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INTRODUÇÃO 

O Projeto Rio Preto, executado pela Nuclebrás no 
final da década de 70 e início dos anos 80, efetuou o 
mapeamento geológico básico da região e a 
caracterização radio-métrica por aerogamaespectrometria, 
sem canais discri-minados. A partir de uma avaliação 
prévia de dados obtidos por Andrade et al. (1981) e 
Figueiredo Filho et al. (1982), constatou-se a necessidade 
de se efetuar uma melhor caracterização geoquímica e 
radiométrica das rochas da região. Para tanto, foram 
efetuadas coletas de amostras nas diversas litologias 
encontradas na área e analisados, por espectrometria 
gama, os equivalente urânio (eU), equivalente tório (eTh) 
e potássio. 
 
ÁREA DE ESTUDO 

A área do projeto está localizada na região nordeste 
do estado de Goiás, a oeste da área do Parque Nacional 
da Chapada dos Veadeiros. Limitada pelos meridianos 
470 50’ e 480 05’ W e pelos paralelos 130 47’ e 140 00’ S, 
perfazendo um total de 650 km2, engloba a confluência 
dos rios Claro e Preto, este último afluente do Rio 
Tocantins (Fig. 01). As principais litologias presentes na 
área são as rochas do Embasamento granito-gnáissico, da 
Formação Ticunzal, do Grupo Araí, granitos estaníferos 
do Complexo Goiás e coberturas recentes (Fig. 02). 

Geologicamente a área de estudo (Fig. 03) é formada 
por rochas Pré-Cambrianas, sendo as mais antigas 
agrupadas no Complexo Basal de Almeida que 
compreende gnaisses porfiroblásticos, ortognaisses de 
composição granodio-rítica-tonalítica, corpos 
granodioríticos e xistos subor-dinados. Ainda nesta 
unidade são encontrados núcleos migmatíticos, veios 
pegmatíticos e diques de rochas básicas (Andrade et al., 
1981). Acima do Complexo Basal, sob a denominação de 
Formação Ticunzal, ocorre um conjunto de rochas 
xistosas com intercalações de paragnaisses na base. As 
primeiras são caracterizadas por biotita-muscovita xistos, 
grafitosos ou não, já paragnaisses são constituídos por 
biotita-gnaisses finos, cinza-claros, granatíferos, 
finamente foliados, com bandamento evidente. 
Abundante na área de pesquisa, a Formação Ticunzal 
possui dois membros. O inferior é constituído por uma 
seqüência de gnaisses com intercalações de xistos, às 
vezes grafitosos. 

A seguir está o pacote de xistos grafitosos do 
membro superior, nos quais a quantidade de quartzo 
aumenta para o topo da formação chegando a um extremo 
de quartzo-xistos. Nesta posição da unidade ocorrem  

 
 
quartzo-xistos intercalados com níveis de xistos 
granadíferos e turma-línicos, com pouca ou nenhuma 
grafita e muito quartzosos. As rochas aflorantes, em 
especial as xistosas apresentam elevado grau de alteração, 
com coloração vermelha decorrente da alteração de 
minerais que contém ferro. 

As rochas da Formação Ticunzal são 
caracteristicamente politectônicas e polimetamórficas, 
apresentando todas as deformações que afetaram o Grupo 
Araí e, pelo menos, um evento anterior. Em campo foi 
constatada a presença de fraturas e crenulações em rochas 
xistosas. Subjacentes às rochas do Grupo Araí ocorrem a 
noroeste da área alguns corpos intrusivos ácidos de 
composição granítica. Do ponto de vista estratigráfico 
cortam o complexo basal e a Formação Ticunzal. O 
contato com estas encaixantes é aparentemente de 
natureza intrusiva, porém sem apresentar indícios de ação 
térmica em suas zonas de contato, o que leva a supor que 
os mesmos estejam subordinados a processos de ascensão 
diapírica ou tectônica (Andrade et al., 1981). 

Estratigraficamente acima da Formação Ticunzal 
ocorre um pacote de rochas metamórficas, constituído de 
psamitos na base e pelitos no topo, conhecido por Grupo 
Araí. Este grupo é dividido em duas formações, Arraias e 
Traíras, a primeira é constituída por quartzitos e 
responsável pelas principais elevações topográficas da 
região, já a segunda está restrita à parte NW da área e 
apresenta um caráter mais pelítico do que a Formação 
Arraias, constituída por micaxistos e metassiltitos. 
Ocorrem ainda na área rochas Terciário-Quaternárias, 
dadas pelas coberturas detrito-lateríticas, formadas por 
camadas lateríticas associadas a solos argilo-arenosos, e 
depósitos aluvionares representados por superfícies 
aplainadas com ligeiras ondulações próximas aos 
interflúvios das drenagens de mais baixa ordem.  
 
TÉCNICA ANALÍTICA 

Foi empregada, como técnica analítica a 
espectrometria de raios gama de laboratório, instalada no 
Laboratório de Hidroquímica e Isótopos Instáveis da 
UNESP – Rio Claro. Em termos gerais, o propósito da 
espectrometria é de identificação e a quantificação de 
elementos, e, em se tratando de elementos radioativos, a 
medida espectrométrica é feita com base na propriedade 
da radioatividade. Este método tem provado ser de fácil 
uso, altamente sensível e rápido, sendo aplicado 
rotineiramente com sucesso na solução de problemas 
analíticos em radioquímica. 
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Deste modo, amostras contendo misturas complexas 
de radionuclídeos, com atividades variando desde 
nanocurie até picocurie, podem ser mensuradas em 
períodos de tempo entre poucos segundos até muitas 
horas. Segundo Ward (1981) a espectrometria de raios 
gama apresenta dois objetivos: a detecção direta de 
depósitos de urânio e tório, e o mapeamento geológico 
através da detecção e delimitação da distribuição lateral 
de urânio, tório e potássio na superfície rochosa e solos. 

A espectrometria de raios gama, utilizando a análise 
da energia dos picos possibilita a identificação direta dos 
radionuclídeos em amostras que emitem radiação gama. 
Tais determinações, assim como a espectrometria alfa ou 
beta, são possíveis porque as transições nucleares 
relacionadas com a emissão gama são específicas a cada 
radionuclídeo. Entretanto, a espectrometria gama tem 
algumas vantagens sobre os outros métodos, 
principalmente por causa da grande penetração dos raios 
gama se comparada com a das partículas alfa e beta 
(Ivanovich & Murray, 1992). A preparação das amostras 
para leituras de espectrometria de raios gama é simples, 
não-destrutiva e não necessita spike, podendo os diversos 
radioelementos de interesse ser analisados 
simultaneamente. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisados radioelementos 214Bi (eU), 208Tl 
(eTh) e K, por espectrometria de raios gama, para um 
total de 272 amostras de rocha coletadas na área de 
estudo. Os valores máximos, mínimos e médios de 
concentração dos radioelementos são apresentados na 
Tabela 1, separados por litologias. A partir destas analises 
foram elaborados mapas de distribuição dos nuclídeos 
investigados na área de interesse. Os resultados obtidos 
através da espectrometria gama para U, Th e K indicam 
uma grande variação tanto entre as amostras, como dentro 
de uma mesma unidade litoestratigráfica. 

As Figuras 4, 5 e 6 ilustram a distribuição em área do 
urânio, tório e potássio, respectivamente, e foram através 
do módulo de análise geoestatística do software ARCGIS 
da ESRI, versão 9.0, utilizando-se para tanto o 
interpolador matemático de inverso do quadrado da 
distância. 

As maiores concentrações de urânio, verificadas para 
área estão relacionadas ao Membro Inferior da Formação 
Ticunzal, unidade esta descrita na literatura, por Andrade 
et al. (1981) como hospedeira da mineralização de urânio 
presente na área. Os maiores teores de U (467 e 182 ppm) 
encontrados estão na parte norte da área. Ocorre ainda um 
local com concentração elevada, na parte WSW da área, 
também no Membro Inferior da Formação Ticunzal (60 
ppm). Foi observada uma correlação interessante entre o 
urânio e P2O5 em xistos alterados desta unidade, 
provavelmente relacionados à ocorrência de apatita nestas 
rochas. Na parte NE da área, ocorre um ponto com 
concentração de U acima de 30 ppm em gnaisses do 
Complexo Basal. Na parte ESE da área ocorrem valores 
medianos, acima de 10 ppm de U. 

O tório apresenta uma distribuição em cinco 
principais pontos de concentração, sendo três em xistos 
alterados do Membro Inferior da Formação Ticunzal, 
com teores de 276 e 233 ppm a SE, e teores de 254 ppm a 
N da área; e dois pontos de concentração, com teores de 
138 e 126 ppm, relacionadas a enriquecimento de Th em 
gnaisses do complexo basal. 

A distribuição do potássio possui dois pontos 
principais de concentração em rochas do Membro Inferior 
da Formação Ticunzal, a SE da área, 16% de 40K e outras 
com teores acima de 12%. Na parte NE da área também 
ocorre um outro ponto de concentração, em gnaisses do 
Complexo Basal com cerca de 10% de 40K. Ocorrem 
ainda outros pontos com concentrações de 40K acima de 
10% em xistos e gnaisses do Membro Inferior da 
Formação Ticunzal. 

 
Tabela 1: Valores máximos, mínimos e médios de concentração em U, Th e K. 

eU (ppm) eTh (ppm) K(%) Unidade Litoestratigráfica 

Máx. Min. Méd. Máx. Min. Méd. Máx. Min. Méd. 

Terciário/Quaternário 1,18 0,92 1,05 2,85 2,72  2,78 0,30 0,18 0,24 
Formação Arraias 10,85 0,71 5,62 63,19 2,37 17,00 10,27 2,96 5,81 

Intrusivas ácidas 7,06 2,86 5,33 33,08 9,32 21,04 6,70 3,34 4,98 
Formação Ticunzal–Mb. Superior 25,67 0,93 6,57 36,15 3,32 19,63 12,44 2,29 6,49 

Formação Ticunzal – Mb. Inferior 467,24 0,68 12,04 276,25 1,63 23,12 16,02 0,03 6,65 
Complexo Basal 30,90 0,71 6,32 138,57 1,83 18,12 10,37 1,11 4,29 

 



X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul  
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÕES 
Os dados obtidos durante o desenvolvimento deste 

trabalho permitiram concluir que a espectrometria gama 
realizada em laboratório em amostras de rocha, 
permitem a elaboração de mapas radiométricos para 
diferentes aplicações tais como a identificação de zonas 
de acumulação dos nuclídeos investigados. 
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INTRODUÇÃO 

Nos métodos geocronológicos clássicos (K-Ar, 
U/Th/Pb, Rb-Sr) a medida dos teores dos isótopos pai e 
filho é direta. Ela é obtida através de análises em 
espectrometria de massa, por vezes associadas a outros 
métodos analíticos tais como absorção atômica, ICP, 
fluorescência por RX, etc. Na datação por Traços de 
Fissão (TF) os isótopos pai e filho são medidos 
indiretamente por contagem dos traços de fissão 
produzidos nos minerais, por microscopia óptica. As 
medidas dos isótopos 238U e 235U passam pela 
determinação das densidades (número/cm2) de traços 
espontâneos, oriundos da fissão espontânea de 238U, e 
induzidas, provindas da fissão provocada de 235U por 
captura de nêutrons térmicos. Assim quando procura-se 
datar uma amostra por TF, deve-se irradiá-la em reator 
nuclear por nêutrons térmicos. 

A escolha de um reator nuclear para datação por TF 
necessita um fluxo de nêutrons térmicos da ordem de 
1014n/cm2 a 1016n/cm2. Deve-se dispor assim, de posições 
de irradiação que apresentem uma dose mínima de 
1012n/cm2 afim de evitar tempos de irradiação excessivos, 
e que sejam preferencialmente bem termalizadas. Enfim, 
é necessário que, nessas posições de irradiação, as 
variações dos fluxos de nêutrons sejam mínimas. 

A obtenção de uma idade TF exige, seja uma 
determinação suficientemente justa e precisa da fluência 
neutrônica utilizada, seja a medida fiel de uma grandeza 
que lhe seja proporcional. Neste trabalho optamos pela 
determinação da calibração zeta, parâmetro mais aceito 
pela comunidade dos TF (Hurford & Green, 1983). 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma 
avaliação dos valores das fluências neutrônicas 
determinadas para a posição de irradiação estação E3 
prateleira 24B do reator nuclear IPEN-CNEN de São 
Paulo. Para isso procedeu-se a realização de 5 irradiações 
durante o período compreendido entre 1988-2004.  
 
PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

Foram utilizados dosímetros de vidro SRM612 e CN5 
cujos teores de urânio são de 12,3 ppm e 12,17ppm, 
respectivamente. Os detetores externos utilizados foram 
micas muscovita. Para cada irradiação, cerca de 4 
dosímetros foram distribuídos uniformemente ao longo 
do coelho de irradiação, cujas dimensões são de 15mm de 
diâmetro e 70mm de comprimento. 

 

Também foi introduzido um padrão geológico (Fish 
Canyon Tuff ou Durango) para a determinação do 
parâmetro zeta. A revelação dos detetores externos mica-
muscovita foi efetuada com HF 40%, durante 
1h45minutos à uma temperatura de 20°C. 

A determinação das densidades de traços induzidos 
nos detetores externos foi realizada em micrsocópio 
óptico Zeiss ortoplan com objetivas de x100 a seco e 
oculares x12 totalizando um aumento de 1200. Para cada 
contagem dos detetores externos, foi calculada uma 
fluência convencional � e para cada irradiação, uma 
fluência convencional média � = �i/n onde n é o número 
de medidas de �i. Os valores convencionais da fluência 
característica de cada tipo de dosímetro (SRM612 e 
CN5), são proporcionais à um valor real do fluxo de 
nêutrons termais. Foram considerados desvios-padrão de 
2 � para cada um dos valores de fluência. 
 
RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Três das irradiações efetuadas junto ao reator IPEN-
CNEN, com dosímetros SRM612 (Carpenter, 1984) e 
CN5 distribuídos em posição axial, para cada cada uma 
das irradiações, apresentaram resultados muito 
consistentes entre si e não foi observado gradiente do 
fluxo de nêutrons. A figura 1 ilustra o comportamento da 
fluência de neutrons termais sem gradiente para uma 
dessas irradiações, a de 2003-4. A posição de irradiação 
neste caso foi a 14B. 

 
Figura 1 – Representação das fluências neutrônicas 

convencionais normalizadas, sem presença de gradiente 
no fluxo de nêutrons. 

As outras duas irradiações mostraram um 
comportamento da fluência neutrônica bastante diferente. 
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Com efeito foi observado um gradiente da ordem de 
15%. A posição de irradiação neste caso foi a 24B A 
figura.2 apresenta os resultados da dosimetria da 
irradiação 2003-5, na qual observa-se o gradiente no 
fluxo de nêutrons. 

Osório et al. (1993) em um estudo sobre a 
uniformidade do fluxo de neutrons do reator nuclear 
IPEN-CNEN, identificam variações no fluxo de neutrons 
na posição 14B. No seu trabalho eses autores escolheram 
uma posição chamada 14B/5, na qual as variações eram 
minimizadas, sem a presença de gradiente de nêutrons 
significativo. 

Considerando que as dosimetrias neutrônicas 
determinadas neste trabalho foram cuidadosamente 
obtidas, com dados estatísticos robustos, propõe-se que 
se faça uma interpolação dos diferentes valores de 
dosimetria obtidos para cada irradiação a partir do uso de 
3 dosímetros distribuídos uniformemente ao longo da 
pilha de irradiação, e que calcule-se uma dose de 
nêutrons para cada amostra a ser datada, visando utilizar  
um valor de fluência o mais próximo do verdadeiro fluxo 
que incide sobre a amostra. Dessa forma reduz-se o erro 
que possa incidir sobre a determinação de uma idade por 
traços de fissão. 

Uma análise mais detalhada sobre as variações dos 
fluxos de nêutrons em diferentes posições de irradiação 
do reator nuclear IPEN-CNEN é necessária para que se 
possa afirmar com maior confiabilidade a existência de 
gradiente no mesmo. É importante que se faça as 
determinações das razões cádmio para o Au, Co e Cu. 
Segundo Bigazzi et al. (1988) a razão Cd para o Au do 
reator IPEN-CNEN é de 5, valor superior ao 
recomendado (3 para o Au), por Green e Hurford (1984). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Representação das fluências neutrônicas 

convencionais normalizadas, com presença de gradiente  
no fluxo de nêutrons. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os mármores investigados neste trabalho situam-se 
no Terreno Alto Moxotó (TAM), na região de Fagundes-
Itatuba-PB (Figura 01), neste Terreno se distinguem dois 
constituintes litoestratigráficos principais, ambos 
Paleoproterozóicos: uma unidade metaplutônica 
dominante, equivalente, em parte, ao Complexo Floresta; 
e uma unidade supracrustal, o Complexo Sertânia (Santos, 
1996, 1999). Este trato litosférico consiste, assim, em 
embasamento Paleoproterozóico, núcleos Arqueanos 
locais e retrabalhamento Brasiliano, diferindo 
substancialmente dos terrenos adjacentes 
Neoproterozóicos TAP (Terreno Alto Pajeú) e TRC 
(Terreno Rio Capibaribe) inseridos no Domínio da Zona 
Transversal (DZT). Dentre as unidades litoestratigráficas 
do Terreno Alto Moxotó, distingue-se o Complexo Sumé, 
descrito por Medeiros & Torres (1999) como uma 
associação de gnaisses de alto grau metamórfico, 
incluindo metabasitos, metagabros, metassienitos, 

mármores, skarns com ou sem apatita, raras formações 
ferríferas, granulitos, metapiroxenitos e granada gabros 
(prováveis retroeclogitos). Nos trabalhos iniciais de 
mapeamento da região de Fagundes-Itatuba, descreveram 
a mesma como um complexo gnáissico-migmatítico, 
incluindo a ocorrência de supostos eclogitos (Costa et al., 
1980). Posteriormente, granito gnaisses porfiríticos e 
granitos finos gnaissificados, com intercalações de rochas 
metamáficas, em parte eclogíticas, mineralizadas em Fe-
Ti, e mármores, foram caracterizados nesta mesma região. 
Os mármores especificamente foram descritos contendo 
essencialmente calcita, com alguma flogopita, quartzo e 
minerais cálcio-silicáticos, incluindo granada. As rochas 
metamáfico-ultramáficas que ocorrem nesta região foram 
consideradas como rochas de composição basáltica 
toleítica sugestivas de arcos de ilha. O minério de Fe-Ti 
que está associado às mesmas é formado por magnetita e 
ilmenita (Alencar, 1993; Almeida, 1995).  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 01: Esboço geológico da área pesquisada. 
 
 



 

 
Em Fagundes-Itatuba, a associação das rochas 

metacarbonáticas com rochas metamáfico-ultramáficas e 
rochas sieníticas (feníticas?) foi primeiramente alertada 
por Santos et al. (2002), cujas feições de campo e aparente 
ausência de rochas metassedimentares associadas levaram 
estes autores a advogar um protólito ígneo 
(metacarbonatitos) para estas rochas metacarbonáticas. De 
acordo com as investigações de Santos et al. (2002), essa 
associação possui uma forma subovalada, onde pelo 
menos um dos corpos metamáfico-ultramáficos parece 
exibir uma relação intrusiva. Na área tipo do Complexo 
Sertânia (situado a sudoeste de Fagundes-Itatuba), 
ocorrem ainda skarns mineralizados em apatita, o que abre 
a possibilidade de se tratarem de skarns ligados a 
complexos carbonatíticos, como ocorre em outras regiões 
do globo (Província Greenville, no Canadá; Leitz, 1998). 
Esta possibilidade não é improvável, porque vários 
autores têm detectado a presença de intrusões 
anorogênicas pré-Cariris Velhos no DZT, principalmente 
nos TAM e TRC, cortando os terrenos gnáissicos 
paleoproterozóicos (Santos & Medeiros, 1999). Dentre 

estas intrusões pode-se destacar, pelo menos um 
anortosito associado a gabros, diques de Fe-dioritos e 
granitos alcalinos de 1,7 Ga (Accioly, 2000) e um granito 
tipo A com 1,5 Ga (Sá et al., 2002), e ainda outras 
ocorrências de diques máficos pré-Cariris Velhos (e.g. 
Santos, 1977) e outra intrusão anortosítica (Boqueirão) 
nesses dois terrenos (Santos et al., 2002). Isso faz supor 
que o intervalo entre os eventos Transamazônico e Cariris 
Velhos foi caracterizado por um período de grande 
estabilidade tectônica, sujeito apenas a um ou mais 
episódios extensionais (Santos & Medeiros, 1999). A 
aparente pouca proporção de rochas supracrustais na área 
acentua essa suspeita, sobretudo pela falta de dados 
mineralógicos e geoquímicos detalhados sobre as rochas 
metacarbonáticas da região em apreço. Por este motivo, 
esta região foi selecionada para uma investigação 
detalhada sobre a origem de tais rochas metacarbonáticas. 
Além disso, esse estudo poderá fornecer importantes 
dados metalogenéticos e de análise geotectônica e 
estratigráfica do TAM e suas relações com os terrenos 
vizinhos. 

 
 
PETROGRAFIA DAS ROCHAS METACARBONÁTICAS 
 

As rochas metacarbonáticas investigadas apresentam-
se em forma de blocos soltos ou como diques/bolsões, 
associadas a rochas cálcio-silicáticas (skarns) inseridas 
dentro dos ortognaisses/paragnaisses de composição 
diorítica-tonalítica, com intercalações de bandas félsicas e 
máficas. Localmente é observado nos skarns a ocorrência 
de sulfetos (pirita, calcopirita e pirrotita). Estes mármores 
possuem coloração branca e aspecto variando de maciço a 
granular sacaroidal, sendo a composição modal dominada 
por carbonatos (65-70%), piroxênios (diopsídio-
hedenbergita 10-15%), olivina (8-10%), e tendo como 
minerais acessórios flogopita, apatita, alanita, titanita e 
minerais opacos. Ainda ocorrem nestes mármores clorita, 
actinolita, clinozoisita, escapolita, tremolita, serpentina, 
humita e epidoto, nitidamente como minerais de alteração 
tardia. Algumas amostras de mármores apresentam 
evidências de transformação metassomática (epidotização, 
arredondamento das bordas dos minerais, fraturas dos 
minerais preenchidas por micro-veios cálcio-silicáticos, 
entre outros), aparentemente constituindo estágios iniciais 
de um processo de formação de skarns. Nos mármores 
ainda é freqüente a presença de veios de quartzo, calcita e 
feldspatos cortando os seus carbonatos primários, e 
causando cristalização de uma paragênese tardia, 
intersticial, com quartzo + calcita + feldspatos. Os 
carbonatos destas rochas apresentam-se de duas formas: 
ora como cristais grandes bem desenvolvidos com bordas 
irregulares, configurando textura granoblástica 
inequigranular grossa, mostrado clivagem romboédrica 

típica; ora compondo a matriz da rocha com textura 
microgranular fina. Os piroxênios são predominantemente 
subidioblásticos, por vezes muito fraturados, alguns 
fragmentados, exibindo em alguns cristais alteração 
incipiente nas bordas. Às vezes ocorre fraturado sendo as 
fraturas preenchidas por veios carbonáticos. A olivina 
usualmente ocorre como cristais sub-arredondados 
disseminados nos mármores, comumente apresenta-se 
com textura poiquiloblástica, exibindo diversas inclusões 
pequenas de apatita, titanita e quartzo. Freqüentemente 
mostra-se alterada para humita, e para clorita e serpentina. 
Apresenta-se com forma subidioblástica a idioblástica, e 
em contato direto com os carbonatos da matriz da rocha. 
Ocorre muito fraturada, com bordas arredondadas e às 
vezes fragmentadas. Os minerais acessórios alanita, 
titanita e apatita, exibem formatos subidioblásticos quando 
inclusos nas olivinas e piroxênios, e xenoblásticos, quando 
em contato direto com a matriz carbonática. Em geral 
estes minerais mostram-se bastante arredondados nas 
bordas, sugerindo alteração por processos de 
metassomatismo, contudo não apresentam bordas de 
reação. Algumas amostras contêm ainda como minerais 
acessórios tremolita (deformada) e hercinita. Os minerais 
opacos apresentam formas idioblásticas a subidioblásticas 
sugerindo ser magnetitas e/ou ilmenitas (falta confirmação 
por observação em seção polida). O epidoto apresenta 
textura intersticial na rocha entre os cristais de carbonatos 
da matriz. 

 
 
 
 
 



 

 
GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS TERRAS RARAS 
 

Quatro (04) amostras de rochas metacarbonáticas de 
Fagundes–Itatuba, foram analisadas para elementos 
maiores, traços e terras raras (ETR). Neste trabalho são 
apresentados os dados unicamente para os ETR e alguns 
elementos traços discriminantes. Os diagramas de padrão 
ETR foram normalizados para o Condrito (composição de 
Boynton, 1984) e os diagramas multielementares são 
normalizados para o Condrito (composição de Thompson, 
1982) são mostrados nas Figuras 2a e 2c. O diagrama de 
padrão ETR apresenta enriquecimento em elementos 
terras raras leves (ETRL) em relação aos terras raras 
pesados (ETRP), tênue fracionamento, discreta anomalia 
negativa de európio e valores baixos (similar às de origem 
sedimentar) em relação ao condrito. O diagrama 
multielementar mostra picos (enriquecimento) em Th, Ta, 
Sr, Hf e Y, e depressões (empobrecimento) em Rb, K, Nb, 
Ce, Ti. 

Neste trabalho tratamos de fazer a comparação entre 
os padrões de distribuição dos ETR e dos evidenciados 
pelos diagramas multielementares das rochas 
metacarbonáticas da região de Fagundes-Itatuba, e os 
respectivos diagramas para os mármores da região de 
Borra (Índia; Le Bas et al. 2002); o diagrama de 
distribuição de ETR está normalizado para o Condrito 
(composição de McDonough & Sun, 1995) - Figura 2b-, 
enquanto o diagrama multielementar é normalizado 

segundo a composição do Condrito de Boynton (1984) -
Figura 2d-. Percebe-se uma similaridade entre os padrões 
ETR de Fagundes-Itatuba com os padrões de distribuição 
ETR dos mármores de Borra, bem como, uma 
uniformidade e similaridade com os dados médios de 
carbonatos marinhos (linha em cinza), sendo também 
observado a grande diferença com padrões de distribuição 
dos carbonatitos (linha discontínua preta), localizado na 
porção superior (Fig. 2b). A anomalia de európio é 
somente observada em rochas carbonáticas de origem 
sedimentar (Le Bas et al., 2002). Portanto, elevados 
valores de Sr, Nb, La, Ce, Nd e altos conteúdos de REE, 
ausência de anomalia negativa de európio, em geral 
caracterizam carbonatitos. Em contraste, como no caso de 
Fagundes-Itatuba e Borra, baixos valores de Sr, Nb, La, 
Ce, Nd e conteúdos de REE, presença de anomalia 
negativa de európio, geralmente caracterizam mármores 
de origem sedimentar.  

Por outro lado, com relação ao diagrama de 
distribuição multi-elementar (Fig. 2d), os valores de Ba, 
Nb, La, Ce, Nd, P e Sr das rochas metacarbonáticas de 
Fagundes-Itatuba são significativamente menores que os 
valores médios dos carbonatitos (linha preta discontínua)  
e semelhantes da região de Borra. Estes valores de 
Fagundes-Itatuba são similares aos valores das rochas 
metacarbonáticas de origem sedimentar. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   (a)                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

(c)       (d) 
 

 
FIGURA 02: São observados a seguir os padrões de distribuição de elementos terras raras e os diagramas 

multielementares das rochas metacarbonáticas do Complexo Sumé, Fagundes-Itatuba (PB), com os diagramas de Le Bas 
et al. (2002) para os mármores de Borra. No diagrama multielementar de Le Bas et al. (2002) as amostras NA-4, AA-4, 

T-3, A-2 são comparadas com os dados médios de dois carbonatitos: Sevathur (Sev-av3, Viladkar & Subramanian, 
1995); Carbonatito de Hogenakal (HogN49, Natarajan et al., 1994). A linha discontínua preta representa os dados médios 

mundiais dos carbonatitos (Av cbt, Le Bas, 1997). Bem como, a linha contínua cinza representa os dados médios de 
carbonatos de origem sedimentar (Av Ist, Locke & Buthler, 1993). 
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GEOQUÍMICA ISOTÓPICA DE CARBONO E OXIGÊNIO 
 

Para esta pesquisa foram analisadas 15 amostras de 
composição metacarbonática (mármore). A pulverização 
das amostras foi efetuada no Laboratório de Preparação de 
Amostras do NEG-LABISE (UFPE). Aproximadamente 
20 mg de cada amostra foi pesada e colocada no tubo de 
reação juntamente com ácido ortofosfórico. Esse tubo é 
levado à linha de extração para retirada do ar e 
implantação de vácuo. Após desse processo, o tubo de 
reação é colocado em banho-maría (a 25ºC de 
temperatura), logo o ácido é vertido sobre a amostra, 
iniciando-se a reação. Uma vez verificada a reação, o gás 
coletado (CO2) na linha de extração é analisado no 
espectrômetro de massa SIRA II da V.G. ISOTECH do 
NEG-LABISE (UFPE). Na qual se realizaram as 
correções para o fracionamento de oxigênio da reação. 

Na Figura 03, estão plotados os resultados obtidos 
para os isótopos de C e O. Observa-se que os valores 
obtidos encontram-se afastados dos campos para as 
composições de carbonatos marinhos e de rochas 
carbonáticas de origem sedimentar (campos 1 e 2), e dos 
campos (3 e 4) de carbonato de origem ígneo 
(carbonatito). Observando-se nas amostras estudadas 
valores de δδδδ

13CV-PDB elevados e baixos de δδδδ
18OV-SMOW 

comparados com os valores médios dos carbonatos de 
origem sedimentar e marinhos. Por outro lado, ocorrem 
valores muito elevados de δδδδ13CV-PDB e maiores δδδδ18OV-SMOW 
em relação aos carbonatitos ou carbonatos ígneos.  

Possivelmente disseminados (pervasivos) e 
espalhados fluxos de fluidos rico em CO2 durante os 
processos de metamorfismo de alto grau (fácies eclogito-
granulito) ocorridas nesta área, poderiam ser a causa dos 
elevados valores de isótopos obtidos. 

Figura 03: Valores δ13CV-PDB vs δ
18CV-SMOW projetados 

para determinar seu origem. Fonte: Bowman (1998). 
 
 
CONCLUSÕES PRELIMINARES 
 

O complexo onde estão inseridos as rochas 
metacarbonáticas é do tipo complexo metamáfico-
ultramáfico, subcircular, possivelmente do 
Mesoproterozóico, encaixado em gnaisses e migmatitos 
Arqueanos a Paleoproterozóicos do TAM no DZT. 

