para a obtenção da acreditação pelo INMETRO, as
dificuldades encontradas e as soluções adotadas pelo LAMIN.
Palavras-chave: Acreditação, qualidade, água mineral.
Abstract
The Mineral Analysis Laboratory (LAMIN) CPRM - Geological Survey of Brazil - CPRM / SGB, is, by
designation of the National Department of Mineral Production (DNPM) the official laboratory for
sampling and performing “in situ” analysis of hydro mineral sources, and to accomplish , at the
laboratory facilities the
chemical , physical-chemical and bacteriological analysis for the
characterization and classification of mineral water. The Accreditation process was made possible
through financial support from FINEP, Project FINEP / TIBCPRM (Basic Industrial Technology). This
grant allowed acquisition of equipments and the implementation of Quality Management System which
resulted in the Accreditation of LAMIN by INMETRO, according to the ABNT NBR ISO / IEC
17025:2005 - General requirements for assuring the competence of testing laboratories and
calibration. This paper presents the methodology used to obtain the accreditation by INMETRO, major
difficulties encountered and the solutions found to overcome the problems.
keywords: accreditation, quality, mineral water

1. Introdução
Em 2006, por decisão da Diretoria Executiva, a CPRM/SGB criou a Rede LAMIN de
laboratórios que compreende laboratórios analíticos e laboratórios de preparação de
amostras para análises geoquímicas, laminação, identificação de minerais pesados,
separação de minerais para geocronologia e análises granulométricas. Os laboratórios
analíticos são: Laboratórios de Sedimentometria e Qualidade da Água de Belo Horizonte e
Manaus (LSQA-BH e LSQA-MA), o Centro Nacional de Treinamento para o Controle da
Poluição na Mineração (CECOPOMIN) em São Paulo e LAMIN no Rio de Janeiro,
laboratório

central

da

Rede.