Petrograficamente as rochas metacarbonáticas da 
região de Itatuba (PB) são impuras, sendo comum nestas a 
presença de veios de quartzo e feldspatos invadindo os 
carbonatos da matriz e causando cristalização de uma 

paragênese intersticial (tardia) de quartzo + calcita + 
feldspatos. 

Os dados geoquímicos obtidos, tanto para os ETR 
como multi-elementar, sugerem, ainda que de forma 
preliminar, um provável protólito sedimentar para as 
rochas metacarbonáticas investigadas. 

Eventos metassomático e retrometamórfico atuaram 
intensamente na área em apreço, obliterando 
significativamente as feições primárias das rochas deste 
complexo metamáfico-ultramáfico. 
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INTRODUÇÃO 
O Estado do Espírito Santo liga a parte norte do 

Cinturão Ribeira com o Cinturão Araçuaí (Pedrosa Soares 
& Wiedemann-Leonardos, 2000). No final da fase 
sincolisional deste orógeno (590 a 575 Ma) uma 
importante contribuição magmática Cambro-Ordoviciana 
tardi-orogênica gerou considerável volume de corpos 
ígneos de diferentes formas e dimensões (Wiedemann et 
al., 2002 e De Campos et al, 2004). 

O magmatismo tardio é caracterizado por plutons 
híbridos de idades entre 535 e 490 Ma. São corpos 
zonados que intrudem gnaisses de alto grau no fácies 
anfibolito-granulito. Esta suíte é caracterizada por rochas 
de composição variando desde olivina-gabros, 
ortopiroxênio-gabros a granitos representando o ultimo 
evento magmático do orógeno. Característica marcante 
nesses plutons são as evidentes feições de misturas de 
magmas. 

Três suítes magmáticas distintas são reconhecidas 
nas intrusões tardias (Horn and Weber-Diefenbach, 1987; 
Ludka, 1991; Mendes et al 1997; Medeiros et al, 2001; 
Wiedemann et al., 2002; De Campos et al, 2004): 1) 
toleíitica, plutons de Jacutinga and Itaoca, 2) cálcio-
alcalina de alto-K, plutons de Santa Angélica, Várzea 
Alegre, e 3) alcalina de alto-K, exemplo Torre/Mimoso 
do Sul. Rochas encaixantes regionais para e orto 
derivadas são resumidamente: tonalitos e granodioritos 
metaluminosos (G1); rochas com forte contribuição de 
sedimentos (pelitos e grauvacas–G2); e rochas de refusão 
de G2 (G3). Rochas do grupo G1 são predominantemente 
metaluminosas, enquanto G2 e G3 tem composições 
relacionadas à fusão de fontes graníticas peraluminosas. 
Conteúdos de Ba e Sr em G1, G2 e G3 são altos quando 
comparados a outras seqüências ígneas Pan-Africanas. 
Embora conteúdos de Sr sejam significativamente 
diferentes, os teores são crescentes de rochas do grupo 
G2 e G3 para o grupo G1. Dados isotópicos disponíveis 
na literatura, em rocha total e mineral para as litologias de 
tipo G1, G2 e G3 e rochas para-derivadas regionais 
(kinzigitos), mostram similaridades entre as razões 
Sm/Nd, Rb/Sr e U/Pb, podendo ser interpretados como 
uma importante contribuição dos kinzigitos na geração de 
gnaisses anfibolíticos e enderbíticos (De Campos et al 
2004). 

Quanto ao magmatismo básico Cambro-Ordoviciano,  
uma das características geoquímicas mais marcantes é o 
enriquecimento em alguns elementos incompatíveis, tais 
como Ba, Sr e ETR leves, razões de 87Sr/r/86Sr fortemente  

 
radiogênicas e valores de εNd bastante negativos. Tais 
características são observadas nas três suítes: toleíitica, 
cálcio-alcalina e alcalina (Ludka et al. 1998; Ludka et a.l 
Wiedemann, 2000). 

Neste trabalho, dados isotópicos inéditos para rochas 
encaixantes, tais como kinzigitos (Complexo Costeiro, 
ES) e granulitos (Granulito Mascarenhas, ES; 
hiperstênio-ortognaisse) foram utilizados no 
modelamento com rochas básicas do Cinturão Ribeira no 
Espírito Santo. Utilizamos também dados da literatura do 
tonalito gnaisse do Complexo Rio Negro, RJ (Tupinambá 
et al, 2000), representando a fase de arco pré-colisional 
(630 Ma). No modelamento foram usadas as razões 
143Nd/144Nd, 87Sr/86Sr e os teores de Nd e Sr em ppm 
aplicados a equação: [Sr, Nd]M = [Sr, Nd]A fA+[Sr, Nd]B 

(1- fA) para cálculo de mistura isotópica, segundo Faure 
(2001). Todas as razões utilizadas foram recalculadas 
para a idade de 510 Ma (Tab.1). 

As curvas de misturas obtidas (Fig. 1) tendo rochas 
básicas Cambro-Ordovicianas (como Itaoca e Serra do 
Valentim) do Espírito Santo vs rochas da crosta 
continental (kinzigito e granulito), como membros finais 
da mistura, praticamente não apresentam inflexão, uma 
vez que as razões 143Nd/144Nd são similares, confirmando 
a grande similaridade isotópica dos gnaisses regionais, 
mais ricos em sílica, com o magmatismo tardio. Melhor 
resultado foi obtido com o gnaisse tonalítico do complexo 
Rio Negro. Quando comparamos esses dados com os 
dados isotópicos de Jacutinga, Santa Angélica, Várzea 
Alegre e Vale do Canaã (Fig.2) principalmente os dois 
primeiros plotam bem fora das curvas de misturas. 

A Fig. 2 mostra claramente dois comportamentos 
distintos: 1) um comportamento exibido para a maior 
parte das rochas investigadas e um outro 2) exibido pelas 
rochas básicas do maciço de Santa Angélica e Jacutinga. 
As rochas básicas de Santa Angélica e Jacutinga são as 
que apresentam os valores de εNd mais negativos (ou 
razão 143Nd/144Nd mais elevada). Tal comportamento é 
observado em rochas cristalizadas a partir de um magma 
gerado pela refusão de uma crosta inferior antiga (De 
Paolo e Wasserburg, 1979) implicando que o magma 
básico gerador das rochas de Santa Angélica e Jacutinga, 
tenha tido contribuição e/ou contaminação da crosta 
inferior mais antiga.  

Faure (1986) apresenta um fator “f” para expressar o 
enriquecimento em Sm e Rb. Todas as rochas 
investigadas, tanto gnaisses regionais quanto rochas 
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ígneas básicas e intermediárias, apresentam fRb> 0 e fSm < 
0. Isto significa que rochas com esta característica podem 
ter sido derivadas de uma fonte enriquecida em Rb e 
depletada em Sm e que a mesma permaneceu um longo 
intervalo de tempo isolada para adquirir uma composição 
isotópica em Sr e Nd singular. Uma explicação 
alternativa seria a contaminação de um magma derivado 
de um basalto primitivo por rochas continentais. Rochas 
da crosta continental enriquecidas em Rb e depletadas em 
Sm são aquelas que representam o produto final de 
processos de diferenciação do manto, podendo se 
relacionar a porções de crosta continental ainda mais 
antigas do que àquelas atualmente aflorantes na região. 

Outrossim, para que os enriquecimentos observados 
nas rochas básicas e intermediárias, com maiores valores 
da razão 143Nd/144Nd (> 0.5115), fossem relacionados 
puramente à contaminação com rochas encaixantes 
regionais, a porcentagem de contribuição das rochas 
encaixantes envolvidas deveria ser superior a 50 %, o que 
necessáriamente teria uma influência drástica na 
composição dos magmas. 

Zindler e Hart (1986) reconheceram dois 
reservatórios mantélicos enriquecidos, EM I e EM II. O 
primeiro caracterizado por alto teor em Ba e baixa razão 
inicial de Sr (< 0,706), o segundo reservatório com alta 
razão inicial em Sr, mas com baixo teor em Ba. 
Reservatórios do tipo EM II tem sido reportados para o 
hemisfério sul e denominados anomalia Dupal. Escrig et 
al, 2004 estudando isótopos de Os em basaltos do oceano 
Índico concluem que um processo de delaminação da 
litosfera continental pode ser responsável pelas 
características isotópicas da anomalia de Dupal. Um 
máximo de 4% de crosta inferior reciclada é suficiente 
para reproduzir as composições extremas da Dupal. 
Evidência da geração das rochas básicas da região, a 
partir de um reservatório mantélico enriquecido, foram 
abordados por Ludka et al (1998) e Ludka e Wiedemann 
(2000) a partir do comportamento geoquímico de 
elementos incompatíveis e razões isotópicas de 87Sr/86Sr. 
Em aberto, entretanto fica a pergunta: quando e como se 
deu tal enriquecimento? Os resultados isotópicos aqui 
discutidos confirmam as conclusões de Ludka & 
Wiedemann (2000), apontando para uma assinatura 
geoquímica e isotópica peculiar, em larga escala, para o 
manto litosférico no hemisfério sul, desde o 
Neoproterozóico.  

A partir dos dados aqui apresentados concluimos que 
as variações na razão 143Nd/144Nd possam ser atribuídas a 
contribuição de diferentes porções da crosta continental 
inferior, com diferentes razões isotópicas e idades, 
apontando para um processo complexo de interação entre 
manto e crosta inferior, advindo da delaminação crustal 
no final da orogenia Brasiliana. 
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Tab. 1- Valores de Nd e Sr utilizados no modelamento de mistura (i = 510 Ma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1- Gráfico 143Nd/144Nd x 87Sr/86Sr com o plote de curvas de mistura entre diferentes rochas da Faixa 
Ribeira no Estado do ES e RJ. (Ita=Itaoca (•), ES; S. Val=Serra do Valentim (7), ES; Kinz=Kinzigito do 

complexo Costeiro, ES; Granul=Granulito Mascarenhas, ES; RN=Complexo. Rio Negro (+), RJ). 

 
 
 
 

 
Fig. 2- Gráfico 143Nd/144Nd x 87Sr/86Sr com o plote das razões de rochas básicas 

Cambro-ordovicianas da Faixa Ribeira no Estado do ES e do Complexo Rio Negro=RN (+), 
RJ. (VA=Várzea Alegre (!), ES; Valentim=Serra do Valentim (7), ES; Sta Ang=Santa
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INTRODUÇÃO 

No complexo contexto geológico do sudeste do 
Tocantins, as questões da idade e da real extensão das 
rochas metassedimentares do Grupo Natividade ainda não 
foram devidamente estudadas. Embora prevaleça a idéia da 
origem plataformal e do ambiente rifteano de deposição dos 
sedimentos pretéritos, a distribuição e a idade desta unidade 
permanecem pouco claras. As rochas deste grupo afloram 
amplamente entre as localidades de Natividade e Almas, 
extremo norte da Faixa Brasília, porém foram também 
descritas por Costa et al. (1982) na região de Monte do 
Carmo, em um contexto geológico totalmente diferente. 

Na ausência de estudos mais aprofundados, este grupo 
pode ser considerado semelhante faciologicamente, e 
cronocorrelato ao Grupo Araí (Marini et al., 1984ab.), que 
ocorre a cerca de 150km a sul, e revelou uma idade de cerca 
de 1,78Ba (Pimentel et al., 1991). 

O presente trabalho apresenta os resultados do estudo 
geocronológico, pelo método de evaporação de Pb em 
monocristais de zircão, dos quartzitos do Grupo Natividade 
que ocorrem nas cercanias do município homônimo, no 
estado de Tocantins. Foram datados cristais detríticos da 
fácies ortoquartzítica desta unidade com a finalidade de se 
determinar as prováveis rochas fontes dos sedimentos 
pretéritos e sua idade máxima de deposição. Serão 
igualmente confrontados os resultados obtidos com a 
proposta de Marini et al., (1984ab), segundo a qual o grupo 
supracitado seria cronocorrelato aos metassedimentos do 
Grupo Araí. 

 
GEOLOGIA REGIONAL 

Na porção setentrional da Zona Externa da Faixa 
Brasília (Fuck et al., 1994; Cruz & Kuyumjian, 1999) 
afloram essencialmente o embasamento arqueano?-
paleoproterozóico, corpos granitóides intrusivos e rochas 
metassedimentares supracrustais pertencentes à faixa 
propriamente dita. 

O embasamento consiste em terrenos granito-
greenstones constituídos, por um lado, por seqüências 
vulcanossedimentares reliquiares, e por outro, por granito-
gnáisses fortemente predominantes na região. As 
seqüências vulcanossedimentares comportam metavul-
canitos dominantemente máficos com termos félsicos 
subordinados, rochas metassedimentares siliciclásticas e  

 

 
formações químicas metamorfisadas. Os granito-gnaisses  
apresentam composição essencialmente tonalítica, com 
granodioritos, trondhjemitos e monzogranitos associados 
(Cruz & Kuyumjian 1999). Estes granitóides, denominados 
Terrenos Almas-Dianópolis, foram divididos em duas suites 
que revelaram idades de 2,2 e 2,45Ga (Pimentel et al. 1991, 
Cruz 1993). 

As rochas graníticas intrusivas nos terrenos do 
embasamento são mais alcalinas e possuem extensão 
limitada. Supõe-se que se trata de corpos alojados ainda no 
Paleoproterozóico.  

As rochas supracrustais da Faixa Brasília são 
representadas apenas por uma unidade basal, ou seja, por 
uma cobertura metassedimentar dobrada, de composição 
predominantemente quartzítica, com intercalações de 
rochas metapelíticas, metaconglomeráticas e meta-
calcárias, referida regionalmente como Grupo Natividade. 
Esta unidade é considerada como equivalente ao Grupo 
Araí do final do Paleoproterozóico (1,78 Ga) que ocorre 
mais a sul. 

Mais recentemente, Silva et al. (2003) dataram um 
corpo ígneo de composição andesítica/andesito-basáltica, 
intrusivo nos quartzitos do Grupo Natividade, no domínio 
da serra homônima, obtendo uma idade de cerca de 0,6 Ga, 
interpretada como idade de cristalização. Tratar-se-ia de 
uma intrusão de idade brasiliana, provavelmente 
relacionada ao magmatismo que neste período marcou o 
Arco Magmático de Goiás. 

No final do Evento Brasiliano, todas as unidades 
supracitadas foram submetidas a intensa deformação e 
reestruturação resultante da implantação do Lineamento 
Transbrasiliano, imensa zona de cisalhamento transcorrente 
de direção geral N15°E que afetou a Plataforma Brasileira 
desde o Ceará até o estado de Goiás. 

 
GEOLOGIA DA ÁREA DE NATIVIDADE 

Nos arredores de Natividade (TO) afloram 
essencialmente rochas da seqüência vulcanossedimentar 
Água Suja, granito-gnáisses do Complexo Manoel Alves, 
rochas da Suíte Intrusiva Xobó e a espessa cobertura 
metassedimentar do Grupo Natividade. Sedimentos 
recentes–depósitos aluvionares e colúvios-bem como 
vestígios de cobertura laterítica perfazem o quadro 
geológico da região. 
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A Seqüência Água Suja consiste em uma faixa de 
orientação geral N15°E, com cerca de 8 km de largura, 
composta de anfibolitos, possíveis metadacitos subor-
dinados, micaxistos variados, feldspáticos ou não, 
formações ferríferas bandadas, gonditos e raras lentes de 
formações silicosas. Queiroz (2000) obteve pelo método 
Pb-Pb em monocristais de zircão aplicado em cristais 
detríticos de biotita-xistos, idades variando entre 2063±3 
Ma e 2172±5 Ma. 

Os granito-gnáisses do Complexo Manuel Alves, de 
posicionamento estratigráfico e geocronológico ainda mal 
definido e correspondendo possivelmente ao Terreno 
Almas-Dianópolis de Cruz (1993), são fundamentalmente 
de composição tonalítica com termos granodioríticos 
fortemente subordinados. 

Os corpos da Suíte Intrusiva Xobó, localizados 
essencialmente nos arredores da cidade de Chapada (TO), 
são de tamanho modesto e consistem essencialmente em 
biotita granito cálcio-alcalino peraluminoso e granito 
pegmatóide leucocrático (Queiroz, 2000). Foi obtida para 
este granito, pelo método Pb-Pb por evaporação em zircão, 
a idade de 2012±3 Ma, considerada como idade mínima de 
cristalização. 

O Grupo Natividade, muito bem representado na 
serra homônima, possui espessura de várias centenas de 
metros e constituídos por quartzitos ortoquartzíticos, 
quartzitos com cianita e cloritóide, sericita quartzitos, com 
níveis de metaconglomerados oligomíticos com seixos de 
quartzo, delgadas intercalações de rochas metapelíticas e, a 
norte da serra, lentes de metacalcário. Na porção meridional 
da serra de Natividade, corpo subvulcânico de composição 
andesítica/andesito-basáltica com idade de 616±6Ma é 
intrusivo nas rochas metassedimentares (Silva et al., 2003). 
 
GEOCRONOLOGIA 

Foram analisados pelo método de evaporação de Pb 
em monocristais de zircão, 74 grãos detríticos de 
ortoquartzito do Grupo Natividade, dos quais metade (37) 
forneceu resultados analíticos adequados (Tabela 1). Os 
grãos de zircão apresentam coloração castanha clara, são 
translúcidos e exibe formas irregulares, alongadas ou 
esféricas, com relações largura e comprimento similares. 
Em geral, estão bem arredondados, microfraturados, e 
apresentam inclusões escuras e/ou transparentes. As idades 
obtidas distribuem-se em um amplo intervalo de tempo, 
compreendendo todo o período Paleoproterozóico, entre 
1779±6 Ma e 2476±8 Ma (Fig 1). 
 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Conforme os conceitos de Hallsworth et al. (2000), a 
idade de 1779±6 Ma é interpretada como a idade máxima 
de deposição do Grupo Natividade. Admitindo-se que a 
idade de 1771±2 Ma, obtida em lentes metarriolíticas da 
base do Grupo Araí, é a idade de deposição deste grupo 
(Pimentel et al., 1991) e que o Grupo Natividade é 
cronocorrelato a este último (Marini et al., 1984ab), 

acredita-se que a unidade em apreço formou-se 
efetivamente no período tardi-Paleoproterozóico/início do 
Mesoproterozóico. 

O Grupo Araí, localizado mais a sul, entre os 
municípios goianos de Paranã e Niquelândia, foi 
caracterizado por Dardenne et al. (1997) como uma típica 
seqüência rift. Anteriormente, com base em idades de 
rochas metavulcânicas do Grupo Araí e de granitos 
associados da Subprovíncia Paranã obtidas por Pimentel et 
al. (1991), Winge (1995) tinha sugerido um rifteamento de 
idade paleo a mesoproterozóico na região. Idéias similares 
foram apresentadas por Gorayeb et al. (1984) que 
vincularam a formação do Grupo Natividade ao 
desenvolvimento de um graben em contexto plataformal. 

Fig.1- Freqüência relativa das idades obtidas para os zircões 
detríticos dos ortoquartzitos do Grupo Natividade. 

 
Os dados expostos acima permitem supor que um 

rifteamento afetou toda a porção setentrional da Zona 
Externa da Faixa Brasília. No entanto, a inexistência de 
intercalações vulcânicas na base do Grupo Natividade, 
sugere que o estilo tectônico foi algo diferente na parte 
norte do "rift". É possível que este tenha se desenvolvido 
progressivamente de sul para norte, abrindo-se de início na 
sua porção meridional e só mais tarde na sua parte 
setentrional, durante um período relativamente longo,  
marcado por uma tectônica predominantemente distensiva. 
Embora fique claro um diacronismo entre o Grupo 
Natividade e o Grupo Araí, o fato dessas duas unidades 
terem sido formadas em um mesmo ambiente geotectônico, 
torna possível uma correlação lito-estratigráfico entre elas. 

Portanto, o desenvolvimento do “sistema rift”, ter-se-
ia iniciado nas proximidades da atual cidade de Niquelândia 
(GO). Nesta região uma bacia seria isolada (Bacia Araí), 
que imediatamente sofreria transgressão, evoluindo para um 
mar restrito limitado por falhas normais. Estas falhas se 
estenderiam até níveis crustais profundos, provendo espaço 
para que os vulcanitos se expelissem na superfície deste 
mar e se acomodassem junto aos arcósios e evaporitos que 
marcam os estágios iniciais de um rift, argilitos, arenitos e 
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carbonatos, depositados à medida que este é inundado. 
Enquanto que na porção mais setentrional, agora 
protagonizada pela região de Natividade (TO), o 
rifteamento seria traduzido por um simples fraturamento em 
superfície, onde drenagens seriam condicionadas. 

Com o prosseguimento dos movimentos distensivos, 
a abertura do rift ter-se-ia deslocado para norte, resultando 
em um alargamento da “Bacia Araí”. A abertura na porção 
setentrional do sistema (Bacia Natividade) teria sido, 
entretanto, de menor amplitude e a própria bacia menos 
profunda, o que parece ser corroborado pela ausência de 
vulcanitos nesta região e pela predominância de 
metapsamitos. Concomitantemente, o soerguimento da 
parte sul deste rift (Bacia Araí) resultou em erosão e 
transporte de sedimentos em direção à “Bacia Natividade” 
sujeita a subsidência.    

É possível que o desenvolvimento desse rift tenha-se 
iniciado com a colocação dos granitos da Subprovíncia Rio 
Paranã, há cerca de 1,77 Ga, e se prolongado até o princípio 
do Mesoproterozóico (~ 1,6 Ga), quando ocorreu a intrusão 
dos granitos intraplaca da Subprovíncia Tocantins 
(Pimentel et al., 1991). Assim, o tempo teria sido suficiente 
para a formação e evolução do sistema distensivo.  

Neste contexto, os sedimentos Natividade seriam, em 
parte, depósitos retrabalhados da “Bacia Araí” e produtos 
do intemperismo e erosão dos granitos da Subprovíncia 
Paranã e das suas rochas encaixantes (Formação 
Tincunzal).  

Haja vista a similaridade das idades obtidas nos 
depósitos Natividade e nos granitóides do Terreno Almas-
Dianópolis, estes podem também ter sido uma fonte 
importante dos sedimentos. Por outro lado seis (6) zircões 
revelaram idades entre 2,3 e 2,4 Ga (Tab.1 e Fig.1). Estas 
idades correspondem a um período pouco conhecido da 
história da Terra, designado como Sideriano. Idades 
similares foram evidenciadas muito localmente em diversos 
terrenos pré-cambrianos da Plataforma Brasileira e somente 
uma única se refere ao embasamento da Faixa Brasília. 
Trata-se da idade de ~ 2,35 Ga de um corpo tonalítico 
intrusivo da região de Príncipe (TO), obtida pelo método 
Pb-Pb em zircão (Santos e Lafon inf. verbal.). 

Em suma, acredita-se que o Terreno Almas-
Dianópolis foi a principal fonte dos depósitos Natividade. 
Entretanto, corpos granitóides de possível idade sideriana 
parecem ter contribuido igualmente no processo 
sedimentar. Enfim, deve ser assinalada a provável discreta 
participação de rochas ígneas com idade de ≅1,78Ga 
(vulcanitos da base do Grupo Araí e granitos associados) no 
fornecimento de sedimentos à “Bacia Natividade”. 
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Tabela 1: Resultados analíticos Pb-Pb por evaporação em zircão de ortoquartzito  
do Grupo Natividade. 

Zircão Razões 204Pb/206Pb 2� 208Pb/206Pb 2� 207Pb/206Pbc 2� Idade 2� 

GN01/01 30/38 0.000097 38 0.20662 272 0.13738 27 2194.7 3.4 

GN01/03 16/44 0.000084 19 0.21817 92 0.13982 30 2225.4 3.7 

GN01/04 8/18 0.000152 2 0.23347 317 0.14336 334 2268.5 40.1 

GN01/05 16/46 0.000379 14 0.10191 68 0.12858 32 2079.0 4.4 

N01/08 32/80 0.000072 91 0.07581 713 0.13653 56 2184.0 7.1 

GN01/11 12/28 0.000206 4 0.13717 159 0.13504 49 2165.0 6.3 

GN01/12 12/24 0.000076 6 0.10105 42 0.14466 31 2284.1 3.7 

N01/13 8/8 0.000026 8 0.25072 126 0.15552 43 2407.9 4.7 

GN01/14 16/42 0.000108 32 0.09891 86 0.13484 96 2162.4 12.5 

GN01/15 6/10 0.000358 16 0.25399 227 0.15127 45 2360.6 5.1 

N01/16 8/22 0.000101 8 0.19264 209 0.13793 45 2201.6 5.7 

GN01/18 16/30 0.000367 6 0.07351 97 0.12784 96 2068.7 13.2 

GN01/19 6/26 0.000000 2 0.25543 2600 0.1371 388 2191.1 49.2 

GN01/20 16/32 0.000074 2 0.25176 88 0.16191 74 2476.1 7.7 

GN01/21 14/28 0.000159 7 0.10087 5 0.13594 45 2176.5 5.8 

GN01/22 16/48 0.000293 19 0.1165 87 0.15139 112 2362.0 12.6 

GN01/23 14/36 0.000174 2 0.06936 215 0.13869 242 2211.1 30.3 

GN01/24 16/22 0.000367 24 0.08575 129 0.15066 134 2353.8 15.2 

GN01/25 14/14 0.000119 9 0.04609 27 0.13635 27 2181.7 3.4 

GN01/33 8/24 0.000159 36 0.05097 130 0.14152 1179 2246.2 144.0 

GN01/34 8/8 0.000000 2 0.32791 252 0.13674 101 2186.6 12.8 

GN01/35 6/24 0.000277 52 0.16778 858 0.13491 777 2163.3 100.4 

GN01/37 6/22 0.000328 22 0.16855 729 0.13134 211 2116.2 28.2 

GN01/38 16/16 0.000234 45 0.17453 1159 0.13572 72 2173.7 9.3 

GN01/41 20/28 0.000211 5 0.13047 222 0.13614 211 2179.1 27.0 

GN01/44 26/32 0.000186 43 0.14653 297 0.13751 80 2196.4 10.1 

GN01/45 8/12 0.000350 86 0.26891 451 0.15461 323 2398.0 35.5 

GN01/46 16/24 0.000124 13 0.15516 74 0.13581 37 2174.9 4.7 

GN01/51 22/38 0.000169 4 0.15546 272 0.16006 65 2456.7 6.9 

GN01/55 6/22 0.000188 24 0.39837 251 0.1089 258 1781.3 43.2 

GN01/58 6/16 0.000109 2 0.13524 704 0.1406 604 2234.9 74.3 

GN01/61 6/20 0.000398 14 0.11677 79 0.14411 56 2277.4 6.7 

GN01/62 14/22 0.000363 24 0.08923 99 0.13194 126 2124.2 16.7 

GN01/69 4/4 0.000340 3 0.17414 3530 0.14885 777 2333.1 89.4 

GN01/72 8/12 0.000295 52 0.18578 193 0.14265 811 2259.8 98.2 

GN01/73 14/14 0.000204 2 0.10774 197 0.15119 156 2359.7 17.6 

GN01/74 6/14 0.000390 8 0.33753 620 0.10877 37 1779.2 6.3 
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INTRODUÇÃO 
A metodologia Sm-Nd, quando usada em conjunto 

com dados de campo, petrográficos e geoquímicos, 
representa uma das ferramentas mais importantes para o 
estudo da origem e evolução ígnea e metamórfica de 
complexos máfico-ultramáficos das mais variadas 
naturezas e idades. Mais importante até que a obtenção da 
idade de alojamento, através do método da isócrona 
usando amostras de rocha total, as composições 
isotópicas iniciais de Nd, traduzidas em valores de εNd(T), 
são de fundamentais para a reconstrução do ambiente 
geotectônico de alojamento desses complexos, bem como 
para o melhor entendimento da sua origem e evolução 
petrológica. Adicionalmente, se minerais metamórficos 
adequados estão presentes (e.g. granada), a idade do 
metamorfismo pode também ser determinada através de 
isócronas minerais.  

Neste estudo é discutida a utilidade dos dados isotó-
picos Sm-Nd para estudos de petrogênese de complexos 
máfico-ultramáficos, usando como exemplos complexos 
de variada natureza e idade exposta na Faixa Brasília, na 
região central do Brasil e na Faixa Ultramáfica Ocidental 
(Escayola 1994) das Sierras Pampeanas da região de 
Córdoba, oeste da Argentina.  

 
OS COMPLEXOS DE BARRO ALTO, 
NIQUELÂNDIA E CANA BRAVA, GOIÁS 
Esses complexos representam grandes intrusões 
acamadadas metamorfisadas em fácies anfibolito a 
granulito se estendendo por aproximadamente 350 km na 
direção NNE. Representam uma das feições geológicas 
mais marcantes da Faixa Brasília. Os trabalhos de 
Ferreira Filho et al. (1992), Ferreira Filho et al. (1994), 
Ferreira Filho & Pimentel (2000) e Pimentel et al. (2004, 
2005) sugerem que se tratam de complexos acamadados 
compostos por duas séries de natureza, composição e 
idades diferentes: a parte leste dos complexos 
compreende um série acamadada (Série Inferior) 
composta por peridotitos, piroxenitos, gabros, gabro-
noritos e gabro-dioritos, exibindo paragêneses 
metamórficas do fácies granulito e cristalizada entre ca. 
0.77 e 0.79 Ga (Danni et al. 1982, Ferreira Filho et al 
1992, Moraes 1997, Pimentel et al 2004, 2005); a parte 
oeste é formada dominantemente por gabros, leuco-
gabros, troctolitos e anortositos, que formam a Série 
Superior, com idade de ca. 1,25-1,30 Ga, petrografica e  

 
petrologicamente muito distinta das rochas da Série 
Inferior.As composições isotópicas de Nd das duas séries 
revelam a natureza totalmente distinta dos magmas 
originais. 

As rochas das séries inferiores dos três comple-xos 
mostram evidências claras de intensa contaminação com 
crosta continental Meso- a Paleo-proterozóica, 
apresentando valores de �Nd(T) negativos, entre 
aproximadamente –5 e –10, As razões 147Sm/144Nd são 
normalmente baixas e permitem o cálculo de idades 
modelo TDM variando entre 1,6 Ga e 2,3 Ga (Pimentel et 
al. 2004, Armele et al 2004). Trata-se, portanto, de 
complexo acamadado alojado durante o Neoproterozóico 
possi-velmente em ambiente de rift (“back arc”?) em 
crosta continental mais antiga. 

Por outro lado, as rochas máficas das séries 
acamadadas superiores apresentam composições 
isotópicas de Nd inteiramente distintas, com valores de 
�Nd(T) entre +2,5 e +5,6 (Pimentel & Ferreira Filho 
2000) indicando derivação a partir de um manto 
empobrecido e pouca, ou nenhuma, contaminação com 
crosta continental mais antiga. Esses gabros, troctolitos e 
anortositos apresentam composição isotópica de Nd 
muito semelhantes aos anfibolitos das seqüências de 
Juscelândia, Indaianópolis e Palmeirópolis, que são, 
portanto, interpretados como antigos MORB´s de idade 
Mesoproterozóica (ca. 1,25 Ga) (Moraes et al 2003). Esse 
conjunto de rochas plutônicas e metavulcânicas 
representa, assim, magmatismo de natureza oceânica, 
inteiramente distinto daquele que gerou as rochas da 
Série Inferior. 
 
AS INTRUSÕES MÁFICO-ULTRAMÁFICAS DO 
COMPLEXO ANÁPOLIS-ITAUÇU, GOIÁS 

O Complexo Anápolis-Itauçu compreende granulitos 
e ocupa extensa área na parte central da Faixa Brasília. 
Intrusões máfico-ultramáficas acamadadas tais como as 
de Goianira-Trindade, Águas Claras, Taquaral e Serra do 
Gongomé, ocorrem como corpos alongados segundo 
NW-SE, paralelos às estruturas regionais. Dados 
isotópicos Sm-Nd para as rochas dos corpos de Águas 
Claras, Taquaral e Goianira-Trindade indicam clara 
interação  com crosta continental mais antiga, com 
valores de �Nd(T) entre –2,5 e –0,2. Isócronas 
construídas para amostras dos corpos de Águas Claras e 
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Goianira Trindade forneceram idades de ca. 642 Ma e 
626 Ma, respectivamente, com �Nd(T) de –2,6 e –0,2. 
Trata-se, portanto, de rochas alojadas em crosta 
continental mais antiga, em épocas muito próximas à do 
pico metamórfico regional. Assim, eles são interpretados 
como corpos sin a tardi-orogênicos alojados em 
profundidade na crosta continental nos estágios finais da 
orogênese Brasiliana. 
 
OS COMPLEXOS MÁFICOS DO ARCO 
MAGMÁTICO DE GOIÁS 

Os estágios finais de evolução do Arco Magmático 
de Goiás, entre aproximadamente 650 e 590 Ma também 
foram caracterizados pela intrusão de diversos corpos 
máficos (gabro-dioríticos predominantemente) e um 
corpo acamadado (Americano do Brasil).  Todas essas 
rochas apresentam características isotópicas de Nd 
compatíveis com uma origem em ambiente de arco, e 
derivação a partir de manto empobrecido (valores de 
�Nd(T) entre + 3,0 e 0) (Hollanda et al. 2005, Laux et al. 
2004). O corpo de Americano do Brasil, por exemplo, 
tem idade isocrônica Sm-Nd de 616 ± 81 Ma, com 
�Nd(T) de +2,4, que indica derivação a partir de manto 
empobrecido. Cristais de zircão de gabros dessa intrusão 
forneceram uma idade de 626 ± 8 Ma (Laux et al 2004).  
 
A FAIXA ULTRAMÁFICA OCIDENTAL, SIERRAS 
PAMPEANAS DE CÓRDOBA – FRAGMENTOS DE 
ASSOALHO OCEÂNICO NEOPROTEROZÓICO 

O método Sm-Nd, apesar de poder ser usado como 
um importante geocronômetro através da construção de 
isócronas de rocha total, nem sempre representa a opção 
mais adequada para a datação de rochas, uma vez que, 
por suas características intrínsecas, fornecem idades 
menos precisas quando comparadas com as determinadas 
por outros métodos tais como o U-Pb em zircão. 
Entretanto, alguns tipos de associações litológicas se 
caracterizam pelas baixas concentrações de Zr nos 
magmas originais e cristais de zircão ou badeleíta são 
raros. Uma dessas associações são aquelas que 
representam litosfera oceânica tais como as presentes em 
ofiolitos. Aqui apresentamos um exemplo de como o 
método Sm-Nd pode ser utilizado para a datação desse 
tipo de associação. Amostras de rochas ultramáficas e 
máficas de pequeno corpo ofiolítico da  Faixa 
Ultramáfica Ocidental (Escayola 1994, Escayola et al. 
2004) das Sierras Pampeanas na região de Córdoba foram 
utilizadas nesse estudo e forneceram uma isócrona de 
rocha total com a idade de 640 ± 25 Ma (1σ) e valor de 
εNd (T) fortemente positivo (+5.3) compatível com as 
características do manto empobrecido sob centros de 
expansão oceânica. 
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INTRODUCCIÓN 

Se presentan análisis del sitema Sm-Nd en 
metasedimentitas de Tierra del Fuego a los fines de 
aportar datos para la identificación de equivalencias 
formacionales. 

La entidad geológica conocida como Complejo 
Deformado de los Andes Fueguinos (Quartino et al. 1987 
y 1989, Acevedo 1988) fue fundada con la idea de reunir 
en una única denominación a varias unidades 
litoestratigráficas vinculadas por su común condición 
geológica cordillerano-patagónica y sometidas a procesos 
de complejidad estructural similar de deformación, 
pliegues volcados, corrimientos y bajo metamorfismo 
regional en un ambiente de arco orogénico. El cuadro 
estratigráfico de ordenamiento y descripción de unidades 
formacionales de la región puede ser enunciado en forma 
simple como integrado por capas del Jurásico superior-
Cretácico inferior marino (Formación Yahgán, Kranck 
1932) sobrepuestas a vulcanitas y sedimentitas jurásicas 
(Serie Porfirítica, Harrington 1943) y cubierto a su vez 
por sedimentitas del Cretácico superior marino, el todo 
plegado y afectado por metamorfismo. Por encima se 
halla el Terciario marino, también plegado, y, por debajo 
del conjunto, un basamento metamórfico aflorante en 
Chile que, con el nombre de esquistos de Lapataia 
(Borello 1969), se ha mencionado en forma recurrente 
para la esquina sudoccidental de la parte argentina de Isla 
Grande. 

COMPARACIÓN DE LA FORMACIÓN YAHGÁN 
CON LAS OTRAS UNIDADES DEL COMPLEJO 

Todo intento de avance y abordaje formacional sobre 
el Complejo Deformado de los Andes Fueguinos debiera 
formularse partiendo de la Formación Yahgán (Kranck 
1932), la más prominente y extendida unidad geológica 
de Cordillera Fueguina, cuya continuidad areal es, 
empero, aún hoy materia de discusión. Las rocas 
representativas de la F. Yahgán son metapelitas y 
metaareniscas bandeadas, con niveles ftaníticos y, 
ocasionalmente, caliza impura. El metamorfismo regional 
de esta entidad es de bajo grado en facies de zeolitas, con 
la presencia de prehnita y pumpellyita (Caminos 1980). 
Metamorfismo de contacto produjo neomineralización 
(hornfels de flogopita-granate) y aumento de la 
compacidad de las metapelitas. Esto ocurre en la 
desembocadura del río Olivia (Acevedo et al. 1989) como 
asimismo en la península Ushuaia (Acevedo 1990), 
también en el cerro Jeu-Jepén (Petersen Acevedo et al. 
2000, 2004), y en la sierra Lucio López y, probablemente, 

en otras localidades de la comarca donde la presencia de 
granate podría deberse al contacto metamórfico de 
plutonitas ocultas.  

Si bien hay algunos afloramientos de esta formación 
que han brindado datos cronológicos, fehacientes y 
puntuales, procedentes de las cercanías del canal Beagle, 
sobre una edad titoniano-neocomiana en Chile (Aguirre 
Urreta y Suárez 1985) y aptiano-albiana en nuestro país 
(Dott et al. 1977, Olivero y Martinioni 1996a), sus 
relaciones geológicas no son siempre claras y todavía hoy 
surgen muchas dudas de caracterización entre las 
unidades componentes del Complejo Deformado.  

Para dilucidar algunas cuestiones es menester señalar 
entonces algunos puntos críticos que surgen desde el 
estudio comparativo de la Formación Yahgán frente a:  
I. la Serie Porfirítica (F.Lemaire)

La Serie Porfirítica (Harrington 1943), representada 
por volcanitas leucocráticas, es la base sobre la que se 
asienta el horizonte marino del Cretácico inferior que a 
veces incluye al Titoniano, con un sentido regional 
andino y extraandino en la Patagonia. Constituiría 
entonces para Tierra del Fuego un basamento en sentido 
restringido, afectado intensamente por el plegamiento del 
arco orogénico, como puede verse sobre la costa 
inmediatamente al Oeste de Ensenada, y sobrepuesto al 
verdadero basamento de esquistos regionales. La 
complicación resultante del plegamiento y la posibilidad 
de contactos anormales limitan la caracterización 
formacional como piso u horizonte. Caminos y Nullo 
(1979) sugieren una transición entre la Serie Porfirítica o 
Lemaire y la Formación  Yaghan. 

II. los esquistos de Lapataia

Kranck (1932) señala que en el monte Buckland, 
ubicado al Oeste de Lapataia, la Serie Porfirítica yace 
sobre los “esquistos basales”, quizás correlacionables con 
las rocas de Lapataia. Pero aun este caso excepcional de 
posible contacto entre la Serie Porfirítica y el probable 
basamento metamórfico resulta dudoso ya que no debería 
descartarse la existencia de un pliegue volcado, rasgo 
común en Cordillera Fueguina, conteniendo en su núcleo 
a la Serie Porfirítica, de manera tal que los esquistos 
basales inferiores fueren considerados Formación Yahgán 
por repetición. 

Además de lo expresado, (Halpern 1973)  un dato 
sobre la edad radimétrica de las metamorfitas aflorantes 
inmediatamente al Oeste de Lapataia (en bahía 
Yendegaia, Chile), supone 145 Ma. (Rb/Sr en roca total), 
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es decir Titoniano, la edad del inicio del ciclo ándico y 
sedimentación de la Formación Yahgán.     
 

SIGNIFICADO DE LOS VALORES ISOTÓPICOS DE 
Sm/Nd EN MUESTRAS DE METASEDIMENTITAS  

La depositación de material detrítico en una cuenca a 
partir de diferentes terrenos con composiciones corticales 
e historias geológicas diferentes puede ser potencialmente 
caracterizado utilizando análisis de isótopos de Nd en 
rocas sedimentarias (De Paolo et al. 1991). En este 
estudio preliminar se tomaron muestras de 
metasedimentitas de los esquistos de Lapataia (LAPA 1, 
2,  3 y 4) entre las bahías Lapataia y Ensenada y de  la 
Formación Yahgán (DIFU 11, MO14 y PG 18) en el 
perfil cordillerano entre Ushuaia (DIFU 11), monte 
Olivia (MO14) y Paso Garibaldi (PG 18). Las muestras 
seleccionadas se analizaron en el Laboratorio de 
Geocronología de la Universidade de Brasília para Sm-
Nd siguiendo la metodología descripta por Gioia y 
Pimentel (2000). Tanto las muestras de los esquistos de 
Lapataia (Tabla2) como las de la Formación Yahgán 
(Tabla1) comprenden valores negativos de εNd(t), entre –
1,04 y –4,82 para Lapataia y entre -0.017 y -7,9 para 
Yahgán. 

En el gráfico de la Fig. 1, de Sm/Nd frente a εNd(t), 
pueden observarse las poblaciones de muestras de las dos 
unidades formacionales. Las relaciones iniciales se 
calcularon considerando las edades máximas esperadas 
para el comienzo del depósito de los sedimentos en las 
localidades de referencia, esto es 145 Ma para Lapataia 
(Halpern 1973 en Yendegaia) y 120 Ma. para Yaghán 
(por aproximación con el contenido faunístico albiano). 
Ambas unidades muestran aportes significativos de una 
fuente mágmatica básica (aquellos con relaciones Sm/Nd 
altas e εNd cercanos a cero). Los demás análisis, también 
en ambas entidades, muestran aporte significativo y 
predominante de una fuente cortical (relaciones Sm/Nd 
más bajas y εNd negativo y alto). 

Debido a que no existen diferencias significativas 
entre la Formación Yahgán y los esquistos de Lapataia, al 
menos en base a su comportamiento isotópico, podría 
tomarse el conjunto de muestras como representantes de 
una misma cuenca en la que se verifican como mínimo 
dos tipos de fuentes de proveniencia de sedimentos. Estas 
serían probablemente una fuente predominantemente 
volcánica básica (LAPA 2, LAPA 3 y DIFU 11) y otra 
predominantemente cortical (LAPA 1, PG 18). Las 
muestras LAPA 4 y MO14 podrían tener mezcla de 
ambas fuentes, las que generarían las sutiles variaciones 
en los resultados obtenidos.  

CONCLUSIONES  
No es propicio para una interpretación que busca la 

sencillez que se separen dos formaciones supuestamente 
de la misma edad en un ámbito reducido y con 
dificultades de caracterización, por lo que la Formación 
Beauvoir debiera integrarse a la Formación Yahgán. En 
ese sentido los datos isotópicos Sm/Nd presentados en 
este trabajo tampoco permiten distinguir  los esquistos de 
Lapataia respecto de los de la Formación Yahgán 

 

Fig. 1: Sm/Nd frente a εNd(t)  

.  
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Tabla 1 Metasedimentos  de Formación Yaghan 
 

Muestra Sm(ppm) Nd(ppm) 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd ± 2SE ε(o) ε(t145) TDM(Ga) 

LAPA 1 4,609 21,584 0,1291 0,512327+/-6 -6,07 -4,82 1,28 
LAPA 2 6,302 22,465 0,1696 0,512559+/-6 -1,55 -1,04 1,64 
LAPA 3 3,493 16,371 0,1290 0,512458+/-15 -3,52 -1,70 1,05 
LAPA 4 6,325 25,782 0,1483 0,512487+/-11 -2,94 -2,05 1,28 

 

Tabla 2: Formación Lapataia 
 

Muestra Sm(ppm) Nd(ppm) 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd ± 
2SE 

   ε(o)   ε(t120) TDM(Ga) 

DIFU 11 1,849 7,164 0,1560 0,512607+/-6 -0,61 -0,017 1,14 
MO 14 0,229 0,976 0,1422 0,512402+/-21 -4,61 -3,77 1,35 
PG 18 5,755 36,117 0,0963 0,512153+/-29 -9,45 -7,9 1,15 
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INTRODUÇÃO 

Adubos minerais e inorgânicos (fertilizantes 
fosfatados) são muito utilizados na agricultura brasileira e 
mundial como fonte de macro e micro nutrientes para 
culturas onde o solo é empobrecido. Os fertilizantes 
fosfatados, de acordo com sua origem, podem conter 
vários elementos menores e traços, incluindo-se nisto 
radionuclídeos, metais pesados e flúor (Menzel, 1968; 
Pfister et al., 1976; Camelo et al,, 1997). A adição destes 
elementos a partir do uso de fertilizantes já foi descrita 
para solos (Malavolta, 1994; Rothbaum et al., 1979) e em 
drenagem de irrigação de terras fertilizadas (Spalding & 
Sackett, 1972). Conceição & Bonotto (2003) concluíram 
que aproximadamente 43% (no período chuvoso) da 
concentração de urânio dissolvido nas águas superficiais 
da bacia do Rio Corumbataí é devido o uso de 
fertilizantes fosfatados em culturas de cana-de-açúcar. 
Modelos matemáticos vêem sendo utilizados em várias 
partes do mundo para caracterizar problemas ambientais 
(Greeman et al., 1999; Hakanson, 2004). Assim, este 
trabalho investiga o acúmulo de 238U em solos agrícolas 
na bacia do Rio Corumbataí (SP), por intermédio de 
modelagem matemática. 
 
ASPECTOS GERAIS DA BACIA DO RIO 
CORUMBATAÍ 

A bacia do Rio Corumbataí possui uma área de 
aproximadamente 1.710km2, situando-se na porção 
centro-leste do Estado de São Paulo entre os paralelos 
22o05' e 22o40' de latitude sul e meridianos 47o55' e 
47o30' a oeste de Greenwich (Fig. 1). A bacia do Rio 
Corumbataí situa-se na Depressão Periférica Paulista, 
descrita por Penteado (1976) como faixa erosiva 
deprimida entre escarpas mais avançadas da zona de 
cuestas, que delimitam a borda oriental dos derrames 
basálticos, com desníveis da ordem de 200 a 300 metros, 
e o Planalto Cristalino, que em determinado período 
geológico sofreu processos de aplainamento, resultando 
em uma superfície de erosão. Em relação ao uso e 
ocupação de solo, além de plantações de cana-de-açúcar 
(55%), verifica-se também pastagem (28%), matas ou 
cerrados florestas (6%), reflorestamento (5%), laranja 
(3%) e outras culturas (3%). 

A área é drenada pelo Rio Corumbataí (suas 
cabeceiras se localizam nas escarpas das serras e morrotes 
que compõem a linha de cuestas), sendo os seus principais  

 
afluentes os rios Passa Cinco e das Cabeças e o Ribeirão 
Paraíso na margem direita, e o Ribeirão Claro e o Córrego 
da Assistência na margem esquerda. O clima da área é do 
tipo Aw (classificação de Köppen), ou seja, clima tropical 
chuvoso, com chuvas no verão e inverno seco. A 
temperatura média anual em quase todos os meses do ano 
é superior a 18º C, ultrapassando no mês mais quente os 
22ºC, enquanto a precipitação do mês mais chuvoso é dez 
vezes superior à do mês mais seco. 

Do ponto de vista geológico, a bacia do Rio 
Corumbataí está inserida na Bacia Sedimentar do Paraná 
e diversas de suas unidades estratigráficas cobrem esta 
bacia (Fig. 1): Sub-Grupo Itararé e Formação Tatuí do 
Grupo Tubarão, formações Irati e Corumbataí do Grupo 
Passa Dois, formações Pirambóia, Botucatu, Serra Geral 
e rochas básicas intrusivas do Grupo São Bento e 
diferentes tipos de coberturas Cenozóicas, como a 
Formação Rio Claro, depósitos recentes e terraços 
sedimentares. Entre os vários tipos de solos que ocorrem 
na bacia do Rio Corumbataí, os Argissolos e Latossolos 
cobrem aproximadamente 65 % da área dessa bacia. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Coletaram-se amostras de 2 perfis de solos (Fig. 1). 
O primeiro perfil está localizado entre os municípios de 
Charqueada e Ipeúna (Nitossolo ou Neossolo flúvico 
argilúvico), onde se efetua a aplicação de fertilizantes 
fosfatados e corretivos agrícolas há mais de 35 anos. O 
segundo perfil está localizado próximo à represa da 
Fazenda São José (Nitossolo latossólico) em uma região 
de mata existente há muitos anos e que, provavelmente, 
não deve receber entradas antrópicas. Ainda, coletaram-
se amostras de fertilizantes fosfatados (NPK) e corretivos 
agrícolas (KCl, calcário e gesso) para a quantificação da 
entrada antrópica de 238U nestes solos agrícolas. 

A concentração de urânio nessas amostras foi 
determinada por espectrometria alfa (Bonotto 1996), onde 
o 232U foi o traçador utilizado. Aproximadamente 1g de 
cada amostra foram moídos até 200 mesh e digeridos com 
30 mL de HCl e 10mL de HNO3. A solução foi 
evaporada até a secagem e o resíduo dissolvido com HCl 
8M. O urânio foi coprecipitado com Fe(OH)3, o ferro 
extraído com éter isopropílico e o urânio separado do 
tório e outros elementos em resina de troca aniônica. A 
alíquota contendo urânio foi transferida para célula de 
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eletrodeposição e o urânio precipitado em disco de aço 
inoxidável após três horas. Um detector de barreira de 
superfície Si(Au) foi utilizado para a contagem da 
atividade alfa. A atividade dos isótopos de urânio foi 
calculada por diluição isotópica a partir da taxa de 
contagem nos picos de 238U e 232U. 
 
MODELAGEM MATEMÁTICA 

O primeiro passo em Modelagem Matemática 
aplicada a problemas ambientais é obter a Lei Geral que 
rege o problema e para isso é necessária a realização de 
um balanço de massa, como apresentado abaixo: 

 

consumidageradasaientrainicialfinal mmmmmm −+−=−   
 

No presente caso, não há massa gerada dentro do 
sistema, mas há massa consumida, pelo fato de se utilizar 
um elemento radioativo na modelagem. Assim: 

 
[ ]Um Uconsumida λ= , 

 
onde Uλ é a constante de decaimento do 238U. Como 
 

110
9

2/1

1054,1
105,4

693,0693,0 −−≅== anosx
xT

λ      

pode-se desprezar mconsumida no modelo. 
Logo, a equação de balanço de massa torna-se: 
 

saientrasaientraif mmmmmmm −=Δ⇒−=−  
Como o objetivo deste consiste em estudar a variação 

de massa com o tempo, tem-se: 
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Assumindo que G
t
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Δ
 representa o aporte e 

descarga de material, então: 
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Quando  tem-se que: 0→Δt
 

se GG
dt
dm

−=                                 (1) 

Se o aporte anual é constante, então 
. Porém, Gs é a perda de 238U do sistema 

pela combinação de lixiviação para os rios e pela 
absorção pelos vegetais. Para simplificar, pode-se 
assumir que a perda é proporcional ao que fica retido no 
solo, isto é: 

cteGG ce ==

)('
1 tmKGs = , onde '

1
KK =  é a constante de 

proporcionalidade. Finalmente, a equação (1) pode ser 
escrita da seguinte forma: 

 

)()( tKmGtm
dt
d

c −=                             (2) 

 
que é uma equação diferencial de primeira ordem e 
representa a Lei Geral  deste modelo. 

 A primeira hipótese ou Lei Particular é admitir que a 
quantidade absorvida no solo é constante, isto é, 

Kc GG = .  Neste caso a equação se tornaria: 
 

Kc GGtm
dt
d

−=)(                             (3) 

 
cuja solução é ( )tGGtm Kc −=)( . Se o aporte anual é 
maior que a saída, então m(t) > 0, indicando uma 
absorção contínua ao longo do tempo.  

Porém, sabe-se que o solo tem uma capacidade 
limitada de absorção. Por isso, essa primeira hipótese ou 
Lei Particular não é realística. Assim, como segunda 
hipótese ou Lei Particular, admite-se que a capacidade de 
absorção do solo diminui com o tempo. Dessa forma, 
reescrevendo a equação (2): 

 

)()( tKmGtm
dt
d

c −=                          (4) 

 
A solução de (4) é dada por: 

tKc ec
K
Gtm −+= .)(                                (5) 

 
Substituindo-se t = 0 em (5) obtém-se o valor da 

constante c:  ,0 K
G

mc c−=    onde   . )0(0 mm =

Assim, a equação (5) pode ser escrita: 
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Na Tabela 1 constam os parâmetros a serem 

utilizados na equação (6), os quais permitem escrever: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+= −

K
e

K
tm tK 47,02447,0)(                        (7) 

 
A constante K é determinada a partir dos dados da 

Tabela 1, ou seja, quando t = 35 anos, tem-se m(35) = 38 
Bq/Kg, ou seja, 

 3847,02447,0 35 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+ −

K
e

K
K . O valor encontrado 

para K é 0,00225 anos-1, de maneira que a equação (7) 
pode ser escrita como: 

tetm 00225,089,18489,208)( −+=                   (8) 



X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul  
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005 

 
 

A Figura 2 apresenta os gráficos da função m(t) para 
diferentes períodos (t=100, t=1000, t=3000 e t=5000 
anos), obtidos a partir da equação (8). 
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Tabela 1 – Parâmetros utilizados para a modelagem 
matemática deste estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação de fertilizantes fosfatados e corretivos 
agrícolas é prática comum em vários países para 
reposição de nutrientes no solo. Porém sua utilização 
também permite a entrada de elementos nocivos à saúde 
ambiental. 

A atividade de 238U nos solos na região com mata 
natural é de 24Bq/kg, encontra-se muito próximo ao valor 
médio mundial de solos naturais (25Bq/kg, de acordo 
com Ibrahim, 1998). Nos solos da região onde há 
aplicação de fertilizantes fosfatados e corretivos agrícolas 
a atividade de 238U é de 38 Bq/kg, sendo este valor 58% 
maior que na região com vegetação natural, indicando o 
acúmulo deste elemento. O modelo matemático elaborado 
permitiu gerar perspectivas futuras quanto ao acúmulo de 
238U nos solos da Bacia do Rio Corumbataí. Mais ainda 
pode-se notar que nos primeiros 1000 anos, o acúmulo de 
238U é bastante elevado, porém, a partir de então, a função 
m(t) mostra que o acúmulo é cada vez menor, razão pela 
qual se conclui que após este período o solo começa a 
saturar, não permitindo mais o acúmulo deste elemento.  

Cabe ressaltar que apesar de haver a saturação do 
solo somente após 1000 anos, ele já possui uma atividade 
de 238U maior que a média mundial para os solos em 
áreas naturais, indicando possíveis riscos ambientais. 
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aplicação de fertilizantes 
fosfatados e corretivos 

agrícolas 

38 Bq/kg 
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Figura 1 – Mapa pedológico e localização dos pontos de coleta dos perfis de solo na Bacia do Rio Corumbataí.  
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.  Figura 2 - Variação de massa (Bq/kg) em função do tempo (anos) em diferentes períodos de acordo com a equação (8)
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INTRODUÇÃO 

O primeiro estágio na formação de solos é o ataque à 
rocha matriz (rocha mãe). O solo resultante deste 
processo de alteração é utilizado, em várias partes do 
mundo, para atividades agrícolas e em países onde estes 
possuem baixa concentração de macro e micro nutrientes, 
há a necessidade de aplicação de fertilizantes fosfatados e 
corretivos agrícolas para melhorar suas propriedades. 
Fertilizantes fosfatados são manufaturados de rochas 
fosfáticas e, de acordo com sua origem, podem conter 
radionuclídeos, metais pesados e flúor (Menzel, 1968; 
Pfister et al., 1976; Camelo et al., 1997; Mirlean et al., 
2001). 

A bacia do Rio Corumbataí está localizada na região 
central do estado de São Paulo e é intensamente utilizada 
para plantações de cana-de-açúcar (Conceição & Bonotto, 
2003). O uso de fertilizantes fosfatados e corretivos 
agrícolas nas plantações de cana-de-açúcar pode levar a 
um aumento de determinados elementos no solo, de onde 
passariam às plantas (principalmente em solos ácidos) e 
destas, como forragem ou alimento, ao animal e homem. 
Assim, o objetivo deste trabalho consiste em avaliar a 
transferência para os solos na bacia do Rio Corumbataí de 
metais pesados (Cr, Cu, Zn, Ni, Cd e Pb), flúor e 
radionuclídeos (238U, 234U, 226Ra, 232Th e 40K), contidos 
em fertilizantes fosfatados e corretivos agrícolas 
utilizados nesta bacia. 

 
ASPECTOS GERAIS DA BACIA DO RIO 
CORUMBATAÍ 

A bacia do Rio Corumbataí possui uma área de 
aproximadamente 1.710 km2, situando-se na porção 
centro-leste do Estado de São Paulo entre os paralelos 
22o05' e 22o40' de latitude sul e meridianos 47o55' e 
47o30' a oeste de Greenwich. A bacia do Rio Corumbataí 
situa-se na Depressão Periférica Paulista e em relação ao 
uso e ocupação de solo, além de plantações de cana-de-
açúcar (55%), verifica-se também pastagem (28%), matas 
ou cerrados florestas (6%), reflorestamento (5%), laranja 
(3%) e outras culturas (3%). 

A área é drenada pelo Rio Corumbataí, sendo seus 
principais afluentes os rios Passa Cinco e das Cabeças e o 
Ribeirão Paraíso na margem direita, e o Ribeirão Claro e 
o Córrego da Assistência na margem esquerda. O clima 
da área é do tipo Aw (classificação de Köppen), ou seja, 
clima tropical chuvoso, com chuvas no verão e inverno 
seco. A temperatura média anual em quase todos os  

 
meses do ano é superior a 18ºC, ultrapassando no mês 
mais quente os 22ºC, enquanto a precipitação do mês 
mais chuvoso é dez vezes superior à do mês mais seco. 

Do ponto de vista geológico, a bacia do Rio 
Corumbataí está inserida na Bacia Sedimentar do Paraná 
e diversas de suas unidades estratigráficas cobrem esta 
bacia: Sub-Grupo Itararé e Formação Tatuí do Grupo 
Tubarão, formações Irati e Corumbataí do Grupo Passa 
Dois, formações Pirambóia, Botucatu, Serra Geral e 
rochas básicas intrusivas do Grupo São Bentas e 
diferentes tipos de coberturas Cenozóicas, como a 
Formação Rio Claro, depósitos recentes e terraços 
sedimentares. Entre os vários tipos de solos que ocorrem 
na bacia do Rio Corumbataí, os Argissolos e Latossolos 
cobrem aproximadamente 65 % da área dessa bacia.   
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Os produtos utilizados e coletados nas plantações 
de cana-de-açúcar na bacia do Rio Corumbataí para este 
estudo são: fertilizantes fosfatados NPK 5:25:25 (duas 
amostras), calcários dolomíticos (uma amostra) e 
calcíticos (duas amostras), gesso (duas amostras) e KCl 
(duas amostras).  

Em todos os produtos, os principais óxidos (P2O5, 
CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, TiO2, BaO e SrO) foram 
quantificados pela técnica de fluorescência de raios-X. 
Para análise dos metais pesados (Cr, Cd, Cu, Ni, Pb e Zn) 
procedeu-se digestão de 0,5 g de amostra (depois de 
moída até 200 mesh) com 30 mL de HCl e 10 mL de 
HNO3 e emprego da espectrometria de absorção atômica 
(AAS). A extração de flúor foi realizada com 50 mL de 
ácido cítrico 0,5M e a sua medida conduzida por 
potenciometria. 

A concentração de urânio e a composição isotópica 
para todos os produtos foram determinadas pelo uso da 
espectrometria alfa (Bonotto 1996), onde o 232U foi o 
traçador utilizado. A atividade dos isótopos de urânio foi 
calculada pela diluição isotópica a partir da taxa de 
contagem nos picos do 238U e 232U e a razão de atividade 
RA foi calculada a partir da taxa de contagem nos picos 
de 238U e 234U.  

A espectrometria gama foi utilizada para 
quantificar a atividade de 226Ra, 232Th e 40K para todos os 
produtos. A espectrometria gama baseia-se na detecção, 
ampliação e contagens dos fótons gerados pela interação 
da radiação gama com um cristal de NaI(Tl), sendo o 
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detector calibrado (em energia e atividade) com fontes 
radioativas de 137Cs e 60Co, padrões do NBL (New 
Brunswick Laboratory - United States Departament of 
Energy) e KCl (P. A.). 