Os

laboratórios

de

apoio

estão

localizados

nas

Superintendências Regionais de Belém, Porto Alegre, Goiânia, Salvador, São Paulo,
Manaus e Recife e nas Residências de Teresina, Fortaleza e Porto Velho.
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O processo de Acreditação do LAMIN foi possibilitado através do apoio financeiro da
FINEP, Projeto FINEP/TIBCPRM, ainda em curso e que tem como objetivo geral capacitar o
LAMIN para a execução de serviços especializados para a concessão de alvarás (de
Pesquisa e Lavra) e autorização de comercialização de águas minerais, bem como capacitar
a CPRM para a prestação de serviços especializados no campo da TIB, aplicados ao setor
mineral.
A TIB, Tecnologia Industrial Básica, reúne um conjunto de disciplinas técnicas de uso
indiferenciado pelos diversos setores da economia e compreende na sua essência, as áreas
de metrologia, normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade (Grando,
2005).
A encomenda FINEP – TIBCPRM forneceu recursos para a capacitação do LAMIN
mediante consultoria técnica, aquisição de equipamentos, implantação de sistemas,
Acreditação pela NBR ISO/IEC 17025 e ampliação de seu escopo analítico para águas
minerais (Sextante Consultoria Ltda, 2009).
A estruturação e implantação de uma rede descentralizada de laboratórios analíticos
de água mineral, sob orientação e supervisão da CPRM/SGB, para atender às demandas de
pesquisa, concessão e manutenção de lavra de fontes hidrominerais, de acordo com as
legislações e regulamentações pertinentes, tem como objetivo central a melhoria da
eficiência e eficácia do serviço público no atendimento às necessidades da sociedade.
As condições mínimas para o estabelecimento e funcionamento de uma rede de
laboratórios confiável e competente deve conter o estabelecimento de uma organização
gestora da rede, a designação de um laboratório de referência, a adoção dos mesmos
métodos de ensaio, a implementação de um sistema de gestão comum pelos laboratórios
integrantes da rede, a participação em intercomparações laboratoriais de todos os membros
da rede e as auditorias periódicas dos laboratórios segundo a norma implementada (ABNT
NBR ISO/IEC 17025).
O objetivo deste trabalho é expor os ganhos obtidos pelo LAMIN com a implantação
do sistema de gestão pela NBR ISO/IEC 17025 e a acreditação pelo INMETRO, discutir as
dificuldades encontradas, as soluções para sua resolução, compartilhando com os demais
laboratórios a experiência adquirida pelo LAMIN neste processo.
2- Atividades do LAMIN para a classificação de águas minerais pelo DNPM e
atendimento a legislação vigente (RDC 274 e RDC 275 ANVISA)
2.1- Em campo: Estudos “in loco” de fontes hidrominerais
Coleta para microbiologia; coleta para análise química; determinação da temperatura
ambiente; determinação da temperatura da água; determinação do pH; determinação de
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condutividade elétrica; coleta para análise de gás carbônico; coleta para determinação da
radioatividade; filtração de amostra (s) para tubos de centrífuga; análise de nitritos (NO2-);
análise de amônio (NH4+); análise de teor de gás carbônico (CO2); análise de carbonatos e
bicarbonatos (CO32-) e (HCO3-); leitura no monitor de partículas alfa; aspecto ao Natural;
odor ao natural; sólidos em suspensão; cor; turbidez.
2.2- Nas dependências do LAMIN
2.2.1. Indicadores de contaminação: Coliformes Totais (CT); Coliformes fecais (CF);
Escherichia Coli; Estreptococos fecais; Enterococos.
2.2.2. Características organolépticas: Aspecto ao natural; Aspecto após fervura; Odor a frio
e a quente; Sólidos em suspensão; Cor aparente e real (após filtração); Turbidez.
2.2.3. Parâmetros Físico-químicos: pH; Oxigênio consumido; Condutividade; Dureza;
Alcalinidade Total; Alcalinidade devida a Carbonatos e Bicarbonatos.
2.2.4. Cromatografia Iônica: Cloreto, Fluoreto, Nitrito, Nitrato, Sulfato, Brometo, Fosfato;
Cianeto; Clorito; Bromato e Glifosato.
2.2.5. Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES) e
Absorção Atômica: Bário, Berílio, Ferro, Lítio, Manganês, Estrôncio, Cobalto, Cromo, Cobre,
Titânio, Escândio, Zinco, Cádmio, Vanádio, Tungstênio, Boro, Cálcio, Molibdênio, Níquel,
Estanho, Alumínio, Arsênio, Magnésio, Chumbo, Silício, Sódio, Potássio, Selênio, Mercúrio
Inorgânico e Antimônio.
2.2.6. Cromatografia Gasosa acoplada a Detector de Massas (GC-MS): Voláteis:
Benzeno,Tolueno,

Xilenos,

Estireno,

1,1-Dicloroeteno,

Tetracloreto

de

carbono,

Tetracloroetileno, Tricloroetileno; Trihalometanos, 1,2-Dicloroetano, Triclorobenzenos.
Semi-voláteis:
Clordano;

Hexaclorobenzeno

Lindano;

Heptacloro;

Aldrin;

Heptacloro

epóxido;

Dieldrin; Endrin; DDT; Metoxicloro; Trifluralina; Propanil; Pendimetalina;