Para se estimar a dose gama externa e interna 
devido aos radionuclídeos é possível utilizar o Raeq, que 
assume que 370 Bq de 226Ra/kg, 259 Bq de 232Th/kg e 
4810 Bq de 40K/kg produzem a mesma dose gama, isto é, 
o Raeq numa amostra é definido como:  
 

Raeq = ARa + 1,43ATh + 0,077AK,  
 

onde ARa, ATh e AK são as atividades específicas de 226Ra, 
232Th e 40K em Bq/kg, respectivamente (Beretka & 
Mathew, 1985). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os fertilizantes NPK e os corretivos agrícolas 
contribuem com distintos aportes de elementos nos solos: 
o NPK quase que exclusivamente com P2O5 e CaO (um 
pouco de TiO2), o gesso mais expressivamente com CaO, 
TiO2, BaO e SrO e os calcários com altas concentrações 
de CaO, MgO e SiO2 (Tabela 1). Em relação aos metais 
pesados e flúor (Tabela 2), o NPK e o gesso contribuem 
com todos os metais pesados e, principalmente, com F. 
Os calcários são responsáveis pelas principais 
transferências de Cd, não contribuindo o calcário 
calcítico e o KCl com F. Quando se comparam as 
variações de concentração de metais pesados nas rochas 
fosfáticas utilizadas como fertilizantes em várias partes 
do mundo (Malavolta, 1994) (Cd = 1-100, Cr = 7-500, Cu 
=1-1000, Ni = 0-100, Pb = 0-10 e Zn = 4-1000 ppm) com 
os valores da concentração de metais pesados nos 
fertilizantes fosfatados e corretivos agrícolas utilizados 
nas plantações de cana-de-açúcar na bacia do Rio 
Corumbataí (Tabela 2), observa-se que a concentração de 
Cd, Cr, Cu Ni e Zn corresponde à variação mundial, 
enquanto que a de Pb é superior. 

Em relação aos radionuclídeos, os fertilizantes 
fosfatados NPK contribuem com 238U e 40K e o gesso 
com 238U, 226Ra e 232Th e a razão de atividade 234U/238U 
nesses produtos indica geralmente equilíbrio radioativo 
(1), sendo a razão de atividade 226Ra/238U sempre menor 
que 1 (Tabela 3). Os calcários contribuem pouco com 
estes radionuclídeos relativamente aos demais produtos. 
A atividade dos radionuclídeos nos fertilizantes 
fosfatados e corretivos agrícolas insere-se no intervalo de 
variação mundial para os fertilizantes fosfatados (Pfister 
et al., 1976; Sam et al., 1999). Se for considerada uma 
dose efetiva anual média para fontes naturais de 2,4 mSv 
por ano (UNSCEAR, 1993), então, o máximo de Raeq 
seria de 544 Bq/kg. Os fertilizantes fosfatados e KCl 
possuem atividade de Raeq maior que 544 Bq/kg (Tabela 
3), porém, os outros corretivos agrícolas possuem valor 
menor que este.  

 

 RISCOS AMBIENTAIS 
  Nas culturas de cana-de-açúcar na bacia do Rio 
Corumbataí a aplicação anual ocorre em taxas de 600 
kg/ha (1 ha = 10.000 m2) em conjunto com 2 ton/ha de 
calcário, 200 kg/ha de KCl e 1,5 ton/ha de gesso (Helder 
Basaglia Zotelli, comunicação pessoal).  

Utilizando-se os dados apresentados nas Tabelas 1 
e 2 e as taxas de aplicação dos fertilizantes fosfatados e 
corretivos agrícolas, é possível estimar a quantidade 
anual de elementos transferidos aos solos na bacia do Rio 
Corumbataí, isto é, 133 kg/ha de P2O5, 1341 kg/ha de 
CaO, 9 kg/ha de TiO2, 25 kg/ha de Fe2O3, 243 kg/ha de 
SiO2, 25 kg/ha de Al2O3, 440 kg/ha de MgO, 31 kg/ha de 
BaO, 10 kg/ha de SrO, 17,8 g/ha de Cd, 31,2 g/ha de Cr, 
75,2 g/ha de Cu, 69,5 g/ha de Ni, 138,8 g/ha de Pb, 114,9 
g/ha de Zn e 342,9 g/ha de F solúvel.  

A adição de 342,9 g/ha de F pode ser responsável 
pela poluição de águas superficiais ou subterrâneas, onde, 
sob condições geoquímicas favoráveis, poderia poluir até 
245 m3 de água numa concentração equivalente à do 
limite de tolerância brasileiro de 1,4 mg/L (CONAMA, 
2005). Se esta transferência para cada metal pesado se dá 
de maneira contínua, ano a ano, a adição dos metais 
pesados considerados é menor que o limite de tolerância 
permitido por ano no Brasil (CETESB, 1999), e o tempo 
necessário de aplicação contínua para atingir o máximo 
permitido por ano variou de 107 anos para o Cd até 1218 
anos para o Zn.  

Assumindo a mesma taxa de aplicação de 
fertilizantes fosfatados e corretivos agrícolas referida 
anteriormente e os valores de concentração apresentados 
na Tabela 3, é possível estimar a quantidade máxima 
anual de radionuclídeos recebida pelo solo, isto é, 71, 25, 
26 e 969 Bqm-2 de 238U, 226Ra, 232Th e 40K, respec-
tivamente. Esses valores são menores que os verificados 
em outros locais, onde rochas fosfáticas não tratadas têm 
sido usadas como fertilizantes para plantações (Pfister et 
al., 1976; Sam et al., 1999).  

Considerando as quantidades máximas anuais 
recebidas de 238U, 226Ra, 232Th e 40K calculadas 
anteriormente e assumindo que os radionuclídeos sejam 
distribuídos homogeneamente sobre os primeiros 10 cm 
de solos com uma densidade aparente de 1,5 g/cm3, um 
aumento máximo de aproximadamente 0,47, 0,16, 0,17 e 
6,33 Bq/kg de solo é estimado para 238U, 226Ra, 232Th e 
40K, respectivamente. A quantidade adicionada de 238U 
representa apenas 1,9% da concentração normal de 238U 
em solos não perturbados (média mundial de 25 Bq/kg, 
de acordo com Ibrahim, 1998). Utilizando-se a fórmula 
derivada de Pfister et al. (1976) para a estimativa da 
radiação externa causada pelos fertilizantes fosfatados 
utilizados nas plantações brasileiras, encontra-se uma 
exposição à radiação adicional de 0,9 nGyh-1 a 1 m acima 
da superfície, valor que representa apenas 1,6% da média 
mundial de exposição ao ar livre devido à radiação gama 
terrestre (55 nGyh-1, de acordo com UNSCEAR, 1993).  
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Tabela 1– Principais óxidos nos fertilizantes NPK e corretivos agrícolas usados na bacia do Rio Corumbataí. 1 Perda ao 

fogo 
Amostra Descrição P2O5 CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO TiO2 BaO SrO PF1

      %      

1 Fertilizante NPK 18,71 5,48 0,53 0,15 1,44 0,39 0,14 0,19 0,09  

2 Fertilizante NPK 18,52 5,64 0,46 0,14 1,44 0,28 0,16 0,20 0,08  

3 KCl 0,02 0,38 0,25 0,05 0,14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10  

4 KCl 0,01 <0,10 0,15 0,04 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10  

5 Calcário dolomítico 0,16 24,99 6,79 1,05 0,60 23,41 <0,10 <0,10 <0,10 43,00 

6 Calcário calcítico <0,10 29,11 7,26 0,89 <0,10 20,92 <0,10 <0,10 <0,10 42,23 

7 Calcário calcítico <0,10 29,95 7,25 0,57 <0,10 21,00 <0,10 <0,10 <0,10 41,11 

8 Gesso 1,40 36,42 2,15 0,27 0,70 0,18 0,49 1,92 0,63 10,24 

9 Gesso 1,41 35,63 2,08 0,23 0,73 <0,10 0,51 2,07 0,65 9,77 

 
Tabela 2- Metais pesados e flúor nos fertilizantes fosfatados NPK e corretivos agrícolas usados na bacia do Rio 

Corumbataí. 
Amostra Descrição Cd Cr Cu Ni Pb Zn F 

     (ppm)    

1 Fertilizante NPK 1 19 19 20 27 63 150,60 

2 Fertilizante NPK 2 8 20 23 27 57 142,80 

3 KCl 2 4 10 11 33 18 <0,02 

4 KCl 2 7 14 15 30 18 <0,02 

5 Calcário dolomítico 6 9 52 7 20 5 64,80 

6 Calcário calcítico 5 3 5 18 43 34 <0,02 

7 Calcário calcítico 5 3 5 20 44 20 <0,02 

8 Gesso 3 8 10 18 33 29 125,40 

9 Gesso 3 7 6 14 27 19 156,80 

 
 

Tabela 3– Atividade dos radionuclídeos (Bq/kg), Raeq (Bq/kg), taxa de exposição (nGyh-1) e razão de atividade 
234U/238U e 226Ra/238U nos fertilizantes NPK e corretivos agrícolas usados na bacia do Rio Corumbataí. Incerteza 
analítica ± 10-20% correspondente a um desvio padrão de 1 σ. 1Taxa de exposição estimada pelo uso da DRCF = 

0,0414, 0,623 e 0,461 nGyh-1 por Bq/kg de 40K, 232Th e 226Ra, respectivamente (UNSCEAR, 1993). 
Amostra Descrição 238U 234U 226Ra 232Th 40K Raeq TE1 234U/238U 226Ra/238U

1 Fertilizante NPK 587 587 13 20 8915 728  328 1,00 0,02 

2 Fertilizante NPK 588 588 14 31 8936 746 336 1,00 0,02 

3 KCl <0,10 <0,10 <1 <1 19341 1489 670 - - 

4 KCl <0,10 <0,10 <1 <1 20204 1558 702 - - 

5 Calcário dolomítico 191 210 69 <1 56 73 33 1,10 0,36 

6 Calcário calcítico 10 9.8 7 <1 62 12 5 0,98 0,70 

7 Calcário calcítico 11 11.3 8 <1 45 11 5 1,03 0,73 

8 Gesso 126 126 106 183 199 383 173 1,00 0,84 

9 Gesso 155 155 137 147 169 360 163 1,00 0,88 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A acumulação de metais pesados nos solos, como 
conseqüência do uso continuado de fertilizantes 
fosfatados e corretivos agrícolas nas plantações de cana-
de-açúcar na bacia do Rio Corumbataí não atinge o limite 
de tolerância permitido por ano no Brasil. Em relação aos 
radionuclídeos, a quantidade adicionada de 238U 
representa apenas 1,9% da concentração normal de 238U 
em solos não perturbados e a estimativa da radiação 
adicional causada pela aplicação de fertilizantes 
fosfatados NPK e corretivos agrícolas é de apenas 1,6% 
da média mundial de exposição ao ar livre devido à 
radiação gama terrestre. 

Com isso, pode-se concluir que os metais pesados 
e radionuclídeos contidos em fertilizantes fosfatados e 
corretivos agrícolas, se utilizados nas doses e modos 
recomendados, não elevam os teores desses elementos no 
solo a níveis indesejáveis a curto e médio prazo. Um 
aumento da entrada de metais pesados tóxicos (Cd e Pb) 
para as cadeias alimentares humanas não deve estar 
associado ao uso de fertilizantes fosfatados e corretivos 
agrícolas (em escala mundial eles contribuem com menos 
que 1 % da adição de metais pesados no solo), mas sim a 
outras fontes naturais (precipitação atmosférica e queima 
de carvão), agrícolas (pesticidas), antrópicas, por 
exemplo, esgoto ou resíduos domésticos (lodos de 
estação de tratamento de esgoto) ou industriais 
(galvanoplastia).  
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INTRODUCCION 

Los isótopos son elementos químicos del mismo 
número atómico, pero que difieren por su masa atómica y 
energía. Por lo tanto, los isótopos de un mismo elemento 
químico presentan diferencias en sus propriedades físicas 
y químicas. Estas diferencias son básicamente 
importantes en los elementos con un número atómico 
bajo. 

Los isótopos estables que se han analizado en este 
trabajo son los del Carbono y del Oxígeno ya que los 
depósitos lacustres estudiados son mayoritariamente 
carbonatados. 

El análisis de los isótopos estables en rocas 
carbonáticas consiste en valorar las diferencias en las 
relaciones isotópicas 18O/16O y 13C/12C de la muestra con 
respecto a una muestra patrón. La anotación δ se utilize 
para expresar estas pequeñas diferencias respecto a un 
valor standard. 

La bibliografia sobre la composión isotópica del 
carbono y del oxígeno en carbonatos lacustres es muy 
extensa. Entre la amplia relación de trabajos existentes, 
destacan los de McKenzie (1985), Kelts y Talbot (1990), 
Talbot (1990), Talbot y Johannessen (1992), Fronval et 
al. (1995), Benson et al. (1996), Drummond et al. (1996), 
Menking et al. (1997). 
El objetivo de este trabajo es describir e interpretar el 

registro carbonatado lacustre Aptiano de la Cuenca de 
Araripe sob la optica de los isótopos estables de oxígeno 
y carbono. 
 

EL PALEOLAGO ARARIPE 
El relleno sedimentario post-rift de la cuenca de Araripe 

está integrado dentro del Grupo Santana (Neumann y 
Cabrera, 1999), que inclui las formaciones Rio da 
Batateira, Crato, Ipubi, Romualdo y Arajara. 
La Formación Crato, objeto de studio de este trabajo, se 

define como un conjunto de interdigitaciones entre 
cuerpos carbonatados y terrígenos, siendo los depósitos 
carbonatados los más destacados. Se ha definido la 
presencia de seis episodios principales de sedimentación 
lacustre carbonatada (C1 a C6). 
El registro lacustre terrígeno y carbonatado se inicia con 

un pulso trangresivo sobre las unidades fluviales 
infrayacentes y finalize con el desarrollo de una 
superficie de discontinuidad, sobre la que se depositaron 
las evaporitas de la Formación Ipubi. 
 

 
Las sucesiones lacustres en la region estudiada (la más 

oriental dentro de la cuenca) se agrupan en secuencias 
trangresivas-regresivas de distintos órdenes de jerarquía 
(Fig.1). Estas sucesiones se desarrollaron a partir de 
sucesivos pulsos trangresivos-regresivos menores (de 
orden alto a intermedio), que serían agrupables en 
secuencias de órdenes menores (secuencias de menor 
frecuencia y mayor entidad). 
La sucesión lacustre tuvo una clara tendencia expansiva. 

Los pulsos transgresivos más importantes, y que son 
considerados significativos a efectos de la subdivisión 
secuencial del registro, expandieron el área deposicional, 
ocupando superficies cada vez mayores de la cuenca, de 
manera que los últimos episodios lacustres 
inmediatamente anteriores al final de la evolución del 
sistema son los que alcanzaron mayor extension areal. 
 
ISOTOPOS ESTABLES 
Se han realizado diferentes 106 análisis isotópicos en 72 

muestras de las difentes litofacies carbonatadas. Las 
muestras han sido selecionadas de forma secuencial en 
las secciones estratigráficas y en los sondeos a fin de 
establecer las posibles variaciones isotópicas del carbono 
y del oxígeno en las litofacies carbonatadas del sistema 
lacustre aptiano: a) a escala global del sistema lacustre, b) 
en terminus de litofacies, c) a escala de ciclos de ordem 
métrico-decimétrico, y d) a escala de ciclos centimétricos 
y de las laminaciones. 
Las litofacies carbonatadas estudiadas en el sistema 

lacustre aptiano do Araripe son equivalentes a las 
litofacies: a) margosas, b) de ritmitos arcilla-carbonato 
finamente laminadas, y c) calizas laminadas “wackstones-
packstones” ostracodales, y d) calizas laminadas 
peletoidales. Esta secuencia presenta una repetición 
secuencial cíclica de estas litofacies carbonatada. 
También se realize un studio isotópico en algunos 
elementos diagenéticos tempranos (concreciones 
calcáreas y margosas, calcite fibrosa-estructura “cone en 
cone” o “beef”), que se relacionan con las facies 
carbonatadas del sistema sedimentario lacustre. 
Los valores de la composición isotópica del carbono 

varían entre -11,3 y 3,2‰ PDB y los valores de la 
composición isotópica del oxígeno entre -8,4 y -1,6 ‰ 
PDB. Los rangos de estos valores se encuadran dentro de 
los citados en la literature de carbonatos lacustres (Talbot 
y Kelts, 1986; Valero-Garcés, 1997; Camoin et al., 1997). 
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ISOTOPOS ESTABLES y  SISTEMA LACUSTRE 
A fin de estudiar el comportamiento de los isótopos de 

carbono y del oxígeno a escala del sistema lacustre, se ha 
realizado un muestreo desde la base hasta el techo de la 
serie estratigráfica de la Formación Crato del Grupo 
Santana y que representa la totalidad de los carbonatos 
del sistema lacustre Aptiano (Fig. 2). 
La distribución vertical de la composición isotópica del 

carbono y del oxígeno present alas siguientes 
características: a) La distribución vertical de los valores 
de la composición isotópica de carbono y del oxígeno en 
los tramos C3 (MC=V4), C6 (V1, V2 y V4) presentan un 
indice de correlación muy alto. Este comportamiento 
paralelo, asociado a los valores elevados del δ13C ha sido 
atribuido a la evolución hidrológica característica de un 
sistema lacustre relativamente cerrado. b) La distribución 
vertical de los valores de la composición isotópica del 
carbono y del oxígeno en el perfil de Batateiras y en el 
sondeo K presentan indices de correlación con valores 
muy bajos y negativos. Esta distribución no paralela ha 
sido atribuida a la interaction de aportes de agues ajenas 
al sistema lacustre. Se observa también, que en los tramos 
carbonatados C1 hasta C5 los valores de los carbonatos 
están más enriquecidos en 13C (valores del δ13C varian 
entre -1 y +1 ‰ PDB). Estos altos valores de 13C en 
sistemas lacustres podría ser explicado debido a una 
depleción del 12C por un proceso de fotosíntesis. 
Los datos proporcionados por los isótopos del carbono y 

del oxígeno son concordantes con los datos aportados por 
la interpretación sedimentológica, que han puesto de 
manifesto que hacia la parte superior del sistema lacustre 
hay importantes influencias de capas yesíferas, de um 
ambiente en el cual ocurrió una diagenésis fuerte y una 
gran expansion lacustre. 
 

ISÓTOPOS ESTABLES y CICLOS DE ORDEN 
MÉTRICA-DECIMÉTRICA 
A esta escala de trabajo, se han selecionados los perfiles 

estratigráficos V3, V5 y V7, que están compuestos solo 
por calizas laminadas, con las diferentes estructuras y 
facies diagenéticas (Fig. 3). Se ha observado que en las 
calizas laminadas, independentemiente de las estructuras 
y de las facies diagenéticas, los valores isotópicos de 
carbono y oxígeno presentan un comportamiento 
semejante, cuando uno varia el otro también varia, o sea, 
presentan un comportamiento paralelo (covarianza). 
 
ISÓTOPOS ESTABLES y CICLOS a ESCALA 

CENTIMÉTRICA y de LAMINACIONES en las 
MICROFACIES 
Se han selecionado seis muestras, representatives de las 

diferentes microfacies de las asociaciones de facies 
carbonatadas: a) muestra V4-7, caliza laminada 
peletoidal, b) muestra V4-12, marga, c) muestras V5-2, 
V7-2 y V1-4, calizas laminadas y d) muestra V2-4b, 
ritmita arcilla-carbonato. 
Los únicos valores que no presentaron una covarianza 

fueron los dos primeros valores (a y b) de la mustra V2-
4b, ritmita arcilla-carbonato. 

DISCUSION 
Los resultados de los análisis isotópicos del conjunto de 

los carbonatos lacustres Aptianos de la cuenca de 
Araripe, como un todo, presentam características 
similares a de los carbonatos precipitados en cuencas 
hidrologicamente cerradas (Talbot, 1990). 
La constatación de un comportamiento paralelo de los 

isótopos de C y O podría indicar respuestas al balance 
hídrico debido a los efectos de la evaporación en un lago 
cerrado (Talbot y Kelts, 1986). Pero, la ausencia de la 
covarianza entre δ13C y δ18O, y el pequeño rango de 
variación observado para los valores de δ18O, indican, 
también, sistemas lacustres abiertos de corta duración en 
una region equatorial (Valero-Garcés et al. 1997). 
Se ha observado que en todas las escalas de los ciclos, 

los valores de δ13C y δ18O presentan un comportamiento 
paralelo (covarianza) en las partes inferiores y 
intermedias de los perfiles, y que se ha presentado un 
cambio de este comportamiento en las partes superiores 
de algunos perfiles. Este comportamiento de los isótopos 
de C y O en las capas superiores de los perfiles se debe 
posiblemente a su proximidad a las unidades yesíferas, 
que son probablemente resultado y registro de una 
somerización del sistema lacustre, que se veía sometido a 
una fuerte evaporación en un clima cálido y seco. 
Comparando la variación de δ13C de la Mina Caldas 

(MC=V4) y los dados de la Formación Pendência 
(Neocomiano lacustre de la cuenca Potiguar-NE de 
Brasil), se há observado un comportamiento semejante, 
en los primeros 5m de la base ambos, en terminus de 
enriquecimiento de δ13C. Se sugere que el 
enriquecimiento en δ13C (que coincide con valores más 
altos en COT) reflejan una consumición preferencial del 
12CO2 por fotosíntesis. 
 

CONCLUSION 
El registro sedimentario de la cuenca lacustre de Araripe 

muestra una amplia gama de ritmos y secuencias en 
diversas escalas (sucesiones rítmicas de arcilla carbonato 
a escala milimétrica-decimétrica, bandas de laminas 
carbonatadas alternando con niveles laminados 
puramente carbonatados a escala decimétrica, métrica; 
alternancia de tramos carbonatados y terrígenos de 
espesor métrico. Esta frecuencia de cambio en el registro 
sugiere la elevada sensibilidad hidrológica y de cambios 
de salinidad del sistema lacustre, que posiblemente se vio 
amplificada, al menos en algunas etapas, por su possible 
character endorreico. Este character endorreico debió ser 
más acusado en los momentos de descenso del nivel 
lacustre. 
La demonstración inequívoca del character cerrado del 

sistema lacustre basada en datos paleogeográficos no es 
concluyente. Es evidente que en sus zonas septentrionales 
existió una zona de contribución de agua y sedimento, 
relacionada con los sistema fluviales que drenaban las 
areas fuente al norte de la cuenca. Sin embargo la erosion 
del possible registro en las zonas meridionales de la 
cuenca, impiden comprobar si esta situación era allí la 
misma. 
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La aparente covarianza de los valores de isótopos de 
carbono y oxígeno en varios de los episodios lacustres 
(aceptando su character diagenético muy temprano tal 
como se ha expuesto) sugeriría que, al menos durante 
parte de su evolución el sistema se comportó como 
hidrologicamente cerrado. 
Por otra parte, la aparición de cuerpos de agua con una 

appreciable salinidad en el fondo de la cuenca (que dio 
lugar a desarrollo intersticial de cubos de halite y nódulos 
de otras fases minerals) seria un indicio que apoyaría la 
restriction más o menos generalizada de los cuerpos de 
agua lacustre, dado que ésta seria necesaria para la 
generación por evaporación de la salmuera que dio lugar 
a estos rasgos diagenéticos tempranos. 
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Figura 1. Esquema representative de la paleogeografía y de los pulsos de las expansions carbonatadas (C1 a C6) de la 

parte setentrional de la cuenca de Araripe durante el Aptiano. 



X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul  
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005 

 
 

Figura 2. Panel estratigráfico simplificado para el sistema lacustre Aptiano de la cuenca de Araripe. 
 

 
Figura 3. Distribución de los valores de los isótopos de oxígeno y carbono en V3, V5 y V7. 
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INTRODUCTION 

Large exposures of Jurassic-Early Cretaceous mafic 
dyke swarms are recognized along the coast of central 
Chile (33º-33º45’ S, figure 1). In most cases, these rocks 
intrude pervasively deformed Upper Paleozoic and Lower 
Jurassic granitoids. The aim of this contribution is to 
assess the genetic link between this mafic dyke swarm 
and the associated Mesozoic magmatism.   
 
GEOLOGICAL SETTING  

An extensional arc setting has been recognized in 
central Chile during the Middle Jurassic – Lower 
Cretaceous (e.g. Mpodozis & Ramos, 1989; Vergara et al. 
1995; Parada et al. 1999). During this period the 
evolution of the central Andes is characterized by 
emplacement of abundant mantle-derived magmas in the 
form of lavas and intrusive rocks that show a progressive 
isotopic depletion in their source signature with time 
(Parada et al., 1999; Morata & Aguirre., 2003). 

The studied mafic dykes have been separated into 
threes groups  

a) Concón Dyke Swarm: It includes foliated NW-
trending basaltic dykes, mainly composed of Mg-
hornblende and calcic plagioclase, with minor biotite, 
magnetite and quartz. They are outcropping between 
localities of Concón and Viña del Mar (Fig. 1; 33º S), 
intruding deformed Upper Paleozoic granitoids.  

b) El Tabo Dyke Swarm: It is composed by two groups 
of unfoliated dykes; the older one are NE-trending 
basaltic dykes characterized by the presence of pink 
pyroxene and biotite. These dykes are cut by younger 
NW-trending dykes, characterized by clinopyroxene and 
plagioclase in a groundmass of brown amphibole. This 
unit is recognized between localities of Algarrobo and El 
Tabo, but locally at Cartagena (Fig. 1).  

c) Cartagena Dyke Swarm: corresponds to WNW to E-
W-trending mafic dykes, whose petrography is similar to 
those of the Concón Swarm. These rocks are recognized 
mainly in the coastal outcrops of Cartagena (Fig. 1), 
where they are intruding deformed Paleozoic and Upper 
Triassic intrusions. Two mineral 39Ar-40Ar plateau ages of 
161±3 Ma and 164±3 Ma were obtained for the Concón 
Mafic Dyke Swarm. These two age determinations 
represent cooling contemporaneous with the dyke 
emplacement and a deformation event. An 39Ar-40Ar  
plateau age of 157±3 Ma was obtained for a Cartagena 
dyke and a pseudo 39Ar-40Ar plateau age of ca. 135 Ma 
was obtained for the El Tabo dykes. 
 

GEOCHEMISTRY  
Most of the analyzed coastal mafic dykes show a 

primitive nature in the light of major and trace elements. 
The low SiO2 contents (<55 wt%) and generally high 
#mg (50-80) indicates that magmas were poorly 
differentiated, and probably, derived from mantle melts. 
However, samples from the Concón Dyke Swarm have 
relatively low (3-7.2%) MgO contents. The trace element 
patterns reflect similarity with the plutonic and volcanic 
rocks of the Middle Jurassic arc, including a Ta and Nb 
depletion. The isotopic composition exhibits low initial 
87Sr/86Sr (0.7036 – 0.7034) and positive ξNd (1.29 and 
2.01), plotting in the field defined for samples of the 
Middle Jurassic batholith (Fig. 2, Parada et al., 1999).  
 

Figure 2. Sr-Nd isotopic composition 
 

One sample for the Cartagena Dyke Swarm indicates 
a strong primitive signature, with low SiO2 content 
(44.29wt%) and high #mg (80) and Cr (900 ppm) values. 
Trace element compositions show LILE enrichment, but 
similarity in HFSE and other elements respect to N-
MORB. 

Two distinct mafic dykes are recognized in the El 
Tabo Swarm: the NE-trending dykes (sample CC-03-38) 
are rich in TiO2 (2.01 wt%), Zr (573 ppm) and Nb (22 
ppm), without Ta-Nb depletion whereas the NW-trending 
dykes (e.g. CC-03-27) are poorer in Ti, Zr and Nb and 
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rich in Cr. Isotopic composition of these samples is 
markedly different from the rest of the Middle Jurassic –
Lower Cretaceous magmatism (Fig. 2). Both samples are 
similar between them in terms of ξNd (-1.52 and -1.58 for 
NW and NE trending dykes, calculated at 135 Ma), but 
are clearly different in terms of initial 87Sr/86Sr ratios 
(0.7059 and 0.7035). A sample from a NW-trending dyke 
(CC-03-27) is isotopically similar to mafic enclaves of 
the Upper Paleozoic batholith (Parada et al., 1999).  
 
DISCUSSION  

Geochemical and isotopic results obtained in the 
Jurassic Concón dykes are similar to those exhibited by 
plutonic counterpart, reflecting homogeneity in the source 
of this magmatism. This is consistent with magnetic 
fabric results obtained in the Concón dykes indicating 
that the dykes were injected from southeast where the 
Jurassic plutonic belt is now located. Despite the limited 
number of analyzed samples, the Lower Cretaceous El 
Tabo Dyke Swarm marks a sharp break in the 
evolutionary tendency of the Mesozoic magmatism (e.g. 
Parada et al., 1999). Trace element composition of these 
rocks do not reflect clear affinity with arc magmatism and 
differences between NE and NW-trending dykes suggest 
that both conform bimodal series of low-Ti and high-Ti 
basalts, documented widely in extensional settings related 
to rifting and continental fragmentation (e.g. Storey et al., 
1999). Isotopic composition indicates that these rocks 
were derived from lithospheric rather than asthenospheric  
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sources when the extensional regime reachs its 
maximum. 
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Figure 1. Geological setting. 
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NTRODUÇÃO 

Os sedimentos lacustres têm sido utilizados como um 
registro da contribuição do Pb natural e antropogênico ao 
longo do tempo, constituindo um arquivo da história da 
poluição regional (Kober et al. 1999).  

Vários estudos foram realizados em sedimentos de 
lagos, em diferentes continentes, visando a investigação 
sobre as prováveis fontes, já que o Pb pode ter outras 
proveniências além da origem  atmosférica (Kober et al., 
1999, Kwaw & Brumsack, 1999, Monna et al., 2000, 
Bindler et al., 2001).  O material proveniente da ação 
fluvial e do intemperismo e erosão de rochas adjacentes 
ao lago são fontes potenciais de sedimento e podem 
tornar complexa a interpretação dos registros (Kober et 
al., 1999).   

A distinção entre as fontes naturais e antrópicas é 
possível já que o chumbo antropogênico, presente nos 
sedimentos, corresponde ao Pb adsorvido nos grãos, 
podendo ser facilmente extraído através da lixiviação 
com ácidos fracos (Petit et al., 1984).  Em contrapartida, 
o Pb natural ou geogênico participa da estrutura dos 
minerais, os quais são mais resistentes ao ataque ácido.  
Esta diferença é observada nas razões isotópicas de Pb 
medidas nestes dois componentes; é isto que torna os 
isótopos de Pb uma ferramenta bastante poderosa para 
identificar as fontes naturais e antrópicas presentes nos 
sedimentos, pois a composição isotópica de Pb 
antropogênico é, geralmente, menos radiogênica que 
aquela definida pelos materiais geogênicos (Patterson, 
1965). 

É objetivo deste trabalho apresentar análises 
isotópicas de Pb determinadas no material argiloso 
incoerente encontrado no fundo da Lagoa da Viração, na 
ilha de Fernando de Noronha, discutir sua variação e 
demonstrar uma provável ação antrópica neste ambiente 
supostamente pristino. 
 
PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

Cinco amostras referentes às profundidades de 3-4, 9-
10, 13-14, 30-32, 58-60 cm foram selecionadas para este 
estudo.  As amostras foram secas a 35°C, por 48 horas, e 
pulverizadas em moinho de bola.   As amostras foram 
submetidas à dissolução total (T) através do ataque com  

 

 
HF, HNO3 e HCl em bomba tipo PARR®, para 
determinação das composições isotópicas e da 
concentração de Pb.  Para verificar a presença de Pb 
antropogênico, ca. de 100 mg de amostra foi lixiviada 
com 3ml de uma mistura de HCl 3N + HNO3 3,5N, por 
30 minutos a 100 °C, como descrito por Gioia (2004).  
Após um repouso de 24 horas a amostra foi centrifugada 
e o sobrenadante foi isolado e constitui o lixiviado (L).  O 
residuo (R) foi dissolvido completamente seguindo o 
mesmo procedimento adotado para a dissolução total.  A 
concentração de Pb foi determinada através da técnica de 
diluição isotópica, utilizando traçador isotópico 
enriquecido em 208Pb. As soluções foram evaporadas, 
convertidas para HBr 0,7N e submetidas à purificação de 
Pb através da técnica de troca iônica seguindo os 
procedimentos descritos por Babinski et al. (1999).  

  As composições isotópicas foram determinadas por 
Espectrometria de Massa Termo-iônica (TIMS) usando o 
espectrômetro de Massa da VG 354, equipado com 5 
coletores tipo Faraday, usando detecção simultânea, em 
modo estático. Os dados foram corrigidos para o 
fracionamento isotópico com base nas razões obtidas no 
padrão de Pb comum SRM 981. A precisão analítica foi 
melhor que 0.1% para as razões isotópicas. 

 
ÁREA DE ESTUDO 

A Lagoa da Viração situa-se na Planície da Viração, 
na parte ocidental da ilha, a uma altitude em torno de 20 
m e a 400 m da praia (Fig. 1). É um pequeno corpo 
d’água permanente com 50 m de diâmetro, lâmina d’água 
de 50 cm e encontra-se preenchido por material argiloso 
incoerente até, pelo menos, 70 cm de profundidade. A 
lagoa é cercada por uma vegetação nativa e recoberta por 
plantas aquáticas.  Seu contato com o mar é feito através 
de um pequeno córrego intermitente. A planície é 
limitada a montante por um paredão rochoso de cerca de 
100 metros de altura, formado por derrames ultramáficos 
e rochas piroclásticas intercaladas da Formação Quixaba. 
Essa configuração geomorfológica resulta em difícil 
acesso e relativa preservação da lagoa à ação antrópica. 

A amostragem do material que preenche a lagoa, e 
que foi utilizado neste estudo, constitui um testemunho 
de 72 cm de profundidade.  Este material foi descrito por 
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Pessenda et al. (2005) como um “sedimento” argiloso, 
rico em matéria orgânica nos primeiros 30 centímetros.  
Os teores de C orgânico variam de 14% a 2-3 cm para 
menos de 1% abaixo de 30 cm. A datação 14C da matéria 
orgânica encontrada a 50 cm de profundidade forneceu 
uma idade de 390 anos AP, enquanto que a 72 cm foi 
determinada uma idade de 720 anos AP.  Uma idade bem 
mais jovem, de 90 anos AP ± 50 anos, foi obtida em 
matéria orgânica da profundidade 30-32 cm. 

Um estudo sobre a mineralogia e geoquímica do 
material foi realizado por Oliveira et al. (2005) que 
identificaram esmectita e hematita como fases minerais 
predominantes; magnetita, ilmenita, anatásio e 
clinopiroxênio (diopsídio) ocorrem em menor quantidade.   
Os dados geoquímicos obtidos nestas amostras indicam 
grande similaridade com as rochas regionais 
representadas pela Formação Quixaba.  Este fato, 
associado à presença de diopsídio e de outros minerais 
primários, indica que os materiais coletados na lagoa não 
são um material propriamente sedimentar, mas um 
produto pouco evoluído de alteração intempérica in situ, 
dos melanefelinitos (Oliveira et al., 2005).  Nos níveis 
superiores do testemunho analisado registra-se a presença 
de quantidade expressiva de matéria orgânica adicionada 
às fases minerais. 

 
RESULTADOS e DISCUSSÃO 

As razões isotópicas 206Pb/207Pb obtidas nos lixiviados 
das cinco amostras variaram entre 1,166 e 1,235, sendo 
que os valores menos radiogênicos foram determinados 
na amostra do topo (3-4 cm) e as razões mais 
radiogênicas em profundidade (58-60 cm). Os valores 
obtidos nos resíduos, também se mostram mais 
radiogênicos em amostras de níveis mais profundos, mas 
a variação foi menor, com razões 206Pb/207Pb entre 1,208 
(3-4 cm) e 1,242 (58-60 cm), como observado na Fig. 2. 

As composições isotópicas determinadas em amostras 
que sofreram um ataque total mostraram valores 
intermediários entre aqueles observados para os 
lixiviados e resíduos.  As razões 206Pb/207Pb variam entre 
1,197 e 1,239, correspondendo ao topo e base do 
testemunho, respectivamente (Fig. 2).   

As concentrações de Pb determinadas nestas amostras 
mostram valores de 32,62 ppm no topo, que diminuem 
para cerca de 13 ppm para os intervalos de 9-10 e 13-14 
cm. A 30-32 cm de profundidade o teor de Pb diminui 
para 9,3 ppm , o qual é mantido na profundidade de 58-60 
cm. 

É interessante observar que as razões isotópicas se 
tornam progressivamente mais radiogênicas, com o 
aumento da profundidade, até os 30-32 cm. A partir daí 
as composições se mantêm praticamente inalteradas até a 
base o testemunho (Fig. 2).  

Estes resultados indicam que as amostras mais 
superficiais (até 13-14 cm) contêm a mistura de dois 
componentes, que parece persistir até a profundidade de 
30-32 cm. Um deles, com composições menos 
radiogênicas, representa o componente antropogênico e 
outro, com composições mais radiogênicas, 
correspondem ao Pb geogênico, natural.  Esta hipótese é 

corroborada por estudos isotópicos realizados em rochas 
ultramáficas (olivina melanefelinitos, piroxênios 
melanefelinitos, basanitos, melanefelinitos) da Formação 
Quixaba por Lopes (2002) e Ulbrich et al. (2004).  As 
composições isotópicas 206Pb/207Pb, medidas nas rochas, 
restringe-se ao intervalo de 1,234 a 1,250 e coincidem 
com os valores determinados nas amostras mais 
profundas da Lagoa da Viração.   

Diferenças significativas a partir do intervalo 30-32 
cm também foram observadas por Pessenda et al. (2005) 
principalmente (i) nas razões C/N, que são bastante altas 
nas camadas superiores, (ii) nos valores de δ13C que se 
tornam menos negativos a partir desta profundidade, e 
(iii) nos teores de carbono total que diminuem de ca. 17% 
para menos de 1% na camada correspondente a 30-32 cm.  
Estas variações são indicativas que o material coletado 
entre 72 e 32 cm tenha sido desenvolvido diretamente a 
partir da rocha mãe.  A partir de 32 cm, o aumento do 
teor de matéria orgânica e as diferenças observadas nas 
razões isotópicas sugerem uma influência antrópica que 
pode estar vinculada à introdução da planta aquática 
Pistia stratiotes na ilha (Pessenda et al., 2005). 
Adicionalmente, em função da idade 14C determinada em 
matéria orgânica retirada da profundidade de 30-32 cm é 
possível sugerir que esta ação ocorreu recentemente, há 
ca.  90 ± 50 anos AP. 

 
CONCLUSÕES 

As composições isotópicas de Pb determinadas em 
amostras de “sedimentos” da Lagoa da Viração variam do 
topo para a base do testemunho amostrado.  As amostras 
submetidas à lixiviação ácida apresentaram razões 
isotópicas menos radiogênicas (206Pb/207Pb entre 1,166 e 
1,235) e distintas das razões medidas nos seus respectivos 
resíduos (206Pb/207Pb entre 1,208 e 1,242), que são mais 
radiogênicas.  Foi também observado um aumento 
crescente nas razões desde o topo até a profundidade de 
30-32 cm. A partir desta profundidade as razões 
isotópicas não apresentaram variação significativa e se 
assemelham àquelas determinadas nas rochas regionais, 
representadas pela Formação Quixaba, e que constituem 
o substrato da lagoa.  Este comportamento pode sugerir 
que a atividade antrópica, se houve, ficou registrada 
apenas na parte superior do testemunho, datado em 90 ± 
50 anos AP.  As concentrações de Pb variam de 32,62 a 
9,26 ppm e também decrescem do topo para a base do 
testemunho, corroborando os resultados isotópicos. 
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Figura 1. Mapa geológico simplificado do Arquipélago de Fernando de Noronha (modificado de Ulbrich 
et al., 2004). Em detalhe a área de estudo, a Lagoa da Viração. 
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Figura 2. Composições isotópicas de Pb determinadas em lixiviado, resíduo e dissolução total de amostras 
provenientes da Lagoa da Viração.  Triângulos pretos representam as composições isotópicas das rochas da 

Formação Quixaba obtidas por Lopes (2002) e Ulbrich et al. (2004). 
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Palavras-chave: Isótopos de Pb, TIMS, Mangue de Sueste, Arquipélago de Fernando de Noronha. 
 
NTRODUÇÃO 

O chumbo tem sido frequentemente utilizado como 
um indicador de poluição, dado que sua composição 
isotópica possibilita identificar tanto as contribuições 
antrópicas, quanto as naturais (Chow et al. 1973, Maring 
et al. 1987, Véron et al. 1999, Bollhofer & Rosman 
2000). Transportado pelo vento, o Pb tende a se depositar 
rapidamente, deixando impresso o registro histórico das 
fontes naturais e antrópicas em sedimentos de lagos 
(Kober et al. 1999, Monna et al. 2000), turfeiras (Shotky 
et al. 1998, 2001) e manguezais (Jackson et al. 2004). 

Nos sedimentos, o Pb natural provém das rochas 
através dos processos de intemperismo e erosão. O Pb 
antropogênico encontrado no meio ambiente guarda a 
assinatura isotópica dos depósitos do qual foi derivado, 
os quais, em geral, possuem razão 206Pb/207Pb distinta 
daquela do Pb natural. Isto se deve ao fato de os 
depósitos antropogênicos possuirem, em geral, razões 
206Pb/207Pb mais baixas do que as rochas, sendo, portanto, 
menos radiogênicos. 

Neste trabalho serão apresentados resultados de 
determinações da concentração e composição isotópica 
de Pb nos sedimentos do Mangue de Sueste, localizado 
no Arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco, 
Brasil, para investigar o possível registro da atividade 
antrópica.  

Outro objetivo será comparar os dados isotópicos de 
δ13C e de teor de carbono total nos sedimentos do 
mangue, obtidos por Pessenda et al. (2005), com os dados 
de isótopos de Pb, na tentativa de correlacionar variações 
na assinatura isotópica de Pb com as variações climáticas 
na ilha desde ~4.000 anos AP. 

Apesar de recentemente ter sido criado o Parque 
Nacional Marinho e ter sido tombado como Patrimônio 
Natural da Humanidade pela UNESCO, desde o século 
XVII a ilha tem recebido muitos visitantes, que a 
ocuparam em períodos distintos, e cuja influência 
antrópica poderia estar impressa nos sedimentos dos 
lagos e do mangue de Fernando de Noronha. Outra 
possibilidade é que o mangue tenha se mantido intacto até 
a atualidade e guarde apenas as assinaturas isotópicas e a  
composição química de Pb dos materias geogênicos que  
constituem esses sedimentos. 

 

 
ÁREA DE ESTUDO 

O arquipélago de Fernando de Noronha situa-se a 
aproximadamente 345 km da costa do nordeste brasileiro 
(Cabo de São Roque, RN), entre os paralelos 32o28’ – 
32o24’ e 3o52’ – 3o50’ latitude sul.  

Dois eventos eruptivos principais, separados por uma 
fase erosiva, são reconhecidos em Fernando de Noronha. 
A Formação Remédios, de idade de 12 Ma, compreende 
grande variedade de tipos litológicos, sendo constituída 
por diques de rochas ultrabásicas, básicas e 
intermediárias (basanitos, tefritos e lamprófiros, traquitos 
e fonólitos), escassos “plugs” de traquitos e numerosos 
domos de fonolitos, cortando rochas piroclásticas. O 
evento mais novo, de 3 Ma, representado pela Formação 
Quixaba, é de caráter predominantemente ultrabásico e 
forma extensos derrames de rochas nefeliníticas (Lopes 
1997, Ulbrich et al. 2004). 

A Baía de Sueste fica localizada na face sul da ilha 
principal. A sedimentação no Mangue de Sueste é 
alimentada por fontes provenientes da Formação 
Quixaba, da Formação Remédios, e dos arenitos da Ponta 
das Caracas e da ilha do Chápeu de Sueste. Os 
sedimentos do mangue compõem-se, predominantemente, 
de calcita e aragonita de origem biogênica (carapaças 
calcárias), acrescidas de minerais de argila. Estes são 
mais abundantes nas amostras mais próximas à superfície 
(Pessenda et al. 2005) 

 
AMOSTRAGEM E MÉTODOS 

Um testemunho de 220 cm de sedimento do mangue 
foi amostrado na Baía de Sueste, através do uso de 
vibracore. Após a coleta, o testemunho foi seccionado em 
intervalos de 2 cm, a partir da base, as amostras foram 
estocadas em frascos plásticos e congeladas. 
 
DETERMINAÇÃO ISOTÓPICA DE Pb  

Todos as análises foram realizadas no Centro de 
Pesquisas Geocronológicas do Instituto de Geociências, 
Universidade de São Paulo. 

Os sedimentos foram secos a 35°C por 56 horas, 
desagregados em gral de ágata e uma fração deste 
material foi pulverizada em moinho de bola. Para a 
análise de Pb na fração total, foram pesados ≅50mg de 
sedimento seco e dissolvidos com uma mistura de 
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HF+HNO3 (conc.) por 3 dias, seguido por um ataque com 
HNO3 (conc.) por 24 h e, finalmente, mais 24 horas com 
HCl 6N. A fração obtida foi dividida em duas partes, uma 
representando 80% da solução para a determinação da 
composição isotópica (CI) e restando 20% para a 
determinação da concentração de Pb por diluição 
isotópica (DI).  

A resina de troca aniônica Biorad® foi empacotada 
numa coluna de polietileno. A eluição dos elementos 
indesejados foi feita com HBr 0,6N, enquanto o Pb foi 
extraído com HCl 6N.  

As razões isotópicas de Pb foram determinadas por 
Espectrometria de Massa com Fonte Sólida Termo-iônica 
(TIMS), usando o espectrômetro de Massa da VG 354, 
equipado com cinco coletores tipo Faraday, usando 
detecção simultânea, em modo estático. Os dados foram 
normalizados para o padrão de Pb comum SRM 981. A 
precisão analítica foi em geral melhor que 0,1% para as 
razões isotópicas.  

Todas as amostras foram corrigidas, segundo os 
brancos obtidos para o procedimento analítico, apesar 
deste representar menos de 0,1% da concentração de Pb 
nas amostras. 

 
DATAÇÃO PELO MÉTODO 14C, δ13C E CARBONO 
ORGÂNICO TOTAL 

Os dados de 14C, δ13C e teor de carbono orgânico total 
foram obtidos por Pessenda et al. (2005) e utilizados na 
discussão deste trabalho. 
 
IDADES 14C  

Foram datados os sedimentos do mangue pelo método 
radiométrico 14C via AMS (accelerator mass 
spectrometry). Na Tabela 1 estão listadas as idades das 
amostras obtidas a partir da interpolação dos resultados 
obtidos por Pessenda et al. (2005). 

 
 

 
TEOR E COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA DE C  
Os resultados de δ13C e de carbono orgânico total 

(Tab. 1) indicaram um aumento progressivo de aporte 
orgânico de plantas C3 na camada superficial (18 – 46 
cm), datada entre 1950-1960, em função dos seus valores 
de C orgânico total de 2,03 a 5,46 % e δ13C de -28,6 a -
26,3 ‰. A partir desta profundidade até a camada 130 – 
132 cm  (400 anos AP) houve uma tendência de 
isotópico, com valores de δ13C entre -22 e -23‰. Há 
cerca de 2000 anos AP (182 - 192 cm), há novamente um 
acréscimo no teor de C e um empobrecimento isotópico 
(δ13C = -24‰). 

 
Tabela 1 - Idades 14C (em anos A.P.) obtidas nos diferentes 

intervalos estudados. 
Amostra (cm) Idade 14C (anos A.P.) 

SE30-32 41 

SE36-38 41,5 

SE50-52 42 

SE106-108 251 

SE110-112 276 

SE114-116 303 

SE192-194 2274 

SE196-198 2549 

SE210-212 3678 

 
Esses resultados foram interpretados por Pessenda et 

al. (2005) como variações, provavelmente, relacionadas a 
aspectos climáticos, antrópicos e oscilações no nível do 
mar, que geraram um aumento de vegetação, 
correspondente aos períodos de empobrecimento 
isotópico e aumento nos teores de C orgânico. 

 
Figura 1: Mapa geológico simplificado do Arquipélago de Fernando de Noronha (simplificado de Almeida 1955). Em 

detalhe a área de estudo, mostrando a Baía de Sueste, onde fica localizado o mangue, a drenagem Córrego Maceió e outros 
locais citados no trabalho, como o Morro do Medeira, a Pedreira Sueste, Ponta das Caracas e a ilha Chápeu de Sueste. 
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RESULTADOS ISÓTOPOS DE PB 

Os sedimentos do Mangue do Sueste, coletados entre 
30 e 212 cm de profundidade, correspondentes a idades 
entre 41 e 3678 anos A.P., respectivamente (Tab. 1), 
apresentaram baixas concentrações de Pb e razões 
206Pb/207Pb entre 1,2321 e 1,2516. O nível mais anômalo 
ocorreu em 36-38 cm, com uma concentração mais 
elevada (17,48 ppm de Pb) e composições isotópicas de 
Pb pouco radiogênicas (206Pb/207Pb = 1,2397). A amostra 
do topo (30-32 cm) também mostra composição isotópica 
de Pb menos radiogênica (1,2321), porém a concentração 
de Pb é mais baixa (8.97 ppm).  

As amostras que seguem as duas amostras do topo 
(intervalo de 50 a 116 cm) tendem a ter composições 
isotópicas mais radiogênicas, ou seja, razões 206Pb/207Pb 
variando de 1,2499 a 1,2516, e baixas concentrações de 
Pb (3,28 a 4,23 ppm), contrastando com as duas amostras 
do topo. 

Nas amostras dos níveis mais profundos, de 192 a 212 
cm, as composições isotópicas de Pb voltam a ser menos  
radiogênicas (206Pb/207Pb = 1,2414 a 1,2457) e as 
concentrações são um pouco mais elevadas de Pb (7,29 a 
10,34 ppm). 
 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

As formações Remédios e Quixaba correspondem a 
fontes geogênicas que contribuíram para os sedimentos 
do mangue. O transporte de material geogênico a partir 
da Formação Quixaba, ocorre através do córrego Maceió. 

A diminuição dos teores de C e enriquecimento 
isotIsto se deve aos declives de derrames ankaratríticos 
que condicionam, localmente, a drenagem que busca a 
enseada da Baía de Sueste (Almeida 1955).  

Comparando os dados de Pb obtidos nos sedimentos 
com aqueles das rochas das formações acima 
mencionadas (Lopes 2002), observou-se que a assinatura 
isotópica e as concentrações de Pb são similares para a 
maioria das amostras (Fig. 2). A Formação Remédios tem 
semelhanças isotópicas e composicionais de Pb com os 
níveis 192-212cm, onde as composições isotópicas são 
menos radiogênicas e as concentrações um pouco mais 
elevadas. As amostras com composições isotópicas de Pb 
mais radiogênicas (50 a 116cm) se agruparam no mesmo 
intervalo definido para as rochas da Formação Quixaba. 

Os dados isotópicos de Pb obtidos nas amostras mais 
superficiais (30-32 e 36-38 cm) são distintos dessas 
fontes geogênicas e poderiam estar marcando uma ação 
antrópica neste período. Entretanto, para a avaliação da 
poluição no Mangue de Sueste, ainda será necessário 
analisar (i) a fração do sedimento que estaria mais 
disponível ao meio ambiente, retirada por lixiviação com 
ácidos fracos e, (ii) outras possíveis fontes geogênicas 
ainda não estudadas.  

Outras fontes geogênicas que contribuem para a 
sedimentação do mangue de Sueste seriam os arenitos das 
Caracas, localizados na Ponta das Caracas e os arenitos 
eólicos calcários da ilha Chapéu de Sueste, assim 
denominados por Almeida (1955). Essas duas possíveis 
fontes geogênicas localizam-se na entrada da Baía de 

Sueste e seus materiais podem ter sido transportados para 
o mangue pelos ventos alísios ESE, muito frequentes no 
Arquipélago (Almeida 1955). O Mangue de Sueste sofre 
também a influência do assoreamento provocado pela 
construção e ampliação da barragem Açude Xáreu e 
exploração da pedreira Sueste (Pessenda et al. 2005), 
áreas localizadas, respectivamente, na Formação Quixaba 
e Formação Remédios. 
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Figura 2: Razões isotópicas 206Pb/204Pb versus 

concentração de Pb para os sedimentos do Mangue de Sueste, e 
dos componentes geogênicos, representados pela Formação 

Remédios e Formação Quixaba (Lopes 2002). 
 

Os dados isotópicos (δ13C) e de carbono orgânico 
total obtidos por Pessenda et al. (2005) apresentaram uma 
marcante correlação com os dados isotópicos de Pb (Fig. 
3), mostrando que nos períodos mais úmidos, com maior 
vegetação, as razões 206Pb/207Pb tendem a ser menores e 
nos períodos mais secos, tendem a ser  mais radiogênicas 
(Fig.3). A interpretação desses dados depende de um 
estudo mais aprofundado das diferentes fontes para os 
sedimentos do Mangue do Sueste.  
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Figura 3: Datações pelo método 14C , valores de δ13C ‰ (Pessenda et al. 2005) e, 
 valores de 206Pb/207Pb das amostras de sedimento no Mangue de Sueste. 
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INTRODUÇÃO 

Na região central da América do Sul individualizam-se 
as áreas cratônicas do Cráton Amazônico, a noroeste, e o 
bloco Rio Apa, a sudeste. Na borda oriental deste último 
ocorre a Faixa de dobramentos Paraguai, de idade 
Neoproterozóica, que inclui os carbonatos do Grupo 
Corumbá, expostos em Corumbá e na Serra da 
Bodoquena (Almeida 1965 e Boggiani 1998). 

Na porção norte da Faixa Paraguai ocorre rochas 
carbonáticas do Grupo Araras cuja correlação com o 
Grupo Corumbá exige cautela, uma vez que apresentam 
litologias e assinaturas de isótopos de C e O distintas 
(Boggiani et al. 1997) e apenas no Grupo Corumbá é que 
são observados os metazoários Cloudina e Corumbella. 

Mais ao sul, no Paraguai, ocorre ainda os carbonatos 
do Grupo Itapucumi, os quais em parte podem ser 
correlacionados ao Grupo Corumbá, em função da 
descoberta de Cloudina a Sul do ponto 109 (Fig. 1). 

Existem, portanto, marcadas diferenças estratigráficas 
e faciológicas entre as três unidades carbonáticas, as 
quais não permitem ainda estabelecer correlações 
definitivas entre as mesmas, o que, por outro lado, se faz 
necessário para reconstrução palinspástica do Gondwana 
ocidental, no Neoproterozóico, para se definir se existia 
ou não uma mesma margem passiva na borda dos cratons 
Amazônico e do Rio Apa. 

Na tentativa de resolver parte dessa questão, são 
apresentados dados de análise química e isotópica das 
rochas carbonáticas dos grupos Corumbá e Itapucumi. 

A figura 1 inclui as principais unidades geológicas 
regionais, bem como a localização das amostras 
estudadas, colhidas por UGC e PCB durante expedição ao 
Mato Grosso do Sul e Paraguai.  Estas podem ser 
agrupadas em três áreas: Corumbá, Serra da Bodoquena, 
e a região paraguaia coberta pelo Grupo Itapucumi. 

O Grupo Itapucumi pode ser individualizado em duas 
unidades carbonáticas distintas: uma a leste, em 
continuidade com as exposições do Grupo Corumbá, e 
outra mais a oeste, com excelentes exposições de 
calcários associados com margas na Fábrica de Cimento 
Vallemi e região adjacente. 

A tabela 1 apresenta a listagem das amostras 
estudadas, com sua litologia e algumas observações 
referentes à localização específica ou a feições geológicas 
e petrográficas especiais. A tabela 2 inclui a 
caracterização química dos elementos maiores dessas 
amostras. Enquanto calcários são comuns nas três áreas 
estudadas, rochas dolomíticas aparecem 
preferencialmente na região de Corumbá, e na parte norte 

 

 
da Serra da Bodoquena, onde constituem a Formação 
Bocaina. 

Os dolomitos apresentam normalmente impurezas 
silicosas, em especial as duas amostras da região de 
Corumbá. Impurezas de argila estão presentes na amostra 
03, que possui teores elevados de Si, Al, K, Ti e Fe, 
enquanto que a amostra 06 é um dolomito silicoso. Nos 
calcários, com exceção das amostras 07 e 41, são normais 
algumas impurezas de silicatos, mas grandes diferenças 
não são observadas e, portanto a contribuição de material 
terrígeno parece ter sido pequenas. 

Seis amostras de calcário foram analisadas por ICP-
MS em seus elementos menores e traço, e inclusive 
elementos de terras raras. No diagrama de ETR da figura 
2 os calcários da Serra de Bodoquena e do Paraguai 
apresentam comportamento muito similar, com anomalias 
destacadas de Y, A exceção é a amostra 04, de Corumbá, 
que, além disso, apresenta maiores teores globais de ETR. 

A tabela 3 reúne os resultados analíticos dos demais 
elementos menores e traços. Algumas diferenças mais 
acentuadas foram notadas, por exemplo, na amostra 91 
apresentou maiores valores em quase todos os elementos 
analisados, e notadamente em Zr, Nb e Ta. Por outro 
lado, a amostra 100B (Cerro Paiva) apresentou 
enriquecimento em Rb e Pb, enquanto que a amostra 
108A (Puerto Foncieri) apresentou grande 
enriquecimento em Ba. 

A tabela 4 reúne os dados de geoquímica isotópica (Sr 
e Nd) obtidos no CPGeo/IG/USP. Com exceção da 
amostra do Cerro Paiva, cujos valores foram discrepantes, 
os calcários analisados apresentaram valores 
concordantes na razão 87Sr/86Sr, próximos de 0.7085. 
Quanto às razões 143Nd/144Nd, em quatro das amostras 
elas foram próximas de 0.51202, sendo pouco maiores 
para o calcário 04, de Corumbá. Os dados isotópicos de 
Sr foram incluídos no diagrama da Fig. 3, que mostra a 
curva de variação do Sr na água do mar (Gorokhov et 
al.1995). Pela figura, as rochas carbonáticas analisadas 
teriam idade próxima de 560Ma, Neoproterozóico 
terminal, o que concorda com a idade estratigráfica 
Ediacariana atribuída às camadas com Cloudina. 

Os dados obtidos para os grupos Corumbá e 
Itapucumi permitem estabelecer correlação temporal, o 
que configura que, ao menos no âmbito do Bloco do Rio 
Apa, as unidades carbonáticas se depositaram numa 
mesma margem passiva. 
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Figura 2. Diagrama de ETR, normalização condrítica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Curva de variação das razões 87Sr/86Sr para a água do mar no Neoproterozóico (Gorokhov et al. 1995).
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Tabela 1- Caracterização litológica das amostras analisadas. 
Amostras Litologia Observações 

Grupo Corumbá, Corumbá   
03 Dolomito com estromatólitos Rio Paraguai – Estilolitos 
04 Calcário negro com fósseis Pequenos clastos de Cloudina 
06 Dolomito Corumbá 
07 Calcário negro com brechas Corumbá –  Estilólitos 

Grupo Corumbá, Serra da Bodoquena   
14 Dolomito Grãos de quartzo 
15 Dolomito Pedreira com bandamento sub-horizontal 

20B Dolomito com estromatólitos Morraria – Silicificação 
29 Calcário negro Bodoquena – Clastos 
30 Dolomito Bonito – Gruta do Lago Azul 
41 Calcário negro Grandes blocos – Estilolitos 
86 Calcário negro Rio Piripucu - Bela Vista – Clastos 
91 Calcário negro Colonia Felix Lopez – Estilólitos 
92 Calcário negro Estilólitos 

Grupo Itapucumi, Paraguai   
100A Calcário cinza claro Cerro Paiva 
100B Calcário cinza claro Cerro Paiva – Clastos 
106F Calcário cinza claro Pedreira Vallemi – Grapestone – Clastos 
107A Calcário fino branco-rosado Morro Pucu – Clastos 
107B Calcário branco Idem 
107C Calcário cinza Idem – Clastos 
108A Calcarenito com oólitos Puerto Foncière, mergulho moderado p/ W
108B Calcarenito com oólitos Idem – Grapestone - Clastos 
109A Calcário fino cinza Estratificação sub-horizontal – Quartzo 
109B Calcarenito Cloudina - Quartzo 

Tabela 2. Análises químicas de elementos maiores, 
Laboratório de Fluorescência de Raios X  do DMG-IG/USP. 

 SiO2 Al2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Fe2O3 Loi Total 

             
DOLOMITOS             

03 4.29 1.73 0.082 19.46 29.77 - 0.66 0.117 0.055 1.05 43.09 100.30
06 32.54 0.28 0.006 13.95 21.53 - - 0.006 0.019 0.16 31.64 100.13
14 5.90 0.06 0.007 20.03 29.66 - - 0.008 0.059 0.09 44.18 99.99 
15 - 0.49 0.006 21.20 31.61 - - 0.008 0.059 0.06 46.67 100.10

20B 4.20 0.03 0.050 20.28 29.95 - 0.01 0.004 0.034 0.20 44.86 99.62 
30 3.98 0.17 0.006 20.70 29.96 - 0.05 0.011 0.102 0.14 44.91 100.03
             

CALCÁRIOS             
04 0.42 0.81 0.007 0.75 54.08 - 0.07 0.019 0.027 0.17 42.98 99.33 
07 - 0.03 0.006 2.84 52.80 - 0.01 0.006 0.023 0.05 43.56 99.33 
29 2.04 0.36 0.013 0.36 53.34 0.04 0.06 0.025 0.041 0.40 42.41 99.09 
41 0.09 0.11 0.003 0.55 54.66 - 0.03 0.013 0.009 0.08 43.51 99.06 
86 2.36 0.38 0.009 3.96 49.36 0.03 0.05 0.031 0.014 0.25 42.93 99.37 
91 2.69 1.23 0.018 0.64 52.38 0.13 0.12 0.043 0.028 0.34 41.81 99.43 
92 3.16 0.11 0.060 0.54 53.38 - 0.03 0.014 0.012 0.09 42.99 100.39

100A 2.29 0.35 0.024 0.35 53.65 - 0.11 0.028 0.041 0.24 42.28 99.36 
100B 2.05 0.53 0.059 0.25 53.56 0.05 0.35 0.030 0.023 0.22 42.21 99.33 
106F 0.20 0.06 0.003 0.40 54.57 - 0.001 0.011 0.051 0.06 43.33 98.70 
107A 0.25 0.08 0.008 2.15 53.32 - 0.01 0.011 0.064 0.08 43.21 99.18 
107B 1.63 0.48 0.009 2.17 52.17 - 0.07 0.037 0.077 0.21 42.48 99.33 
107C 2.77 0.04 0.007 0.41 53.94 - 0.01 0.013 0.053 0.06 43.07 100.37
108A 3.02 0.54 0.039 0.34 52.47 0.03 0.13 0.040 0.056 0.69 41.69 99.05 
108B 0.43 0.23 0.021 0.22 54.52 - 0.06 0.019 0.055 0.18 43.00 98.74 
109A 1.69 0.27 0.033 0.42 54.04 - 0.10 0.022 0.035 0.28 42.56 99.14 
109B 1.35 0.15 0.033 0.47 54.13 - 0.05 0.012 0.038 0.19 42.75 99.17 
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Tabela 3. Análises de elementos-traço por ICP-MS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4. Geoquímica isotópica de Sr e Nd. Análises no 
CPGeo IGc/USP. 