Endosulfan I e II; Endosulfan sulfato; Permetrina; Molinato; Simazina; Atrazina; Alacloro;
Metolacloro; Benzopireno; Bentazona; 2,4,6-Triclorofenol; Pentaclorofenol; 2,4-D.
3. Processo de Acreditação do LAMIN
O processo contou com uma consultoria técnica, que foi fundamental para o êxito do
nosso trabalho. As etapas de implantação do sistema de gestão da qualidade no
LAMIN/CPRM, segundo os requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 foram
estabelecidas e a partir desta definição iniciou-se a capacitação de recursos humanos no
que diz respeito às atividades laboratoriais e de gestão da regulamentação aplicada ao setor
mineral.
Foram realizadas apresentações para os colaboradores com o objetivo de esclarecer
que a questão de assegurar resultados tecnicamente válidos requeria, além das boas
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técnicas, a aplicação de um sistema de gestão da qualidade que inclui a participação de
todos, desde a alta direção até o nível mais baixo da organização. O LAMIN também contou
com a modernização de sua infraestrutura, adquirindo equipamentos de última geração,
visando melhorar cada vez mais a qualidade de seus resultados e ampliar o seu escopo
analítico.
Em dezembro de 2009 foi solicitada ao INMETRO a Acreditação do LAMIN para os
seguintes ensaios: pH, alcalinidade, ânions por cromatografia de íons, mercúrio Inorgânico
por absorção atômica, compostos orgânicos voláteis por GC-MS e amostragem no campo. A
auditoria no LAMIN ocorreu em Agosto de 2010 e foram encontradas 23 não-conformidades,
número este considerado pequeno pelos auditores, levando-se em consideração ser a
primeira auditoria e o tamanho do escopo. O LAMIN foi indicado para acreditação desde que
as não conformidades fossem resolvidas num prazo de 90 dias. As evidências de resolução
das não conformidades foram enviadas dentro do prazo e recebemos a documentação da
acreditação em Dezembro de 2010.
O processo de Acreditação de laboratórios de uma empresa pública não é uma
tarefa fácil. É necessário, acima de tudo, o comprometimento de todos os envolvidos
incluindo o pessoal de apoio como, por exemplo, setores de manutenção e compras.
O desafio, doravante, é estender a Acreditação para todos os ensaios do LAMIN e
para os outros laboratórios da Rede.
Referências
1- GRANDO, Francelino Lamy de Miranda. Tecnologia Industrial Básica - Trajetória, Tendências e
Desafios no Brasil. Brasília: MCT; CNI; SENAI; IEL, 2005. p. 49-55.
2- SEXTANTE CONSULTORIA LTDA. Rede de Laboratório de Água Mineral. Estudo de
Viabilidade Técnica-Econômica. Relatório Interno. Rio de Janeiro, 2009.
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Levantamento Geoquímico de Baixa Densidade dos Solos da Bacia
do Baixo Rio Mucajaí – RR
Elton R. ANDRETTA, Erica C. A. VIANA, José L. MARMOS
CPRM - Serviço Geológico do Brasil (elton.andretta@cprm.gov.br; erica.viana@cprm.gov.br; jose.marmos@cprm.gov.br)

RESUMO
Os dados aqui apresentados são resultantes do levantamento geoquímico de baixa densidade da
bacia do baixo rio Mucajaí, executado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil no âmbito do Projeto
Geoquímica Multiuso, presente em todo território nacional, que inclui amostragem de águas
superficiais, sedimentos de fundo de drenagem e solos. A bacia do Mucajaí se encontra na porção
central do Estado de Roraima, ocupando uma área de aproximadamente 19.520 km². Sua geologia
contempla o Complexo Urariquera, o Complexo Rio Urubu, o Batólito Mucajaí, a Formação Boa Vista
e os depósitos aluvionares recentes. Para este estudo foram coletadas 13 amostras de solo subsuperficial na região central de cada carta 1:50.000, presente na área da bacia, as quais foram
preparadas e analisadas para 56 elementos. Neste artigo são discutidos e avaliados os resultados de
16 importantes elementos nos solos analisados, sendo 4 maiores: Al, Fe, Ti e Mn, e 12 traço: As, Ba,
Ce, Cr, Cu, La, Mo, Ni, Pb, Th, V e Zn.
Palavras-chave: Mucajaí; Roraima; Geoquímica de solo; Complexo Urariquera; Formação Boa Vista.
ABSTRACT
The data presented here are derived from low density geochemical survey of the lower river basin
Mucajaí, run by the CPRM - Geological Survey of Brazil under the Multipurpose Project Geochemistry,
present throughout the national territory, which includes sampling of surface water, bottom sediments
Drainage and soils. The basin is Mucajaí in the central portion of the state of Roraima, occupying an
area of approximately 19,520 km ². Its geology includes Urariquera Complex, Complex Urubu, the
Mucajai Batholith, the Boa Vista Formation and recent alluvial deposits. For this study we collected 13
samples of subsurface soil in the central region of each card 1:50.000, present in the basin, which
were prepared and analyzed for 56 elements. In this article are discussed and evaluated the results of
16 major elements in soils analyzed, four major Al, Fe, Ti and Mn, and 12 trace: As, Ba, Ce, Cr, Cu,
La, Mo, Ni, Pb, Th, V and Zn.
Keywords: Mucajaí, Roraima, Geochemistry of soil; Complex Urariquera; Boa Vista Formation.

1. INTRODUÇÃO
A bacia do rio Mucajaí está localizada na região central do Estado de Roraima e é
delimitada a norte pela bacia do rio Urariquera, a nordeste pela bacia do rio Cauamé, a leste
e sudeste pela bacia do rio Branco, e a sul pela bacia do rio Ajarani. Ocupa uma área com
cerca de 19.520 km², compreendendo partes dos municípios de Boa Vista, Mucajaí e Alto
Alegre (Figura 1). Como o acesso ao médio e alto curso do rio Mucajaí é extremamente
difícil, por não haver estradas e esses trechos estarem inclusos na Terra Indígena
Yanomami, as amostragens de solos ocorreram somente no baixo curso do rio, que
corresponde a uma bacia de drenagem com área aproximada de 4.950 km².
2. GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO
O baixo curso do rio Mucajaí, grosso modo, serve como mediador de dois grandes
domínios litológicos: ao norte, arenitos pleistocênicos da Formação Boa Vista; a sul, uma
área coberta por rochas ígneas do Mesoproterozoico onde predominam granitos e
monzonitos do Batólito Mucajaí (Fraga, 2002). Essa associação encontra-se circundada por
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ortognaisses e metagranitóides do Complexo Rio Urubu e por ortogonaisses e eventuais
migmatitos do Complexo Urariquera, ambos de idade paleoproterozoica. No interior deste
último ocorrem lentes de metassedimentos do Grupo Cauarane (Reis et al, 2003) (Figura 2).

Figura 1 – Situação da bacia do baixo rio Mucajaí no Estado de Roraima e a localização dos pontos de
amostragem de solos nessa bacia e imediações.

Figura 2 - Mapa geológico simplificado da região do baixo curso do rio Mucajaí.
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3. Materiais e Métodos
As coletas de solo foram realizadas na porção central de cada folha 1:50.000 contida
na bacia do baixo Mucajaí e nas suas proximidades (Figura 1), o que resultou num total de
13 amostras, representando uma densidade de 1 amostra para cada 380km². O material foi
coletado com uma cavadeira articulada manual, tipo boca de lobo, entre as profundidades
de 0,5 a 1,0 metro, evitando-se sempre as camadas de solos superficiais e orgânicos,
horizontes O e A. As amostras foram secas em estufa a 60ºC no laboratório da CPRM em
Manaus e enviadas ao laboratório da SGS-Geosol em Belo Horizonte, onde, após digestão
por água-régia, foram analisadas via ICP-OES e ICP-MS para 56 elementos.