 Local 87Sr/86Sr 143Nd/144Nd 

04 Corumbá 0.708352   ± 72 0.512138   ± 13 

29 Bodoquena 0.708497   ± 39 0.512039   ± 14 

91 Felix Lopez 0.708546   ± 63 0.512021   ± 11 

100B Cerro Paiva 0.709115   ± 15 0.511953   ± 14 

107B Vallemi 0.708631   ± 51 0.512029   ± 10 

108A Vallemi 0.708501   ± 48 0.512003   ± 09 

 

 04 29 91 100B 107B 108A 

Rb 1.87 2.28 5.32 12.60 2.89 5.79 

Y 3.77 1.73 3.12 2.17 2.15 3.29 

Zr 3.51 4.99 10.80 5.76 9.34 8.09 

Nb 0.36 0.41 9.90 0.44 0.99 0.22 

Cs 0.14 0.14 0.25 0.06 0.14 0.22 

Ba 10.80 9.05 18.30 25.40 7.98 458.00

Hf 0.09 0.08 0.22 0.10 0.19 0.18 

Ta 0.27 0.06 0.97 0.03 0.43 0.42 

Pb 1.41 0.43 0.62 123.00 1.51 2.09 

Th 0.46 0.26 0.59 0.33 0.48 0.52 

U 0.61 0.36 0.79 0.36 0.11 1.39 
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INTRODUÇÃO 

A Bacia do Paraná é uma extensa bacia intracratônica 
de idade Paleozóica-Mesozóica que apresenta potencial 
para acumulações econômicas de hidrocarbonetos. Os 
principais estudos são realizados no prospecto Irati-Rio 
Bonito-Pirambóia, para acumulação de óleo e no 
prospecto Ponta Grossa-Itararé, para acumulação de gás e 
condensado. 

Dados de análises geoquímicas indicam que a 
Formação Irati é a mais propícia a apresentar rochas 
geradoras de petróleo na Bacia do Paraná, além de 
possuir correlação geoquímica da Fm Irati com todas as 
ocorrências de óleo conhecidas (superfície e 
subsuperfície) (Santos Neto & Cerqueira, 1990). Essa 
Formação é constituída por folhelhos e carbonatos ricos 
em matéria orgânica (até acima de 30% Padula, 1969) 
potencialmente geradora de óleo, que se encontram, em 
condições normais de soterramento, imaturas e 
maturas/supermaturas quando influenciadas termicamente 
por intrusões ígneas (diques e/ou sills) (Zalán et al., 
1990). Apesar de todas essas características, possui 
poucos estudos sobre sua faciologia orgânica necessária 
para um melhor entendimento do seu potencial de 
geração de petróleo. 

O objetivo principal deste trabalho é analisar o 
comportamento dos parâmetros organopetrográficos e 
organogeoquímicos de amostras do Membro Assistência 
da Formação Irati. Para tanto, foram realizadas análises 
específicas (Composição Orgânica, Intensidade da 
fluorescência, Poder Refletor da Vitrinita - %Ro, Índice 
de Coloração de Esporos – ICE, Carbono Orgânico Total 
– COT e Pirólise Rock-Eval) para caracterização da 
qualidade, quantidade e grau de evolução térmica da 
matéria orgânica. Através desta caracterização foi 
possível determinar o potencial de geração de 
hidrocarbonetos líquidos e gasosos. O estudo da 
faciologia orgânica foi utilizado para a caracterização do 
paleoambiente deposicional, determinação e subdivisão 
de fácies sedimentologicamente uniformes (folhelhos) e 
identificação de tendências regressivas e transgressivas. 
 
MATERIAL DE ESTUDO 

Os dados estratigráficos foram obtidos em um 
testemunho de sondagem localizado no Estado do Paraná. 
A amostragem buscou a melhor representação da seção 

analisada, visando à obtenção dos melhores resultados, 
para alcançar os objetivos propostos por este trabalho.  

O testemunho RN 80/80 foi cedido pelo Núcleo de 
Exploração da Bacia do Paraná NEXPAR-PETROBRAS 
(Projeto SIX), localizado a sudeste do Estado do Paraná 
(Rio Negro). 
 
MÉTODOS DE ESTUDO 

As análises organopetrográficas foram realizadas em 
microscópios de luz branca transmitida, luz branca 
refletida e ultravioleta incidente, e forneceram dados 
sobre a evolução térmica (ICE, %Ro e Coloração da 
Fluorescência) e a qualidade da matéria orgânica (Tipo de 
querogênio e grau de preservação). Já as análises 
geoquímicas (COT, Biomarcadores e Pirólise Rock-Eval) 
forneceram dados sobre a quantidade de matéria 
orgânica, evolução térmica, potencial de geração e 
indícios de óleo. 

Para o estudo da faciologia orgânica foi aplicada a 
técnica de Palinofácies (Tyson, 1995; Mendonça Filho, 
1999 e Menezes, 2002) e Faciologia Orgânica (sensu 
Jones, 1987). Os dados de Palinofácies foram obtidos 
através da contagem de 300 a 500 partículas do 
querogênio por amostra. Os resultados foram 
recalculados na forma de valores percentuais dos 
diferentes grupos de constituintes do querogênio e suas 
categorias (grupos fitoclasto, palinomorfo e matéria 
orgânica amorfa) com o objetivo de identificar as 
variações que ocorrem tanto nos grupos como aquelas 
entre os grupos. Análises de agrupamento Modo-R e 
Modo-Q foram realizadas para uma melhor visualização 
do grande volume de dados. A Faciologia Orgânica 
(sensu Jones, 1987) é uma técnica de classificação 
faciológica baseada principalmente em dados 
geoquímicos e secundariamente em dados de petrografia 
orgânica. 

 
TENDÊNCIAS AMBIENTAIS DOS COMPONENTES 
DA MATÉRIA ORGÂNICA (PARÂMETROS 
PALINOFACIOLOGICOS) 

A alta percentagem na abundância da matéria 
orgânica amorfa é característica de áreas de alta 
preservação devido às condições redutoras e de baixa 
energia, especialmente aquelas afastadas de áreas de 
atividade fluvio-deltáicas que estão associadas com o 
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processo de diluição por esporomorfos e fitoclastos 
(Tyson, 1993).  

O grupo dos palinomorfos é o menos abundante dos 
três principais grupos morfológicos da matéria orgânica 
particulada, a abundância relativa de palinomorfos é 
primeiramente controlada pela extensão da diluição por 
fitoclastos ou matéria orgânica amorfa (Tyson, 1993). A 
abundância absoluta de esporomorfos, em sedimentos 
marinhos, geralmente, decresce exponencialmente a partir 
das desembocaduras dos rios em direção à bacia (Mudie, 
1982), sendo fortemente dependente da magnitude e 
variação da descarga fluvial. A percentagem de esporos 
decresce à medida que aumenta a distância da área fonte, 
devido ao fracionamento hidrodinâmico durante o 
transporte, sendo essa relação diretamente associada com 
a granulometria dos sedimentos (Baten, 1973). A 
porcentagem de grãos de pólen sacados, em relação ao 
total de esporomorfos, aumenta em direção a bacia (mas a 
porcentagem em relação à matéria orgânica total 
diminui), por ser considerado o palinomorfo mais 
flutuador (Traversse, 1988, apud Tyson, 1993).  

A percentagem de microplâncton de água doce (algas 
do gênero Botryococcus) em sedimentos marinhos pode 
ser usada como indicadora da proximidade relativa de 
fontes flúvio-deltaicas e redeposição a partir dessas áreas. 
Percentuais elevados de algas do gênero Botryococccus 
ocorrem, tipicamente, em ambientes lacustres de água 
doce e de baixa energia, diminuindo à medida que se 
alcança fácies mais distal (Tyson, 1995).  

Alta porcentagem de fitoclasto pode estar relacionada 
a três fatores: elevado suprimento de fitoclasto, sua 
preservação e sedimentação seletiva condicionada a 
condições hidrodinâmicas. Um alto suprimento de 
fitoclastos pode diluir todos os outros componentes da 
matéria orgânica e refletir características proximais, onde 
a deposição ocorre próximo à flora. O transporte 
insuficiente não permite a seleção do fitoclasto, refletindo 
uma assembléia de caráter proximal, de composição 
misturada e com maior variedade de tamanho de 
partículas (Tyson, 1993). Percentagens mais elevadas de 
fitoclastos não opacos são usualmente encontradas 
próximas de fontes fluviais, onde tais partículas diluem 
qualquer tipo de fitoclasto opacos, palinomorfos ou 
matéria orgânica amorfa que esteja presente. Em alguns 
casos uma alta percentagem de fitoclasto pode indicar 
condições oxidantes onde somente o material mais 
refratário é preservado (Tyson, 1989). Os fitoclastos 
opacos têm maior resistência à degradação em relação à 
fração não opaca, e permanecerão no ambiente 
deposicional após a destruição seletiva da maioria dos 
outros materiais orgânicos.  A percentagem relativa de 
partículas opacas freqüentemente aumenta em ambientes 
mais distais, seu tamanho torna-se menor e assume 
formas mais alongadas como um resultado do processo 
de transporte prolongado com a conseqüente diminuição 
dos fragmentos. O aumento na percentagem de cutículas 
e membranas é comum em ambientes continentais, 
especialmente em camadas onde se encontra a deposição 
de vegetais in situ (Batten, 1973). A percentagem de 
fitoclastos deve ser usada com extremo cuidado na 

determinação da tendência proximal-distal, visto que, 
pode ocorrer um aumento significativo da percentagem 
de fitoclastos em ambientes distais, provocado por 
sedimentações episódicas (tempestades). Deltas 
dominados por inundações catastróficas podem depositar 
sedimentos em regiões marinhas profundas. Estes 
depósitos certamente apresentaram um predomínio do 
grupo fitoclasto, mas não indicarão mudanças 
paleoambientais. Para não ocorrer erros de interpretação, 
com base nos parâmetros palinofaciológico, deve ser 
efetuado um estudo das fácies sedimentares. 
 
RAZÕES PALINOFACIOLÓGICAS 

Neste trabalho foram utilizadas razões opaco/não 
opaco e esporos/pólen, devido às características dos 
componentes da matéria orgânica. Para uma 
confiabilidade dos dados obtidos através dessas razões é 
necessário que haja no mínimo 30% do grupo em que a 
razão é baseada. 

A razão opaco/não opaco, quando decresce, pode ser 
utilizada para indicar sedimentação em ambientes mais 
proximais. A razão esporo/pólen diminui em direção a 
ambientes mais distais. 
 
FÁCIES ORGÂNICA (SENSU JONES, 1987) 

Sete fácies orgânicas foram identificadas por Jones 
(1987) usando informações geoquímicas e, em menor 
parte, dados organopetrográficos. Essas fácies dão ênfase 
principalmente a distribuição entre fácies distais anóxica-
disóxica (fácies orgânica A, AB, B, BC), fácies proximal 
flúvio-deltaica e fácies de plataforma óxica (fácies C e 
CD) e fácies altamente óxica, distal e lentamente 
depositada (fácies D). 

 
RESULTADOS 
 
CONTAGEM DOS COMPONENTES DA MATÉRIA 
ORGÂNICA 

No geral, a contagem dos componentes da matéria 
orgânica revelou um predomínio do grupo da matéria 
orgânica amorfa (média de 88% e desvio padrão de 
25,1%) em relação aos demais grupos. O grupo dos 
fitoclastos é o segundo grupo em dominância (média de 
3,5% e desvio padrão 20,7%), sendo o grupo dos 
palinomorfos o menos representativo (média de 6,5% e 
desvio padrão de 7%). Entretanto, as amostras coletadas 
nas profundidades 56 m e 57,6m apresentam um 
predomínio do grupo dos fitoclastos em relação aos 
demais grupos.  

O grupo da matéria orgânica amorfa só está 
representado pelo componente do tipo homogêneo 
fluorescente. Este grupo se apresentou em forma de 
grumos densos, com coloração de fluorescência variando 
de laranja escuro a amarelo. 

Os principais constituintes do grupo do fitoclasto são 
os opacos (média de 38,6% e desvio padrão de 24,3%) e 
não opacos não bioestruturados degradados (média de 
32,6% e desvio padrão de 27,8%). Os fitoclastos não 
opacos bioestruturados (média de 10,7% e desvio padrão 
de 9,6%), não bioestruturados não degradados (média de 
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15,9% e desvio padrão de 18,3%), cutículas e membranas 
também ocorrem em menor percentagem. 

Já o grupo dos Palinomorfos apresenta um 
predomínio de esporo (média de 73,4% e desvio padrão 
de 17,6%) em relação ao grão pólen (média de 20,7% e 
desvio padrão de 15,6%) e a alga de água doce 
(Botryococcus) (média de 5,9% e desvio padrão de 
15,9%). O Botryococcus ocorre somente nas amostras 
coletadas nas profundidades 56 m e 57,6 m. Os 
esporomorfos (esporos e grãos de pólen) apresentam 
coloração de fluorescência variando entre amarelo claro e 
amarelo alaranjado e as alginitas (Botryococcus) 
apresentam coloração de fluorescência amarelo intenso. 

O índice de coloração de Esporos (ICE) varia entre 2 
e 3, revelando que as amostras analisadas possuem um 
baixo grau de evolução térmica, validando a 
confiabilidade das análises geoquímicas na utilização das 
mesmas como parâmetros na determinação das Fácies 
Orgânicas de Jones (1987). 

 
ANÁLISE DE AGRUPAMENTO  

A análise de agrupamento Modo-R separou os 
constituintes da matéria orgânica em 3 grupos de acordo 
com a sua tendência de distribuição em relação à fonte 
sedimentar. Nesta análise de agrupamento, observou-se a 
separação dos esporomorfos dos subgrupos do fitoclasto e 
do grupo que engloba a matéria orgânica amorfa e a 
resina.  A análise de agrupamento Modo-Q revelou 4 
intervalos, que plotados estratigraficamente possibilitou a 
identificação de 6 intervalos baseados nos dados de 
abundância relativa dos subgrupos da matéria orgânica.  

 
RAZÕES PALINOFACIOLÓGICAS 

Os valores da razão opaco/não opaco variam de 0,1 a 
6,9 e os valores da razão esporo/pólen variam entre 1,1 e 
29,4. É importante ressaltar que estas razões só são 
confiáveis em amostras que possuem no mínimo 30% do 
grupo em qual a razão é baseada.  

 
PARÂMETROS ORGANOGEOQUÍMICOS 

Os valores de COT (Carbono Orgânico Total) variam 
de 0,38 a 15,6% e refletem o tipo de matéria rogânica 
predominante e a potencialidade do ambinete em 
preservar a matéria orgânica. Os valores de Tmax 
indicaram que todas as amostra apresentam um baixo 
grau de maturidade térmica (Zona imatura). Os valores de 
S1 variam de 0,3 a 2,9 mgHC/g rocha. Estes valores são 
derivados do baixo grau de maturidade térmica das 
amostras analisadas. Os valores de S2 variam de 6,5 a 
107,59 mgHC/g rocha, ressaltam o elevado potencial de 
geração de hidrocarbonetos da Formação Irati. Os valores 
de IH variam de 361 a 1061 mgHC/gRCOT. Estes 
valores revelam a boa qualidade e o excelente grau de 
preservação da matéria orgânica deste intervalo da 
Formação Irati (Membro Assistência). 
 
CARACTERÍSTICAS E DISCUSSÕES DOS 
INTERVALOS DEFINIDOS PELA ANÁLISE DE 
AGRUPAMENTO MODO-Q 

A partir da divisão em intervalos pela análise de 
agrupamento Modo-Q, observou-se que as variações nas 
médias dos percentuais dos subgrupos e grupos dos 
componentes da matéria orgânica estão diretamente 
relacionadas a mudanças paleoambienteais detectadas 
dentro da Formação Irati. 

O intervalo “1” é carcterizado por um predomínio de 
matéria orgânica amorfa (83,6%) em relação ao grupo 
dos palinomorfos (10,8%) e ao grupo dos fitoclastos 
(5,6%). As razões opaco/não opaco e esporo/pólen 
apresentaram uma média de 1,3 e 3,8 respectivamente, 
embora estes valores não sejam confiáveis, devido aos 
baixos valores dos grupos dos fitoclastos e dos 
palinomorfos. A influência marinha é detectada devido a 
ocorrência de fitoplâncton marinho no testemunho RN 
16/96 (correlacionável com este intervalo). Os resultados 
indicam que este intervalo foi depositado em um 
ambiente de plataforma distal disóxica-óxica e 
classificado como fácies orgânica AB (distal anóxica-
disóxica).  

O Intervalo “2” também é carcterizado por um 
predomínio da matéria orgânica (92%) em relação ao 
grupo dos fitoclastos (2,3%) e ao grupo dos palinomorfos 
(5,8%). Entretanto, o valor percentual da matéria 
orgânica amorfa subiu em relação ao Intervalo “1”, 
indicando uma deposição em ambiente mais distal. As 
razões opaco/não opaco e esporo/pólen apresentaram uma 
média de 1,1 e 3,9 respectivamente, porém são pouco 
confiáveis. Os resultados indicam que este intervalo foi 
depositado em um ambiente de bacia distal subóxica-
anóxica. Este intervalo foi classificado como fácies 
orgânica A (distal anóxica). 

No intervalo “3” ocorre uma grande mudança 
ambiental, pois ocorre um predomínio do grupo fitoclasto 
(74%) em relação aos grupos dos palinomorfos (19,7%) e 
da matéria orgânica amorfa (6,3%). Neste intervalo, as 
razões opaco/não opaco e esporo/pólen são mais 
confiáveis e apresentam valores de 0,2 e 16,9 
respectivamente, indicando um ambiente mais proximal. 
Esta mudança de ambiente, provavelmete, foi ocasionada 
por uma queda do nível relativo do mar. Este intervalo foi 
depositado em um ambiente de plataforma óxica 
heterolítica (plataforma proximal), sendo classificado 
como fácies orgânica C (proximal óxico). 

O intervalo “4” é caracterizado pelo predomínio do 
grupo da matéria orgânica amorfa (88,3%) em relação aos 
demais grupos da matéria orgânica. As razões opaco/não 
opaco e esporo/pólen apresentaram uma média de 0,3 e 
3,3 respectivamente, porém são pouco confiáveis. A 
instalação deste ambiente, ainda é reflexo do evento 
regressivo, representado pelo intervalo “3”. Este intervalo 
foi depositado em um ambiente proximal disóxico-
anóxico, onde o corpo d’água era estaguinado e com 
pouca contribuição fluvial. A baixa contribuição fluvial 
pode ser explicada devido a fatores climáticos ocorridos 
no final do Permiano (clima árido). Este intervalo foi 
classificado como fácies orgânica B (distal anóxica-
disóxica). Esta interpretação se difere dos intervalos “1” e 
“2”, que também possuem predomínio de matéria 
orgânica amorfa, pois não foi encontrado nenhum 
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componente marinho e estudos realizados no estado de 
Goiás (não publicados) indicam que o topo da Formação 
Irati foi depositada em ambiente restrito, possivelmente 
sem a ligação com o mar e pouca entrada de fontes 
fluviais. Estes resultados são concordantes com a 
interpretação paleambiental feita por Daemon et al. 
(1991). Segundo Daemon et al. (1991), a Formação Irati 
foi depositada em condições de um mar restrito, 
progressivamente mais salino para o topo, formando 
golfos e baías de profundidades e salinidades diferentes.   

O intervalo “5” é caracterizado por um predomínio de 
matéria orgânica amorfa (93,7%) em relação aos demais 
grupos da matéria orgânica. As razões opaco/não opaco e 
esporo/pólen apresentaram uma média de 3,1 e 6,7 
respectivamente, porém são pouco confiáveis. Os 
resultados indicam que este intervalo foi depositado em 
condições ambientais semelhantes ao intervalo “4”, 
porém ocorreu um aumento da anoxia, propiciando a 
formação de quantidades siguinificativas de matéria 
orgânica amorfa. Este intervalo foi classificado como 
fácies orgânica AB (distal anóxica-disóxica).  

O intervalo “6”, também é carcterizado por um 
predomínio da matéria orgânica amorfa (83,6%) em 
relação aos demais constituintes da matéria orgânica, 
embora ocorra uma redução em relação ao intervalo “5”, 
indicando um ligeira diminuição da anoxia. As razões 
opaco/não opaco e esporo/pólen apresentaram uma média 
de 1 e 2 respectivamente, porém são pouco confiáveis. 
Este intervalo foi depositao em um ambiente semelhante 
ao intervalo “4”, porém com uma anoxia maior. Este 
intervalo foi classificado como fácies orgânica AB (distal 
anóxica-disóxica). 

 
CONCLUSÃO 

A Formação Irati, na seção analisada, possui 
quantidade e qualidade de matéria orgânica adequada 
para o processo de geração de quantidades significativas 
de petróleo. Entretanto, essas amostras apresentaram um 
baixo grau de evolução térmica, inviabilizando tal 
processo. Através da análise de agrupamento foi possível 
determinar 6 intervalos de acordo com os parâmetros 
palinofaciológicos e organogeoquímicos. O intervalo “1” 
foi depositado em uma paltaforma distal disóxica-
anóxica, o intervalo “2” foi depositado em uma bacia 
distal subóxica-anóxica, representando o nível de 
inundação máxima, o intervalo “3” foi depositado em 
uma plataforma proxinal, os intervalos “4”, “5” e “6” 
foram depositados em um ambiente proximal disóxico-
anóxico, onde o corpo d’água era estaguinado e com 
pouca contribuição fluvial. O nível do mar na deposição 
dos intervalos “1” e “2” estava subindo, no momento da 
deposição do intervalo “3” ocorreu uma grande regressão, 
marcada pelo crescimento abrupto de componentes 
orgânicos de características mais proximais. Na 

deposição dos demais intervalos o nível do mar é 
praticamente estacionário. 

Em resumo, em termos de potencial de geração, 
Membro Assistência da Formação Irati pode ser dividido 
em três intervalos, o primeiro e o terceiro apresentam um 
alto potencial de geração de petróleo e o intermediário é 
caracterizado por um baixo potencial de geração de 
hidrocarbonetos líquidos. Este baixo potencial do 
intervalo intermediário é produto de uma mudança 
paleoambiental, devido a um forte evento regressivo que 
ocorreu durante a deposição do Membro Assistência da 
Formação Irati, que propiciou a deposição de 
componentes orgânicos com baixos teores de hidrogênio 
(grupo dos fitoclastos).  
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 1. INTRODUÇÃO 

A perfuração de poços em águas rasas e profundas 
para exploração de petróleo na costa brasileira cresceu 
consideravelmente nas últimas décadas. Novos conceitos 
de perfuração requerem uma demanda técnica de fluidos 
de perfuração de alta performance com capacidade 
superior aos fluidos atuais de base-água (WBFs), como o 
desenvolvimentos dos fluidos de base não-aquosa (NAFs) 
em emulsão, cuja fase continua é basicamente composta 
por hidrocarbonetos (HC) sintéticos altamente 
processados. O uso de WBFs ou NAFs, ou de ambos, 
depende das condições de perfuração e ambos são 
utilizados extensivamente pela indústria do petróleo. Os 
impactos causados pelas atividades de perfuração destes 
dois tipos de fluidos serão utilizados para gerar fluidos 
estéreis e cascalho de perfuração, um interesse constante 
das agências ambientais. Para o monitoramento das 
mudanças ambientais causadas pela perfuração do poço 
de petróleo, análises geoquímicas foram realizadas antes 
e após a perfuração. As análises organogeoquímicas dos 
compostos orgânicos foram obtidas de sedimentos 
recentes coletados na área de estudo. Estas análises 
incluem a determinação do carbono orgânico total e a 
identificação de hidrocarbonetos (HC) alifáticos, 
poliaromáticos (16 prioritários pela Environmental 
Protection Agency - EPA), cetonas, álcoois, terpanóis e 
esteróis. 
 

2. ÁREA DE ESTUDO 
O presente estudo foi realizado em sedimentos de 

fundo marinho, coletados no entorno da perfuração de um 
poço exploratório na Bacia de Campos (aprox. 100 km da 
costa entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo) 
a uma profundidade aproximada de 902 m de lâmina 
d’água. 

 
3. METODOLOGIA 
As estações de amostragem foram situadas num raio 

de 150 m (3 pontos de amostragem) e 300 m (6 pontos de 
amostragem) do poço (Fig. 1). Três cruzeiros de 
amostragem foram realizados: antes da perfuração 
(1ºcoleta), um mês (2º coleta) e doze meses (3º coleta) 
após a perfuração. As amostras foram coletadas em box 
corer, retirando-se de 0-2 cm da camada superficial do 
sedimento e colocadas em frascos de vidro com tampa de 
teflon, sendo posteriormente refrigeradas a -4ºC até a 
análise. A primeira coleta foi utilizada para caracterizar o 

background do local de estudo. Outra alíquota das 
amostras de sedimentos (≅ 30g) foram extraídas com 
diclorometano em sohxlet por 24h. Os extratos resultantes 
foram fracionados em cromatografia líquida preparativa e 
as frações obtidas analisados num cromatógrafo gasoso 
(HP 6890) com detector de massas (HP 5790). 

 

 
FIGURA 1 - Estações de amostragem deste estudo. 
Situadas num raio de 150 m (3 pontos de amostragem) e 
300 m (6 pontos de amostragem) do poço. 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1. CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT) 
Os valores de COT (Corrêa et al., 2004) no primeiro 

cruzeiro variaram entre 0,56 e 1,6%. McIver (1975) cita 
que em sedimentos marinhos de águas profundas o COT 
usualmente é menor que 0,2%. Em zonas de ressurgência 
estes valores geralmente são maiores, podendo 
ultrapassar 1% (Lückge et al., 1996). Desta forma, os 
valores obtidos neste trabalho apresentam semelhança 
com os de zona de ressurgência. Observou-se que houve 
uma variação muito pequena no COT entre os três 
cruzeiros de amostragem (até 0,5%), podendo estar 
associado à variabilidade natural na acumulação da 
matéria orgânica (Lückge et al., 1996), revelando que os 
fluidos de perfuração utilizados (WBFs e NAFs), 
praticamente, não contribuíram com um aumento do COT 
na área de perfuração do poço. 
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4.2. HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS 
Os n-alcanos foram divididos em dois intervalos: 

entre C14 e C20 (denominado de fração leve) e entre C21 e 
C35 (denominado de fração pesada), já que a fração leve 
pode apresentar influência dos fluidos de perfuração, uma 
vez que o fluido utilizado apresenta HC na faixa de C12 a 
C19, com predominância entre C14 e C17, conforme 
apresentado na Figura 2. 

 

 
FIGURA 2 - Perfil de distribuição dos n-alcanos dos 
fluidos de perfuração WBFs e NAFs 
 

A análise da fração de HC alifáticos das amostras no 
primeiro cruzeiro mostrou uma distribuição bimodal no 
intervalo entre C14 e C35, com predominância dos n-
alcanos ímpares sobre os pares no intervalo entre C23 e 
C34, com concentração máxima em C29 e/ou C31, 
sugerindo uma contribuição de material orgânico algal 
para os n-alcanos de baixa massa molecular e de vegetais 
superiores para os n-alcanos de alta massa molecular. As 
análises de algumas frações do segundo e terceiro 
cruzeiros mostraram uma mudança no perfil de 
distribuição nas amostras de algumas estações localizadas 
na direção das correntes oceânicas. Dados da direção de 
correntes oceânicas mostram que as mesmas variam de 
acordo com a profundidade, com uma sutil 
predominância na direção norte-noroeste (Xavier et al., 
1993; Freitas et al., 2003). 

As razões pristano/fitano (P/F) no primeiro cruzeiro 
variaram entre 0,12 e 0,67. Segundo Hunt (1995) e Tissot 
& Welte (1984) valores inferiores a 1,0 na razão P/F são 
típicos de ambientes deposicionais fortemente redutores. 
Condições de ausência de oxigênio, nos sedimentos em 
estudo, foram verificadas pelos valores de Eh medidos 
nas amostras dos três cruzeiros, que apresentaram valores 
entre -200 mV e -100 mV (Peralba et al., 2004), 
evidenciando o caráter extremamente redutor do 
ambiente deposicional. 

O Índice Preferencial de Carbono (IPC) variou entre 
1,09 e 2,22 no primeiro cruzeiro, sugerindo que as 
amostras com IPC próximos da unidade apresentam 
contribuição de HC de petróleo. Os valores de IPC para 
as amostras do segundo e terceiro cruzeiro mostraram 
pequenas variações em relação ao primeiro cruzeiro, 
indicando que não houve uma alteração significativa do 
meio. 

4.3. MISTURA COMPLEXA NÃO-RESOLVIDA 
(UCM) 

A razão de compostos não-resolvidos/resolvidos 
(UCM/RES) é comumente usada como critério 
diagnóstico de entrada de poluentes de petróleo (Mazurek 
& Simoneit, 1984). Valores variando entre 0,45 e 0,82 
foram obtidos para as amostras do primeiro cruzeiro. No 
segundo cruzeiro os valores, de maneira geral, não 
sofreram alterações consideráveis. No terceiro cruzeiro, 
as amostras apresentaram variações tanto positivas, como 
negativas (0,05 a 1,61) em relação ao primeiro e ao 
segundo cruzeiro. As variações observadas nos valores da 
razão UCM/RES foram pequenas, estando bem abaixo do 
valor denominado mínimo para que uma área seja 
considerada poluída por HC de petróleo (UCM/RES > 4). 
 
4.4. n-ALCAN-2-ONAS 

As n-alcan-2-onas apresentaram uma distribuição 
bimodal com predominância das cetonas ímpares sobre os 
pares com máxima concentração em C31 e C33. Este perfil 
mostrou a contribuição de vegetais superiores e de algas 
aos sedimentos analisados. Os perfis não mudaram nas 
amostras coletadas durante os três cruzeiros. A 
distribuição das cetonas é muito parecida com a dos n-
alcanos, pois acredita-se que as mesmas sejam geradas 
pela ação microbiana da β-oxidação dos n-alcanos 
(Lehtohenen & Ketola, 1990; Jaffé et al., 1993). 
 