4. Discussão dos Resultados
Dos elementos maiores analisados, predominam, em ordem de abundância, Fe (média
de 3,14%), Al (2,45), Ti (0,06) e Mn (0,04) (Tabela 1), cuja concentração de Fe está na porção
SW, nos pontos 2 e 9, o Al predomina sobre o Fe nos pontos 1, 6, 7 e 12 (Figura 03). Dentre
os elementos menores temos em ordem decrescente de abundância em média de ppm, Ce
(83,16), V (45,61), Cr (31,84), Ba (31,57), Zn (23,0), Th (22,76), La (20,38), Pb (11,01), Cu
(8,36), Ni (7,26), Mo (1,16) e As (1,06). Os elementos traços que sofrem mais variações
entre os pontos são Ba, Ce, Cr, La, Th e V (Figura 03), no gráfico e possível observar que
no ponto 9, localizado na porção oeste da bacia, anomalias para as análises de
Cr>V>Ni>Cu (Figura 04), estas anomalias podem estar vinculadas a corpos máficos ou a
solos lateríticos encontrados na região, segundo mapeamento geológicos neste local ocorre
o Complexo Rio Urubu, formado por gnaisses, recomenda-se assim estudos de
mapeamentos geológicos e geoquímicos mais detalhados da região para está delimitação.
Nos pontos 2 e 5, na porção sul e sudoeste da bacia, ocorre solos provenientes das rochas
ácidas da Batólito Mucajaí, com típica associação geoquímica de filiação ácida Ba, Zn, La e
Pb (Figura 04). Já na região noroeste da bacia, no ponto de coleta 10, ocorre altos para Ce,
La, Ba, Zn e Pb (Figura 03). As anomalias de ETRL sugerem que houve mobilidade dos
elementos durante os processos pós-ígneos que afetaram as rochas formadoras do solo em
questão. Em todos os pontos e possível observar uma correlação entre Ce e Mo. Na região
leste e nordeste, pontos 7 e 8, onde ocorrem as rochas sedimentares da Formação Boa
Vista é nítido o decaimento de todos os elementos analisados, com relação aos outros solos
coletados no restante da bacia, de origem ígnea ou metamórfica, apresentando assim uma
correlação com o mapa geológico da região (Figura 02, 03, 04 e Tabela 01).
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Figura 03 – Distribuição dos elementos maiores (%) a direita e gráfico com elementos mais
significativos entre os menores (ppm) a esquerda.
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Figura 4 – Distribuição pontual da associação Ba-Zn-La-Pb (esquerda) e da associação Cr-V-Ni-Cu
(direita) nos solos amostrados no baixo rio Mucajaí.
Tabela 1 – Resultados das análises químicas das amostras de solos na bacia do baixo rio Mucajaí.
Ponto

Al (%)

As (ppm)

Ba (ppm)

Ce (ppm)

Cr (ppm)

Cu (ppm)

Fe (%)

La (ppm)

Mn (%)

Mo (ppm)

Ni (ppm)

Pb (ppm)

Th (ppm)

Ti (%)

V (ppm)

1

3.11

0.5

2.5

7.58

26

3.1

2.37

4.3

0.02

0.81

3.8

6.8

12.1

0.07

46

7

2

3.55

4

75

272.35

25

6

8.74

48

0.01

2.07

6.5

22.7

35.5

0.1

81

Zn (ppm)

45

3

2.09

1

23

71.52

31

10.6

1.72

8.6

0.01

2.39

8.8

12.2

20.7

0.06

71

12

4

2.9

2

22

225.54

14

5.7

2.48

10

0.005

3.91

3.1

5.7

127.9

0.05

48

11

5

2.81

2

153

145.91

4

7

4.56

48.2

0.07

1.67

2.7

26.9

16.3

0.07

6

95

6

2.22

0.5

2.5

6.5

24

3.4

1.63

3.6

0.02

0.61

3.6

8.1

8.2

0.16

26

11

7

2.35

0.5

2.5

3.02

19

1.9

1.08

1.7

0.01

0.25

2.7

2.7

9.4

0.04

9

5

8

1.81

0.5

2.5

4.36

18

2.4

1.63

2.4

0.02

0.14

2.9

3.2

5.7

0.04

6

5

9

4.12

1

37

78.45

183

37

8.78

28

0.16

1.33

37.8

13

12.3

0.09

176

38

10

2.16

0.5

61

147.33

26

12.1

3.34

63.6

0.09

0.55

12.1

23.9

18.9

0.11

49

47

11

1.02

0.5

15

75.34

27

7.3

2.01

39.4

0.03

0.19

4.3

9.4

17.6

0.04

15

6

12

2.52

0.5

2.5

26.84

8

2.8

1.43

1.2

0.043

0.57

2.5

3.8

7

0.01

37

10

13

1.25

0.5

12

16.38

9

9.4

1.07

5.9

0.043

0.55

3.6
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0.02
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