4.5. n-ÁLCOOIS 

Os perfis dos n-álcoois revelaram a presença de n-
álcoois entre C16 e C32 com predominância dos pares 
sobre os ímpares e concentração máxima em C16 e C18 e 
C28 e C30 em todas as amostras. O pico máximo de n-
álcoois em C22 é comumente associado à atividade de 
decomposição de organismos. Estes resultados sugerem a 
contribuição de algas e vegetais superiores, sem 
mudanças significativas durante os três cruzeiros.  
 
4.6. TERPANÓIS 

Foram analisados os terpanóis álcoois e cetônicos. A 
presença dos álcoois taraxerol e lupanol mostram a 
contribuição característica de vegetais superiores. As 
cetonas taraxerona e a colest-4(5)-en-3-ona são descritas 
como derivadas diretamente de vegetais superiores ou 
produto dos álcoois terpanóis em baixas condições de 
oxidação (Cobert, et al., 1980). Ambos terpanóis foram 
encontrados em baixíssimas concentrações. 

 
4.7. ESTERÓIS 

A análise dos esteróis mostrou a presença dos esteróis 
C27, C28 e C29 em todas as amostras. O dinosterol presente 
nas amostras tem como precursor biológico os 
dinoflagelados ou cianofíceas. Já o colesterol pode ser 
proveniente da contribuição de organismos 
zooplanctônicos e/ou vegetais superiores. Estes perfis não 
mudaram nas amostras das três coletas. Os esteróis 24-
nor-colest-5,22E-dien-3β-ol, colesta-5,22E-dien-3β-ol, 
23,24-dimetil-5α-colest-22-en-3β-ol, 24-metilcolesta-
5,24(28)-dien-3β-ol e do 24-metilcolesta-5,22-dien-3β-ol 
presentes nas amostras em  estudo, são derivados de 
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diatomáceas. O campesterol apresentou-se em baixa 
abundância no primeiro cruzeiro, estando presente em 
apenas três amostras e completamente ausente nas 
amostras do segundo cruzeiro. No terceiro cruzeiro esteve 
presente em todas as amostras, em baixas concentrações 
(de 0,01 a 0,03 μg g-1).  O estigmasterol foi mais 
abundante que o campesterol, estando  presente em todas 
as amostras, em concentrações que variaram de 0,02 a 
0,12 μg g-1, numa distribuição homogênea nos três 
cruzeiros. Ambos esteróis são derivados de plantas 
vascularizadas. 

 
4.8. HIDROCARBONETOS POLI-AROMÁTICOS 
(HPAs) 

Nas estações de amostragem a 150 m do poço 
perfurado não houve mudança significativa da primeira 
para a segunda coleta. Já na terceira coleta há uma 
diminuição de 2/3 dos valores iniciais nas concentrações 
dos HPAs (Tab. 1). Nas estações a 300 m do poço, as 
amstras da segunda coleta mostrou um decréscimo nas 
concentrações em relação a primeira, mantendo-se 
praticamente inalterado nas amostras da terceira coleta 
(Tab. 1). A soma dos 16 HPAs analisados teve valor 
máximo de concentração de 186,61 μg kg-1 em uma 
amostra da primeira coleta). Foi observada uma 
diminuição não homogênea nestes valores nas amostras 
das coletas seguintes. Estes resultados podem estar 
relacionados à variabilidade natural das amostras.  

Readman et al. (2002) utilizaram as razões de 
concentração de Fenantreno/Antraceno (FEN/ANT), 
Fluorante/Pireno (FLU/PIR), Benzo(a)Antraceno/Criseno 
(BaA/CRI) para determinar a fonte dos HPAs (pirogênica 
ou petrogênica). Os resultados para as amostras estudadas 
estão representados na Tabela 2 e mostram uma 
contribuição efetiva no primeiro cruzeiro de HPAs de 
origem pirogênica, isto é, oriundos da queima de 
combustíveis fósseis, tendo em menor escala a 
contribuição de HPAs de origem petrogênica. Cioccari 
(2004) mostrou esta relação com dados de petrologia 
orgânica, onde verificou a presença de cinzas volantes, 
coque de petróleo e fragmentos de carvão na área de 
estudo.  

 
4.9. HIDROCARBONETOS TOTAIS DO PETRÓLEO 
(HTP) 

Comparando a distribuição do perfil das amostras 
analisadas com os da fração alifática analisada nos 
fluidos de perfuração WBFs e NAFs (Fig. 2), foi possível 
concluir que as mudanças ocorreram devido a utilização 
do fluido de perfuração. Tal conclusão se deve ao fato de 
que o aumento dos HC nas amostras que sofreram 
alteração no perfil ter ocorrido apenas na faixa dos leves 
(n-C15 a n-C18), hidrocarbonetos correspondentes a maior 
contribuição do fluido de perfuração de base não aquosa. 
A média dos hidrocarbonetos totais do petróleo para cada 
coleta, está apresentada na Figura 3, que nos permite 
verificar a pequena variação ocorrida nas três coletas. 
Cabe ressaltar, que os valores de HTP determinados 
foram extremamente baixos. 
 

 
FIGURA 3 - Variação do somatório das concentrações 
de hidrocarbonetos totais do petróleo das amostras de 
sedimento para os três cruzeiros de amostragem 
 
5. CONCLUSÕES 

As análises das frações lipídicas (n-alcanos, cetonas, 
álcoois, terpanóis e esteróis) mostraram que o extrato da 
matéria orgânica presente nas estações de amostragem 
tiveram origem na matéria orgânica algal e de vegetais 
superiores. 

O não aumento dos HPAs na área de estudo, 
demonstrou que o fluido de perfuração não contribuiu 
com os compostos HPAs. 

Os dados obtidos mostraram que não ocorreram 
mudanças ambientais significativas na área até 300 
metros ao redor do poço de perfuração em águas 
profundas utilizando fluido de perfuração de base não 
aquosa.  
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TABELA 1 - Valores médios da soma dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (16 HPA) em μg kg-1 (ppb), das 
três coletas realizadas;  N = número de estações amostradas. 

 
CRUZEIRO 

 
ESTAÇÕES 

 
N 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Média 

Desvio 
Padrão 

150 m 3 18,59 186,61 103,87 84,04 1 
300 m 5 51,52 120,78 75,05 28,01 
150 m 3 77,73 131,83 108,48 27,79 2 
300 m 6 11,82 117,80 49,62 42,21 
150 m 3 25,12 57,40 37,84 17,20 3 
300 m 6 33,75 57,76 45,79 10,28 

 
TABELA 2 - Valores médios da soma das razões de concentração de Fenantreno/Antraceno (FEN/ANT), 

Fluorante/Pireno (FLU/PIR), Benzo(a)Antraceno/Criseno (BaA/CRI), N = número de estações amostradas. 
 

 
CRUZEIRO 

 
N 

 
FEN/ANT 

 
FLU/PIR 

 
BaA/CRI 

1 8 10,3 1,44 0,88 
2 9 9,9 1,13 0,72 
3 9 12,2 1,15 0,86 
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INTRODUÇÃO 
 A Bacia do Parnaíba é uma extensa bacia 
intracratônica preenchida principalmente por rochas 
paleozóicas. Localiza-se na região Nordeste do Brasil, 
abrangendo a quase totalidade dos estados do Maranhão e 
Piauí e parte do leste do Pará, oeste do Ceará e norte de 
Goiás e Tocantins . 
 Estudos realizados pela PETROBRÁS resultaram na 
descoberta de indícios e acumulações subcomerciais de 
hidrocarbonetos.  A Formação Pimenteira possui poucos 
estudos geológicos aprofundados, porém podemos 
destacar, o estudo realizado por Rodrigues (1995), que 
contribui na abordagem dos aspectos da geoquímica 
orgânica, e o trabalho de Young (2003) que contribuiu na 
identificação de potenciais intervalos de rocha 
reservatório na Formação Pimenteira através de análise 
estratigráfica. 
 Os dados de análises geoquímicas obtidas por 
Rodrigues (1995) indicam que os níveis de maior 
concentração de matéria orgânica da Bacia do Parnaíba 
concentram-se na Formação Pimenteira. Essa formação é 
constituída em sua maior parte por extensos folhelhos e 
siltitos, com algumas camadas delgadas de arenito fino. 
(Góes e Feijó, 1994). 
 O objetivo principal deste trabalho foi a determinação 
de parâmetros palinofaciológicos através da identificação 
e quantificação dos componentes particulados da matéria 
orgânica e sua variação vertical ao longo das seções 
estudadas.  
 Para a elaboração do presente estudo 
palinofaciológico foram realizadas, no laboratório de 
Palinofácies e Fácies Orgânica situado na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, análise de microscopia em luz 
branca transmitida e de luz azul incidente (fluorescência), 
para a identificação dos diferentes grupos e subgrupos de 
componentes da matéria orgânica.  Foi também utilizada a 
técnica de Índice de Coloração dos Esporos (ICE) para a 
análise da maturidade térmica das amostras. 
 Os resultados obtidos foram aplicados à determinação 
das tendências de proximalidade, distribuição, maturação 
térmica e inferências paleoambientais. 
 
MATERIAL DE ESTUDO E METODOLOGIA 
 O material de estudo é constituído de quarenta e duas 
amostras relativas a seis testemunhos de sondagem dos 
projetos São Miguel do Tapuio (Albuquerque et al., 1972) 
e Fosfato de São Miguel do Tapuio (Oliveira & Barros, 
1976), a área destes projetos é de aproximadamente 3250 
km, e localiza-se na borda leste da bacia do Parnaíba, 

incluindo as cidades de Pimenteiras e São Miguel do 
Tapuio. 
 A técnica de palinofácies, utilizada neste estudo, 
envolveu o exame qualitativo e quantitativo, tanto da 
matéria orgânica total quanto na distribuição das diversas 
classes desta nos sedimentos. 
 As variações detectadas nos grupos e subgrupos de 
componentes da matéria orgânica foram utilizadas nas 
inferências paleoambientais. 
 
ANÁLISES DE PALINOFÁCIES 

A análise de palinofácies é uma técnica na qual o 
operador tenta identificar os componentes palinológicos 
individuais (fitoclastos, palinomorfos e matéria orgânica 
amorfa) e suas proporções relativas em qualquer uma das 
amostras, atentando particularmente ao seu tamanho, 
forma e estado de preservação (Tyson, 1993; 1995).  
 
Técnicas de microscopia  
 O principal objetivo da microscopia é a caracterização 
da origem da matéria orgânica, a determinação das 
percentagens relativas e o estado de preservação dos 
diferentes constituintes que compõem a matéria orgânica 
total. 
 Foi realizado também o Índice de Coloração dos 
Esporos (ICE), que tem como objetivo a verificação do 
estágio da maturação térmica da amostra, através da 
determinação da coloração do maior número de esporos 
possíveis, estabelecendo de um modo geral, como índice 
da amostra, a cor predominante. Foi utilizado o padrão de 
ICE da Robertson Research International Group. 
 Para o período Devoniano, são consideradas de acordo 
com Barnard et al. 1981, imaturas as amostras que 
apresentam ICE de 1 a 4 , as amostras que apresentam 
ICE de 4 a 8 são consideradas maturas, e as que variam de 
8 a 10 são caracterizadas como supermaturas. 
 
OBTENÇÃO DOS DADOS 
Contagem dos componentes orgânicos  
 Foram realizadas contagens de no mínimo 300 pontos  
para os grupos de componentes da matéria orgânica, 
sendo que, em algumas amostras, isto não foi possível 
pela falta de material orgânico. 
 
TRATAMENTO DE DADOS 
 Os dados foram recalculados para valores percentuais 
relativos aos grupos e subgrupos da matéria orgânica e 
plotados em diagramas ternários para uma melhor 
visualização. 
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Diagramas ternários 
 De acordo com Tyson (1993, 1995), os diagramas 
ternários (triangulares) são formas simples de 
representação gráfica, porém de um significado 
extremamente profícuo de apresentação de dados 
(percentagens) de palinofácies. Mesmo utilizando dados 
relativamente simples, os resultados, quando plotados no 
diagrama ternário apropriado, podem demonstrar um 
significante potencial para a discriminação de diferenças 
temporal e espacial em ambientes deposicionais. 
 
CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS 
COMPONENTES ORGÂNICOS 
 Para este estudo adaptou-se o sistema de classificação 
geral dos principais componentes da matéria orgânica 
(baseado em Tyson, 1995; Mendonça Filho, 1999; 
Carvalho, 2001; Mendonça Filho et al., 2002), sendo o 
material orgânico dividido em três grupos principais e 
seus respectivos subgrupos: Fitoclastos, Palinomorfos e 
Matéria Orgânica Amorfa. A rigorosa subdivisão da 
categoria de palinomorfos tem a finalidade de identificar 
qualquer variação quantitativa que poderia estar 
relacionada aos principais controles na distribuição da 
matéria orgânica e, assim, utilizar esses fatores na 
determinação de seu significado paleoambiental. 
Classificação da matéria orgânica 
 Os fitoclastos foram divididos em não-opacos (de 
coloração amarelada a marrom muito escuro) e opacos 
(pretos).  
 Os palinomorfos foram somente divididos em 
esporomorfos de origem terrestre (esporos) e organismos 
aquáticos (algas de água doce/salobra, plâncton marinho). 
Esta divisão forneceu indicações da proximidade de 
fontes fluviais e informação sobre tendências 
transgressiva/regressiva. 
 A matéria orgânica amorfa constitui o restante do 
material orgânico e é separada do resto da assembléia 
com base em seu caráter não estruturado.  
Distribuição da matéria orgânica 
 A variável mais importante que controla os parâmetros 
de tendência na distribuição dos grupos e subgrupos de 
componentes da matéria orgânica é a proximalidade 
(tendência proximal-distal). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 Das 42 lâminas analisadas foram realizadas contagens 
de partículas orgânicas em somente 38 lâminas. Isto foi 
devido à ausência de material orgânico em uma lamina 
(CT-02.51) do poço CT-02 e devido a total 
impossibilidade de se fazer a contagem das cinco laminas 
do poço CT-01 por apresentarem um elevado estágio de 
evolução térmica, não podendo se fazer o reconhecimento 
dos componentes orgânicos. 
 
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES ORGÂNICOS 
 As cutículas ocorrem em grande quantidade e 
geralmente bem degradadas com colorações de 
fluorescência variando do amarelo bem claro ao laranja 
escuro a sem fluorescência, mas no geral ocorrem com 
colorações de fluorescência moderada a forte. Os demais 

subgrupos dos fitoclastos ocorrem em fragmentos 
alongados ou irregulares. Por vezes, alguns fitoclastos 
não-opacos exibiram coloração de fluorescência bem 
fraca. 
 A matéria orgânica amorfa ocorre em forma de 
grumos, com colorações variando do amarelo claro ao 
castanho escuro e por vezes dispersa. Apresentou 
colorações de fluorescência variando do amarelo claro ao 
laranja. 
 Os esporos ocorrem bem preservados com colorações 
de fluorescência do amarelo-esverdeado ao laranja claro, 
mas por vezes estavam degradados com coloração de 
fluorescência fraca. 
 Os spongiophytons ocorrem de tamanhos variados, 
porém predominantemente em partículas grandes, 
apresentam um relevo alto, coloração castanha escura em 
luz branca refletida e possui uma fluorescência amarela 
bem alta. 
 Algas do grupo das prasinófitas ocorrem no geral bem 
preservadas com coloração de fluorescência  forte. 
 Algas do grupo dos acritarcas ocorrem em geral 
dispersas e apresentam fluorescência de coloração 
amarelada. 
 Algas do gênero Botryococcus ocorrem exibindo 
colônias e estruturas internas visíveis e identificáveis com 
coloração de fluorescência amarelo intenso. 
 No grupo dos zoomorfos ocorrem os quitinozoários e 
escolecodonte. 
 Nos poços CT-01 e CT-02, o material orgânico 
apresenta-se escuro devido ao elevado grau de maturação 
térmica. 
 
CONTAGEM GERAL DOS COMPONENTES 
ORGÂNICOS 
 No poço VL-03 observou-se o domínio do grupo 
palinomorfos no total de componentes da matéria 
orgânica (50,79%), com os fitoclastos constituindo o 
segundo grupo em dominância (34,35%), e 
subordinadamente MOA com valores percentuais médios 
de 14,86%. 
 No poço PM-06 observou-se o domínio do grupo 
palinomorfos com 48,72% do total da matéria orgânica, a 
MOA constitui o segundo grupo em dominância 
(36,72%), e o grupo dos fitoclastos possui valores 
percentuais médios de 14,56%. 
 No poço ST-12 observou-se o domínio do grupo 
palinomorfos com 59,27% do total da matéria orgânica, e 
os valores de MOA e fitoclasto possuem média 
percentual semelhante, 21,20% e 19,52%, 
respectivamente. 
 No poço SM-IST-4 a média percentual dos 
palinomorfos e MOA foi aproximadamente a mesma, 
46,96% e 46,61% respectivamente. O grupo fitoclasto 
aparece com apenas 6,43% do total da matéria orgânica. 
 No poço CT-02 observou-se o domínio do grupo 
palinomorfos com 53,40%, o grupo dos fitoclastos 
constitui o segundo em dominância (36,96%), e a MOA 
possui valores percentuais médios de 9,64% do total da 
matéria orgânica. 
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Testemunho de sondagem VL-03 
 No poço VL-03, o grupo dos fitoclastos é constituído 
principalmente por fitoclastos não opacos e cutículas.  
 A fração de palinomorfos mostra os esporos como 
componentes dominantes (86,04 % do total de 
palinomorfos), o plâncton marinho, representado por 
prasinófitas e acritarcas, possuem média percentual de 
1,65% e 10,73% do total de palinomorfos, 
respectivamente.  
 Os spongiophytons representam 6,10% do total da 
matéria orgânica. 
 Algas de água doce do gênero Botryococcus e 
zoomorfos aparecem somente como ocorrências 
localizadas. 
Testemunho de sondagem PM-06 
 No poço PM-06, o grupo dos fitoclastos é constituído 
principalmente por fitoclastos não opacos.  
 No grupo dos palinomorfos, os esporos continuam 
dominando com 80,44% do total de palinomorfos, as 
prasinófitas apresentam-se com 1,41% e os acritarcas 
17,63% da média percentual do total de palinomorfos. 
 Os spongiophytons representam 4,35% do total da 
matéria orgânica. 
 Algas de água doce do gênero Botryococcus e 
zoomorfos aparecem somente como ocorrências 
localizadas.  
Testemunho de sondagem ST-12 
 No poço ST-12, os fitoclastos não opacos são os 
principais constituintes do grupo dos fitoclastos. 
 Dentro da fração de palinomorfos os esporos 
destacam-se com 94,98% do total de palinomorfos, o 
plânctons marinho, representado por prasinófitas e 
acritarcas, possuem média percentual de 0,49% e 2,58% 
do total de palinomorfos, respectivamente. 
 Os spongiophytons apresentam-se com a significativa 
parcela de 13,33% do total da matéria orgânica analisada. 
 Algas de água doce do gênero Botryococcus aparecem 
com aproximadamente 1% do total de matéria orgânica 
os e zoomorfos aparecem somente como ocorrências 
localizadas.  
Testemunho de sondagem SM-IST-4 
 No poço SM-IST-4, o grupo dos fitoclastos é 
constituído principalmente por fitoclastos não opacos e 
cutículas.  
 Na fração de palinomorfos os esporos continuam 
dominando com 76,01 % do total de palinomorfos, as 
algas prasinófitas e acritarcas, possuem média percentual 
de 15,53% e 5,95% do total de palinomorfos, 
respectivamente. 
 Os spongiophytons representam apenas 2,95% do 
total da matéria orgânica. 
 Algas de água doce do gênero Botryococcus e 
zoomorfos aparecem somente como ocorrências 
localizadas.  
Testemunho de sondagem CT-02 
 No poço CT-02, não foi feita a divisão dos subgrupos 
dos componentes da matéria orgânica. Ficando os 
componentes orgânicos divididos somente nos três 
principais grupos da matéria orgânica (fitoclastos, 
palinomorfos e MOA). Esta subdivisão não foi feita pela 

dificuldade de se reconhecer os diversos subgrupos, pois 
o a matéria orgânica encontra-se em um estágio evoluído 
de maturação térmica. 
 
MATURIDADE TÉRMICA  
 No poço VL-03 os resultados de ICE mostram uma 
coloração amarela, índice 3 a 4,5. O poço VL-03 esta 
inserido no contexto de zona imatura. 
 Para as amostras coletadas no testemunho de 
sondagem PM-06, os valores do Índice de Coloração de 
Esporos variam 3,5 a 4,5, os esporos apresentam 
coloração amarelada. O poço PM-06 representa também 
uma zona imatura. 
 O poço ST-12 apresenta, de um modo geral, uma 
variação de ICE entre 3,5 e 4,5, porém a amostra 
referente ao topo do poço, apresenta um ICE bem variado 
(4 a 8).  O poço ST-12 foi interpretado como  tendo 
influência de intrusivas ígneas, tal fato foi verificado não 
somente pelos exemplares de esporos com altos índices, 
mas também pela anomalia do gráfico que mostra os 
valores mais altos de ICE no topo do perfil estratigráfico. 
A coloração predominante é amarelada, e a zona 
correspondente é a imatura. 
 Para o poço SM-IST-4, os valores do Índice de 
Coloração de Esporos variam 3 a 4, os esporos 
apresentam coloração amarelo claro. O poço SM-IST-4 
representa uma zona imatura. 
 Para o poço CT-01 as amostras coletadas apresentam 
valores do Índice de Coloração de Esporos igual a 10, as 
partículas possuem coloração preta, o que demonstra o 
estágio mais evoluído de maturidade térmica (zona 
supermatura) dessas amostras. O poço CT-01 recebe forte 
influência de intrusivas ígneas no local.  
 As amostras coletadas no poço CT-02 apresentam 
valores do Índice de Coloração de Esporos que varia de 
7,5 a 9, os esporos apresentam coloração desde o 
castanho escuro até o marrom escuro. O poço CT-02 
também se encontra numa zona supermatura. O poço CT-
02 também recebe influência de intrusivas ígneas, fato 
constatado não só pelos exemplares de esporos com altos 
índices, mas também pela anomalia do gráfico que mostra 
os valores mais altos de ICE no topo do perfil 
estratigráfico. 
 
INFERÊNCIAS PALEOAMBIENTAIS  
 As inferências paleoambientais foram baseadas na 
integração dos dados de palinofácies que forneceram uma 
estimativa das tendências paleoambientais e tendências 
proximais-distais. 
Foram utilizados o diagrama ternário que representa os 
dados percentuais dos 3 principais grupos de 
componentes da matéria orgânica de Tyson (1993), onde 
há 9 campos de palinofácies com seus respectivos 
paleoambientes e o esquema de representação 
diagramática de palinomorfos modificado de Turnau e 
Racki (1999). 
 No testemunho de sondagem VL-03 as amostras 
concentram-se nos campos III e V. O campo III 
corresponde ao paleoambiente de plataforma óxica 
(plataforma proximal). O campo V é caracterizado por 
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um paleoambiente de plataforma óxica dominada por 
lama (plataforma distal). 
 O topo da seção corresponde a palinofácies II 
(paleoambiente intermediário) e a base a palinofácies I 
(paleoambiente proximal) do diagrama de palinomorfos 
modificado de Turnau e Racki (1999). 
 No testemunho de sondagem PM-06 as amostras 
concentram-se nos campos V e VIII. O campo V 
corresponde ao paleoambiente de plataforma óxica 
dominada por lama (plataforma distal). O campo VIII é 
caracterizado por um paleoambiente de plataforma distal 
desóxica-óxica. 
 O topo da seção corresponde a palinofácies II 
(paleoambiente intermediário) e a base a palinofácies I 
(paleoambiente proximal) do diagrama de palinomorfos 
modificado de Turnau e Racki (1999). 
 No testemunho de sondagem ST-12 as amostras 
concentram-se no campo V. O campo V corresponde ao 
paleoambiente de plataforma óxica dominada por lama 
(plataforma distal). Há também influência do campo VII 
no poço ST-12, o campo VII é caracterizado por um 
paleoambiente de plataforma distal desóxica-anóxica. 
 A seção corresponde a palinofácies I (paleoambiente 
proximal) do diagrama de palinomorfos modificado de 
Turnau e Racki (1999). 
 No testemunho de sondagem SM-IST-4 as amostras 
concentram-se nos campos V, VII e VIII. O campo V 
corresponde ao paleoambiente de plataforma óxica 
dominada por lama (plataforma distal). O campo VII é 
caracterizado por um paleoambiente de plataforma distal 
desóxica-anóxica. O campo VIII é apontado como um 
paleoambiente de plataforma distal desóxica-óxica. 
 A seção corresponde a palinofácies I (paleoambiente 
proximal), porém possui uma amostra com influência da 
palinofácies III (paleoambiente distal), devido a grande 
quantidade de prasinófitas, do diagrama de palinomorfos 
modificado de Turnau e Racki (1999). 
 No testemunho de sondagem CT-02 as amostras 
concentram-se nos campos III, IVa, IVb e V. O campo III 
corresponde ao paleoambiente de plataforma óxica 
(plataforma proximal). O campo IV é caracterizado por 
um paleoambiente de transição plataforma - bacia (IVa- 
desóxico, IVb- subóxido-anóxido). O campo V tem as 
características de um paleoambiente de plataforma óxica 
dominada por lama (plataforma distal). 
 Neste poço não houve a subdivisão dos palinomorfos 
devido ao alto grau de maturidade térmica, portanto não 
se fez a análise segundo o diagrama proposto por Turnau 
e Racki (1999). 
 
CONCLUSÕES 
DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES ORGÂNICOS
 Para o conjunto de amostras dos poços VL-03, PM-
06, ST-12, SM-IST-4 e CT-02 observou-se o predomínio 
do grupo palinomorfo, representado principalmente por 
esporos, além de microplâncton de parede orgânica 
marinho (prasinófitas e acritarcas) e algas de água doce 
do gênero Botryococcus. O grupo dos fitoclastos 
(cutículas, membranas, fitoclastos não opacos e 

fitoclastos opacos) e a matéria orgânica amorfa alternam-
se como segundo grupo em dominância.  
 Nas amostras do poço CT-01 não foi possível se fazer 
o exame qualitativo, isto é, não se pode reconhecer os 
diversos componentes da matéria orgânica, pois as 
amostras encontram-se com elevado grau de evolução 
térmica.  
 
MATURIDADE TÉRMICA  
 O grau de evolução térmica foi obtido pelo Índice de 
Coloração dos Esporos (ICE), que determinou de um 
modo geral um baixo estágio de evolução térmica 
(maturação) da matéria orgânica presente nas amostras 
das seções analisadas, o que demonstra um baixo grau de 
diagênese pelo processo natural de aumento de 
temperatura conseqüente do aumento da profundidade de 
soterramento. No entanto, nas amostras que apresentam 
um elevado estagio de evolução térmica, o efeito térmico 
foi proporcionado pela proximidade de intrusivas ígneas. 
 
INFERÊNCIAS PALEOAMBIENTAIS  
 Devido o percentual de esporomorfos contribuir com 
a maior parte do elevado conteúdo de palinomorfos e o 
diagrama ternário de Tyson (1993) não contemplar essa 
particularidade, embora todos os resultados estejam sendo 
plotados nesse diagrama, foi a representação diagramática 
de palinomorfos modificado de Turnau e Racki (1999) 
que melhor representou a caracterização paleoambiental.  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Albuquerque, H.J.T.R.; Coelho, J.M.; Farias, C.E.G. (1972). 

Projeto São Miguel do Tapuio. CNEN-CPRM, Recife. 2V. 
Barnard, P.C.; Collins, A.G.; Cooper, B.S. (1981). Identification 

of Kerogen Facies in a Source Rock Horizon. Examples 
from the North Sea Basin. In: Brooks, J, (Ed.) Organic 
Maturation Studies and Fossil Fuel Exploration. Academic 
Press, London, 271-282. 

Carvalho, M.A., 2001. Paleoenvironmental reconstruction based 
on palynology and palynofacies analyses of Upper Aptian-
Middle Albian sucession from Segipe Basin, northeaster 
Brazil. Tese de Doutoramento, Ruprecht-Karl Heidelberg, 
Alemanha. 160p. 

Góes, A.M.O. & Feijó, F.J. (1994). Bacia do Parnaíba. Boletim 
de Geociências da Petrobrás, 8:57-67. 

Mendonça Filho, J. G., 1999. Aplicação de estudos de 
palinofácies e fácies Orgânica em rochas do Paleozóico da 
Bacia do Paraná, Sul do Brasil. Tese de Doutorado em 
Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2 
volumes, 338 p. 

Mendonça Filho, J.G; Carvalho, M.A.; Menezes, T.R., 2002. 
Palinofácies. In: Unisinos ed. Técnicas e procedimentos de 
trabalho com fósseis e formas modernas comparativas. São 
Leopoldo. p. 20-24. 

Oliveira, J.C. De & Barros, F.L. (1976). Projeto fosfato de São 
Miguel do Tapuio. DNPM-CPRM, Recife. 4V. 

Rodrigues, R. (1995). A Geoquímica Orgânica da Bacia do 
Parnaíba. Instituto de Geociências, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Tese de Doutorado, Porto Alegre. 225p. 

Turnau, E. & Racki, G. Givetian palynostratigraphy and 
palynofacies: new data from the Bodzentyn Syncline (Holy 
Cross Mountains, central Poland). Review of Palaeobotany 
and Palynology 106 (1999) 237-271. 

 



X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul  
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005 

 

Tyson, R. V. 1993. Palynofacies Analysis. In: Jenkins, D.J. 
(eds) , Applied Micropaleontoly , Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht. p. 153-191. 

Tyson, R. V. 1995. Sedimentary Organic Matter: Organic facies 
and palynofacies. Chapman & Hall. Londres. 615 p. 

Young, C.G.K. (2003). Contribuição à análise estratigráfica da 
Formação Pimenteiras (Devoniano, bacia do Parnaíba): 
caracterização de um potencial intervalo de rochas-
reservatório. Monografia de Graduação, IG/UFRJ, Rio de 
Janeiro. 84p. 

 



X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul  
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005 

 

CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA INTERAÇÃO QUÍMICA NO PROCESSO DA 
CONTAMINAÇÃO DE SOLOS TROPICAIS POR HIDROCARBONETOS 

  
  

Duarte, K.S. 
  

ANP, Av. Rio Branco 65, 19º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20090-004, 
kduarte@anp.gov.br 

 
Palavras-chave: absorção, contaminação, solo, BTEX.
  
INTRODUÇÃO 

Quando a gasolina entra em contato com o solo, 
diferentes componentes do combustível interagem com 
diferentes componentes do solo. Além da contaminação 
deste solo, pode ocorrer também a contaminação da água 
subterrânea. No entanto, esta contaminação pode ter seus 
efeitos reduzidos e/ou postergados por diferentes 
processos naturais como evaporação, absorção, retenção 
em poros, e degradação biológica, ou reduzidos pela 
intervenção de meios artificiais conhecidos como 
“processos de remediação”. 

Com o objetivo de compreender melhor o mecanismo 
de absorção de hidrocarbonetos por diferentes tipos de 
solos tropicais na região do Distrito Federal, objeto de 
estudo da tese de doutorado de Duarte, (2003), amostras 
não deformadas de latossolos vermelho-escuros (amostras 
A, B, C), solo hidromórfico (amostra D), solo arenoso 
(amostra E), foram submetidas a ensaios de contaminação 
por percolação com gasolina. Métodos e resultados são 
discutidos adiante. 
 
METODOLOGIA 

A dificuldade na execução de ensaios de percolação 
para contaminantes muito reativos, e os problemas 
relacionados à estanqueidade, conduziram à concepção de 
um novo equipamento com constituintes considerados 
originais:  
1. a baixa reatividade do material aos combustíveis e 

outros contaminantes, uma vez que as células são 
confeccionadas em aço inoxidável; 

2. a confecção de uma peça de corte para a moldagem 
de corpos de prova indeformados que se adapta ao 
cilindro da célula de contaminação. 

O material a ser usado nos ensaios deve ser 
cuidadosamente escolhido e testado previamente pois a 
gasolina, assim como outros contaminantes, pode reagir 
e/ou dissolver alguns materiais, tais como borrachas, 
vedações e até mesmo adesivos, como os que são 
utilizados em juntas de motores diesel.  

O procedimento requerido nos ensaios de percolação 
é relativamente simples, porém, se houver a necessidade 
de se introduzir soluções à pressão constante por tempo 
prolongado sem alterar as condições físico-químicas e 
sem provocar o rompimento do solo, é necessária a 
presença de sistemas especiais de bombeamento e 
pressurização, no entanto, a aplicação de pequenas 
pressões negativas no interior da célula pode ser 
facilmente conseguida com a adaptação de pêras de 
borracha na válvula de saída. 

As células de contaminação são construídas em aço 
inoxidável com diâmetro interno de 80 mm e altura de 
110 mm. As placas de suporte apresentam ranhuras onde 
o cilindro é encaixado. Esse cilindro também apresenta 
reentrâncias no topo e na base para a colocação de anéis 
de borracha de material inerte. Depois de fechadas, as 
células são comprimidas por meio de tirantes com 
objetivo de auxiliar a vedação. As células são conectadas 
ao reservatório por meio de tubos de material apropriado 
para combustível. O reservatório com capacidade para 
sete litros apresenta uma graduação para marcar o volume 
aproximado. Na saída, uma conexão em “T” permite a 
condução de dois ensaios simultaneamente. O sistema 
completo está apresentado na Figura 1. 
 

 
Figura 1. Sistema do ensaio de contaminação por percolação. 
 
A - reservatório; B e C - células de contaminação; D - tubos de 
entrada e E - tubos de saída. 

 
O ensaio de percolação por gasolina apresenta o 

seguinte procedimento: 
1. Pesagem do cilindro da célula; 
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2. moldagem do corpo de prova (no caso, indeformado) 
e pesagem do cilindro + solo; 

3. obtenção da umidade do solo pela técnica 
convencional ABNT (1986); 

4. colocação de papel filtro nas extremidades do corpo 
de prova e montagem da célula; 

5. conexão da célula de contaminação ao reservatório 
pela válvula inferior; 

6. liberação do contaminante para verificação da 
estanqueidade; 

7. estando estanque, observa-se através do tubo 
transparente conectado à saída (na parte superior da 
célula), quando surge o combustível, aguarda-se uma 
acumulação adequada (aproximadamente 30 ml) e 
inicia-se a coleta dos efluentes; 

8. os efluentes recolhidos em frascos escuros, 
identificados e acondicionados em caixas com 
isolamento térmico, juntamente com duas amostras 
brancas (originais e não ensaiadas) do contaminante, 
até a condução para a análise química; 

9. quando não é mais observado o escape de bolhas 
através do tubo de saída, considera-se que o solo está 
saturado e bloqueia-se temporariamente a passagem 
do contaminante fechando-se primeiro a válvula de 
saída e depois a de entrada. 

10. verifica-se a permeabilidade do solo amostrado. 
Ajusta-se o tubo de saída paralelamente à uma escala 
graduada (mm) para então liberar a passagem do 
contaminante e efetuar as leituras de espaço 
percorrido x tempo. 

Recomenda-se que, terminado o ensaio, o corpo de 
prova seja cuidadosamente retirado da célula e conduzido 
à secagem para posterior impregnação, confecção de 
lâminas e análise micromorfológica. 

A análise dos teores encontrados no efluente, 
comparados com a concentração inicial, permite calcular 
a capacidade de retenção que o material apresenta e o 
tempo de vida útil do material quando utilizado como 
barreira ambiental. Neste aspecto, uma análise paralela 
por meio de exame micromorfológico permite o 
acompanhamento do processo de retenção e de alterações 
na estrutura do solo. 

O método proposto para avaliar quanto contaminante 
o solo é capaz de reter depende de técnicas analíticas. O 
contaminante deve ser analisado quimicamente antes e ao 
longo da realização dos ensaios, de maneira a ser possível 
estabelecer sua capacidade de retenção e/ou atenuação no 
meio. 

A opção pela análise por cromatografia, ou outra, 
depende principalmente da adequação entre o extrato a 
ser analisado e o equipamento laboratorial disponível. Os 
efluentes obtidos durante os ensaios de percolação à 
gasolina apresentaram duas fases (com exceção da 
amostra E, arenosa que não apresentou separação de fase 
detectável). 

As porções sobrenadantes, (doravante chamadas 
"Fase 1"), de maior volume, eram periodicamente 
coletadas, rotuladas e armazenadas em local escuro e 
termicamente estável, até o momento das análises que 

foram conduzidas nos laboratórios da Agência Nacional 
de Petróleo – ANP- CEPAT, em Brasília. 

O aparelho utilizado na análise dos extratos da Fase 1, 
foi um analisador portátil IROX-2000 modelo ASTM D 
6277 da Grabner Instruments. O aparelho utiliza 
pequenas quantidades para a análise. Faz duas lavagens 
com o próprio material a ser analisado (faz ambiente), 
antes da análise propriamente dita.  

A análise é obtida por meio de um feixe de radiação 
infravermelha que é modulado enquanto atravessa a 
amostra. Um detector analisa a faixa de variação da 
radiação resultante e a compara com um padrão 
conhecido, efetuando-se assim, uma análise qualitativa e 
quantitativa do conteúdo da amostra. 

As amostras que apresentaram separação do efluente, 
A, B, C e D, apresentaram imediatamente abaixo da Fase 
1, uma fase mais clara, mais densa e de menor volume, 
doravante denominada "Fase 2", cujo conteúdo se 
desconhecia, mas em função da suspeita da presença de 
água, não foi possível o uso dos aparelhos do Laboratório 
do CEPAT/ANP, sendo então conduzidas ao Laboratório 
de Cromatografia Gasosa da Gerência de Geoquímica do 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo A. 
Miguez de Mello (PETROBRAS/ CENPES) na cidade do 
Rio de Janeiro, RJ. 

A cromatografia gasosa permite uma separação mais 
refinada dos compostos orgânicos do que a cromatografia 
líquida e seus resultados são apresentados na forma de 
cromatogramas onde se observam os picos 
correspondentes aos compostos analisados. 

O equipamento utilizado foi um cromatógrafo à gás 
da Hewlett-Packard, modelo HP 6890 equipado com 
injetor e coluna capilar de metilsilicone DB5 de 30m de 
comprimento e 0,25 mm de diâmetro interno. A 
propagação de temperatura abrange o intervalo de 40°C a 
320°C, numa taxa de aquecimento de 2,5°C/min. O 
injetor é mantido a uma temperatura de 300°C e o 
detector a 320°C. 

O resultado de análise dos extratos (Fase 1) obtidos 
nos ensaios de percolação à gasolina, analisados por 
espectrometria do infravermelho, depois de tabelados, 
foram distribuídos em diagramas triangulares mostrados 
nas Figuras 3, 4 e 5. A chave de leitura é apresentada na 
Figura 2. 

 

 
Figura 2. Chave de leitura dos diagramas. 
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 Figura 3. Comportamento padrão das  amostras de latossolo vermelho-escuro.. 

 

 
Figura 4. Comportamento da  amostra de solo hidromórfico. 

 

 
Figura 5. Comportamento padrão da amostra de solo arenoso (saprólito de quartzito). 
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A análise por infravermelho dos extratos da Fase 1 
fornece resultados qualitativos e quantitativos da 
composição, porém, o equipamento é específico para a 
análise de combustível não sendo adequado para análises 
de soluções aquosas, assim, em função da suspeita da 
presença de água, a Fase 2 foi analisada por 
cromatrografia à gás, que fornece resultados qualitativos.  

Para a elaboração dos diagramas triangulares, os 
hidrocarbonetos analisados foram separados em três 
grupos segundo suas características principais. Cada 
grupo ocupou um vértice do diagrama. Cada vértice 
representa 100% do volume do grupo na mistura. Assim, 
um dos vértices do triângulo é ocupado pelo etanol, outro 
vértice é ocupado pelo grupo dos hidrocarbonetos 
aromáticos (soma dos teores de: benzeno, tolueno, orto-
xileno, meta-xileno, para-xileno, propil benzeno, 2 etil 
tolueno, 3 etil tolueno, 4 etil tolueno, mesetileno, 
pseudocumeno, isodureno e naftaleno) e o terceiro vértice 
do diagrama é ocupado pelo grupo dos hidrocarbonetos 
alifáticos (soma dos teores dos hidrocarbonetos de cadeia 
aberta, saturados e insaturados).  

 
ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os diagramas triangulares permitem uma análise 
integrada da variação do volume de cada grupo de 
hidrocarbonetos. Assim, os resultados mostram alguns 
comportamentos comuns para outros tipos de solo. 
Quando o contaminante entra em contato com o solo a 
fração correspondente ao etanol é rapidamente retida, 
podendo inclusive não apresentar concentrações 
detectáveis nos primeiros extratos, em seguida, a 
concentração do etanol tende a aumentar até, 
provavelmente, atingir a concentração inicial.  

Os diagramas mostram de maneira geral que o solo 
tende num primeiro instante a atuar seletivamente na 
retenção do etanol e posteriormente, com menos 
intensidade, na retenção dos demais hidrocarbonetos, no 
entanto, com o tempo, a capacidade de retenção do solo 
vai diminuindo e os extratos passam a apresentar 
composições cada vez mais semelhantes à concentração 
inicial, o que significa que o solo começa a deixar passar 
o contaminante livremente depois de esgotada sua 
capacidade de retenção. A observação do “trajeto” das 
curvas nos diagramas triangulares permite verificar a 
capacidade do solo em reter mais ou menos alifáticos e 
aromáticos e de reter por mais ou menos tempo os 
hidrocarbonetos. Por exemplo, as amostras A, B e C 
comportam-se de maneira semelhante: o solo retém 
rápida e eficientemente a fração do etanol, mas também 
tem essa capacidade rapidamente comprometida passando 
a não constituir mais uma barreira natural ao 
contaminante. O trajeto da amostra D mostra que o solo 
consegue reter por mais tempo o contaminante, (o 
conjunto de extratos obtidos não apresentou um retorno 
rápido à condição inicial). Já a amostra E, saprólito de 
quartzito, mostrou que o solo sequer chegou a ter uma 
capacidade de retenção completa do etanol e muito 

rapidamente os extratos apresentaram concentrações cada 
vez mais próximas à da condição inicial, mostrando a 
pouca interação do solo com o contaminante. Desta forma 
é possível estabelecer que em ordem crescente de 
capacidade de retenção de contaminante temos: E < A ≅ 
B < C < D. Fatores que justificam a maior capacidade de 
retenção do solo hidromórfico (amostra D) e 
secundariamente, do latossolo vermelho escuro 
(principalmente amostra C), são: os teores mais elevados 
de argila na amostra C e principalmente D, na capacidade 
de troca catiônica (maior em D); nos teores de gibbsita 
(maiores em D e secundariamente C); a menor 
permeabilidade da amostra D e a maior capacidade de 
sucção e retenção capilar da amostra D. 

Os primeiros resultados das análises por 
cromatrografia realizados com a coluna DB-5 confirma-
ram a presença de parafinas com cadeias entre 8 e 14 
carbonos, no entanto, como trechos do cromatograma não 
apresentaram uma resolução apropriada, as análises 
foram repetidas com a coluna PONA (adequada à de 
identifi-cação de parafinas, olefinas, naftaleno e 
aromáticos). É importante salientar que o resultado da 
cromatrografia é apenas qualitativo, no entanto, permitiu 
a constatação da presença dos compostos do grupo 
BTEX: benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, além dos 
compostos alifáticos na fase 2 do efluente. 

 
CONCLUSÕES 

Os ensaios apresentados neste trabalho mostram que 
os solos, em sua umidade natural, conseguem reter 
seletivamente alguns dos componentes da gasolina, 
principalmente o etanol. No entanto, é possível observar a 
presença de compostos do grupo BTEX independente-
mente da separação de fases proporcionada pela interação 
do contaminante com estes solos. 

Os diagramas sugerem que o solo consegue reter 
alguns componentes até o limite de saturação dos 
minerais responsáveis pela retenção. Uma vez que o 
etanol apresenta o radical hidroxila (-OH) muito reativo, 
ele é preferencialmente e rapidamente retido. Estando 
com sua capacidade de retenção já comprometida, o solo 
passa a deixar os hidrocarbonetos passarem livremente. 
Desta forma, estes resultados preliminares não recomen-
dam que os solos estudados sejam utilizados como 
barreira ambiental reativa ao contato com hidrocarbo-
netos, como é o caso da gasolina. 
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A área analisada está localizada no estado da Bahia, 
nordeste do Brasil, e situa-se na porção central do Rifte 
Recôncavo-Tucano-Jatobá. Compreende as sub-bacias do 
Tucano Sul, Central e Norte.  

A tectônica distensiva que atuou na geração do 
Atlântico Sul gerou o rifte intracontinetal assimétrico do 
Tucano, composto por uma margem flexural oposta a 
uma borda falhada (Fig. 1).  
 

 
Figura 1 Localização da Bacia do Tucano e geometria 
externa de semi-graben. 

 
Através de uma subsidência tectônica diferenciada 

ocorreu uma individualização dos depocentros, gerando 
uma tendência de independência no comportamento 
sedimentar entre as áreas junto às falhas de borda ao sul, 
centro e norte do rifte, de modo a governarem uma 
evolução compartimentalizada do seu arcabouço 
sedimentar no estágio de rifteamento inicial, o que gerou 
ambientes lacustres profundos com uma deposição 
predominantemente agradacional alternada com 
sedimentos vindos de leste e o oeste.  

A ampliação da atividade das falhas normais 
previamente estabelecidas conduz ao estágio de formação 
de horsts e grabens. Esta estruturação, parcialmente 
delineada no estágio anterior, amplia o mergulho regional 
em direção as bordas falhadas e reafirma os blocos baixos 
destas falhas como os principais depocentros ao longo do 
rifte, iniciando-se efetivamente a subsidência que 
configurou a geometria de semi-graben para o Rifte do 
Tucano.  

O ambiente lacustre dominante cede espaço às 
primeiras incursões deltaicas e já se detecta a presença de 
um sistema fluvial na porção norte do sistema de riftes, 
que gradativamente, amplia o seu desenvolvimento para 
sul. Os conglomerados polimíticos, fruto do 
rejuvenescimento de relevo, acumulam-se ao longo dos 
blocos baixos das bordas falhadas e colocam-se lado a 
lado aos depósitos dos outros ambientes. O confinamento 

destes ao longo destas falhas, durante quase toda seção 
rifte, sugere múltiplas reativações e elevada taxa de 
subsidência para estas áreas.  

Após uma pausa na atividade tectônica, que permitiu 
o desenvolvimento de uma deposição deltaica 
subseqüente aos depósitos lacustres rasos que sucederam 
os folhelhos lacustres profundos, iniciou-se o estágio de 
elevada subsidência tectônica, o qual se acentuou nas 
seqüências deposicionais seguintes e permitiu que a 
sedimentação axial passasse a dominar com a 
implantação do sistema fluvial (Fig. 2).  
 

 
Figura 2. Evolução do preenchimento axial de norte para 
sul das bacias do Tucano. Os ambientes migram de um 
domínio lacustre no primeiro mapa para um predomínio 
fluvial no último.  
 

A avaliação da qualidade da matéria orgânica foi 
relacionada aos três principais paleoambientes (Fig. 3). 
Desta forma, caracterizou-se as fácies orgânicas através 
de petrografia: Lagos -ocorrência generalizada de matéria 
orgânica amorfa com fluorescência e presença 
significativa de alginita botryococcus, esporadicamente 
ocorrem a presença de acritarcas; Deltas -predomínio de 
M.O. amorfa com fluorescência, presença localizada de 
acritarcas e cutinita; Fluvial -observa-se proporções 
equivalentes dos três grupos de macerais, com registro 
pontual e alginita botryococcus e abundância em cutinita 
(Trindade et al., 1994). Esta variação vertical das fácies 
orgânicas reflete as mudanças dos ambientes 
sedimentares durante o preenchimento do rifte, 
corroborando a interpretação paleoambiental de um 
ambiente francamente lacustre basal e outro com forte 
influência de terrígenos no topo, havendo entre eles um 
período transicional, flúvio-deltaico, que 
esporadicamente pode ser dominado por lagos rasos e/ou 
planícies de inundação Bueno et al. (1994).  
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Figura 3 Comportamento tectônico controlando a 
deposição, expressa em sísmica e perfis de poços, e por 
conseqüência determinando o tipo de matéria orgânica.  
 

A comparação do teor de carbono orgânico total 
(COT) entre as rochas que representam o ambiente 
lacustre nas sub-bacias do Tucano Sul, Central e Norte, 
evidencia uma substancial diminuição de COT da base 
para o topo do intervalo, indicando a passagem de 
condições de lâmina de água profunda para rasa, 
representativo do predomínio de condições oxidantes 
para o topo. Amostras imaturas (Ro<0,6) plotadas em 
Diagramas de Van Krevelen (índice de hidrogênio IH x 
índice de oxigênio IO) salientam a marcante distinção 
entre os tipos de matéria orgânica presentes nos 
ambientes lacustres raso (Tipo III) e profundo (Tipo II).  

Para os ambientes deltáico e fluvial o comportamento 
é o inverso, havendo um enriquecimento na seção 
superior dos intervalos. A inexpressiva amostragem de 
poços na Sub-bacia do Tucano Norte não permitiu a 
verificação da existência de intervalos mais ricos nos 
ambientes fluvial e deltaico, apenas indicando pobreza de 
COT para os mesmos. Entretanto, utilizando-se amostras 
maturas (Ro>0,6) coletadas no ambiente fluvial de três 
poços da Sub-bacia do Tucano Sul e plotando-as em 
diagramas IH x IO, nota-se uma variação lateral do tipo 
de matéria orgânica (M.O.) ao longo de um perfil 
transversal ao rifte. Identificase M.O. do tipo I no interior 
de um graben na margem flexural, tipo II no depocentro e 
tipo III junto à falha de borda. Isto é conseqüência de 
uma distribuição litofaciológica produzida pelo contexto 
morfoestrutural. O poço próximo à falha da borda do rifte 
sofre a forte influência da sedimentação clástica oriunda 
da falha configurando o predomínio de matéria orgânica 
lenhosa. A presença de matéria orgânica tipo I na 
margem flexural, relaciona-se à presença de um graben 
gerando um ambiente profundo. Constituindo-se o tipo II 
de lagos efêmeros produzidos por afogamentos regionais 
do sistema como conseqüência de uma subsidência 
pulsátil.  

Outro fator controlador da preservação do C.O.T. está 
relacionado à variação das taxas de acumulação 
sedimentar (TA). Ibach (1982) e Creaney & Passey 
(1993) abordam a evolução do processo, onde para baixas 
taxas de sedimentação, o COT aumenta com o aumento 
da taxa de sedimentação devido à redução da degradação 
microbiana sobre os sedimentos na zona superficial. 
Entretanto, acima de uma taxa de sedimentação crítica 
para cada litologia, o COT decresce com o aumento das 

taxas, em função da diluição da matéria orgânica pela 
entrada de sedimentos clásticos.  

A partir de um gráfico COT x TA gerou-se uma curva 
para a base da seção rifte, que corresponde às porções 
inferior e superior de um ambiente lacustre, que evoluiu 
de condições profundas para mais rasas, expressando o 
aumento da sedimentação em relação a taxa de 
subsidência tectônica (Fig. 4). Para taxas entre 20 e 60 
m/M.a. houve a preservação de teores em torno de 1,0% 
de COT, enquanto que taxas superiores reduziram o COT 
para um patamar de 0,4% (Bueno et al., 1994).  
 

 
Figura 4 Preservação da matéria orgânica em função da 
taxa de sedimentação variando do lago profundo para 
raso.  
 

Conclui-se que a subsidência tectônica em bacias rifte 
governa a distribuição dos ambientes sedimentares 
durante o seu preenchimento. A variação das fácies 
orgânicas e sua preservação estará ligada ao tipo de 
ambiente deposicional e da taxa de acumulação 
sedimentar.  
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
 Os resultados das análises geoquímicas de 
petróleos, tais como os da cromatografia gasosa, 
biomarcadores, razões isotópicas de carbono e hidrogênio 
são importantes ferramentas para a avaliação dos sistemas 
petrolíferos. Eles fornecem valiosas informações sobre o 
paleo-ambiente deposicional e evolução térmica das 
rochas geradoras, permitindo as correlações óleo-óleo e 
óleo-rocha geradora. 
 O grande avanço das técnicas analíticas da 
geoquímica orgânica tem permitido que cada vez mais 
novos indicadores moleculares e isotópicos sejam usados 
de modo efetivo para reconhecimento da origem (marinha 
x lacustre) da matéria orgânica geradora de óleos 
(Moldowan et al., 1985, Holba et al., 2000, Peters et al., 
2005, Santos Neto et al., 1998, Santos Neto e Hayes, 
1999, Li et al., 2001, Dawson et al., 2004). 
 O objetivo deste trabalho é a apresentação e 
discussão dos resultados de análises geoquímicas, 
realizadas em misturas artificiais em laboratório, entre 
diversas proporções de óleos gerados por matéria 
orgânica marinha e lacustre. 

 
2. MÉTODOS 
 Foram escolhidas três amostras de petróleo para 
o experimento: uma de petróleo gerado por matéria 
orgânica marinha com evolução térmica correspondente 
ao pico de geração, e duas de petróleo gerado por matéria 
orgânica lacustre de água salgada, sendo uma com 
maturação moderada e outra correspondente ao final da 
janela de óleo. 
 As misturas entre os óleos lacustre e marinho 
foram efetuadas nas proporções de 20%, 40%, 60%, e 
80% em peso de cada um dos tipos. 
 Após homogeneização, as misturas foram 
submetidas às análises geoquímicas normalmente 
utilizadas para a caracterização dos petróleos quanto à 
origem, como a cromatografia líquida de média pressão, 
cromatografia gasosa, biomarcadores, isótopos de 
carbono do óleo total, isótopos de carbono e hidrogênio 
das n-parafinas individuais. 

 
3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 Os cromatogramas e os fragmentogramas dos 
biomarcadores mostraram que algumas vezes é quase 
impossível a distinção da presença de um ou outro tipo de 
óleo na mistura, apesar dos gráficos dos parâmetros de 
biomarcadores e de isótopos de carbono e deutério de 
parafinas individuais mostrarem um gradiente de 

composição na direção do componente predominante 
(figuras 1, 2 e 3). Isso é mais notável nas misturas entre o 
óleo marinho e o lacustre muito evoluído termicamente, 
cujas análises dos biomarcadores podem deixar dúvidas 
sobre a existência de óleo lacustre na mistura ao se 
examinar apenas os fragmentogramas dos terpanos e dos 
esteranos. Como a concentração dos biomarcadores 
presentes no óleo lacustre é muito baixa devido à elevada 
maturação, o resultado das análises destes indicadores 
mostrou apenas a presença dos biomarcadores do óleo 
marinho na mistura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.35

 
Figura 1: Parâmetros de biomarcadores indicativos de 

origem mostrando o gradiente de composição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Isótopos de carbono das n-parafinas 

individuais mostrando o gradiente de composição 
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Figura 3: Isótopos de hidrogênio das n-parafinas 
individuais mostrando o gradiente de composição. 

 
4. CONCLUSÕES 
 A presente investigação mostrou que muitas 
vezes os traços dos cromatogramas e dos 
fragmentogramas dos biomarcadores das misturas 
artificiais, efetuadas em laboratório entre petróleos 
marinho e lacustre, pode não deixar clara a presença de 
um ou outro. Neste caso, as análises de isótopos de 
carbono e hidrogênio das parafinas individuais podem 
subsidiar a interpretação da origem dos óleos quando eles 
são produtos de mistura de mais de uma fonte. 
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1- INTRODUÇÃO 
A identificação da origem de óleos tem sido uma 

questão recorrente ao longo da exploração de bacias com 
rochas geradoras marinhas e lacustres, sendo 
especialmente importante nas bacias marginais 
brasileiras, que respondem por mais de 85% da produção 
nacional.  

Com o avanço das técnicas analíticas da geoquímica 
orgânica, muitos indicadores têm sido usados de modo 
efetivo para reconhecimento da origem (marinha x 
lacustre) da matéria orgânica geradora de óleos. Isso é 
especialmente marcante entre os biomarcadores 
identificados através de análises por CG-EM 
(Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 
massas) e CG-EM/EM (Cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massas-espectrometria de massas). 
Dentre eles podem ser citados, por exemplo, os C30 
esteranos (24-n-propil colestanos) para identificação de 
ambientes marinhos (Moldowan et al., 1985), ou a razão 
TPP (poliprenóides tetracíclicos)/esteranos para 
diferenciação de ambientes marinhos dos lacustres 
(Holba et al., 2000). Além desses, existem muitos outros 
biomarcadores, ou razões entre biomarcadores, que 
podem ser usados para a identificação das condições 
paleoambientais das geradoras (Peters et al., 2005, e 
referências lá citadas). No entanto, os biomarcadores 
diagnósticos podem estar ausentes das geradoras e dos 
óleos delas derivados se o ambiente deposicional dos 
sedimentos enriquecidos em matéria orgânica não 
apresentou as condições propícias ao desenvolvimento 
daqueles organismos específicos, se o óleo possuir 
elevada maturidade térmica ou tiver sofrido alterações 
pós-genéticas  significativas como, por exemplo, 
biodegradação intensa ou craqueamento térmico. 

Além dos biomarcadores, a razão isotópica de 
carbono (δ13C) foi sugerida como metodologia para 
diferenciar as contribuições de matéria orgânica de 
origem marinha ou continental em óleo total (Silverman 
e Epstein, 1958), em frações dos óleos, “δ13C shapes and 
trends” envolvendo perfis de δ13C de saturados, 
aromáticos, e resinas e asfaltenos (Galimov, 1973; Stahl, 
1978), em gráficos de “δ13Csaturados x “δ13Caromáticos de 
óleos” (Sofer, 1984), ou junto com outras variáveis 
geoquímicas (pristano/fitano x δ13C, Chung et al., 1992). 
No entanto, a origem marinha ou continental de óleos 
nem sempre podia ser claramente distinguida usando 
esses tipos de metodologia.  

O advento da tecnologia para análise isotópica de 
carbono em compostos individuais (Matthews e Hayes, 
1978) foi mais um avanço significativo para aumentar a 
especificidade das interpretações sobre a origem de óleos 
usando-se δ13C em compostos individuais, especialmente 
saturados (Santos Neto et al., 1998, e referencias lá 
citadas). Mas também podem ocorrer casos específicos 
onde os valores de δ13C de óleos marinhos e lacustres 
podem se sobrepor. Nesses casos, a forma geral do perfil 
isotópico ajuda a separá-los, mas depende de critérios 
subjetivos e experiência do intérprete.  

A composição isotópica de hidrogênio (δD) em óleos 
totais (Yeh e Epstein, 1981; Santos Neto e Hayes, 1999) 
e, mais recentemente, em compostos individuais (Li et 
al., 2001; Dawson et al., 2004) veio trazer mais poder de 
resolução aos estudos para identificar a fonte de óleos. 
Isso decorre, principalmente, do fato da composição 
isotópica do hidrogênio ser derivada da água do 
ambiente deposicional onde a matéria orgânica foi 
produzida. Como o δD da água meteórica relaciona-se à 
latitude (Yeh e Epstein, 1981), o δDóleo foi sugerido 
como um indicador paleoclimático (Santos Neto e 
Hayes, 1999, e referências lá citadas). 

Esse trabalho tem como objetivo principal discutir os 
resultados de δD como ferramenta geoquímica para 
identificação da origem de óleos representativos de 
rochas geradoras marinhas e lacustres em uma bacia 
marginal do sudeste brasileiro. 

 
2- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As razões isotópicas de hidrogênio (δD) nos n-
alcanos foram medidas usando-se a técnica CSIA 
(Compound-specific isotope analysis), onde um sistema 
de cromatografia gasosa (CG) está acoplado a um 
espectrômetro de massas (EM) via uma interface 
formada por um reator para pirólise (Dawson et al., 
2004; e referências lá citadas).  

Os resultados de δD foram interpretados junto aos 
demais resultados de análises geoquímicas, envolvendo 
CG, biomarcadores saturados, e δ13C em n-alcanos, e 
integrados aos dados geológicos para se obter as 
interpretações com a maior confiabilidade possível.  

Para se evitar a influência de processos pós-
genéticos, somente foram usados nesse estudo óleos não 
biodegradados, e com níveis similares de evolução 
térmica equivalentes às fases anteriores ao “pico” da 
“janela de óleo” (razão de esteranos C29 
αββ/(ααα+αββ) < 0,63%).  
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A maioria dos n-alcanos dos óleos lacustres na faixa 
nC18-nC31 se mostrou enriquecida em deutério (≈-70< 
δD <≈-50‰), comparando-se àqueles de origem marinha 
(≈-120‰ < δD <≈-100‰, Tab. I). Os óleos com outras 
evidências geoquímicas indicando mistura de fontes 
marinhas e lacustres apresentaram valores de δD 
intermediários aos 2 pólos de referência. 
 
Tabela I - δDSMOW de n-Alcanos dos Óleos Estudados 
Amostra nC18 nC19 nC20 nC21 nC22 nC23 nC24 nC25 nC26 nC27

LAC 6 -54,4 -65,9 -62,1 -61,8 -61,9 -62,1 -62,4 -61,4 -60,7 -61,7

LAC 18 -52,8 -62,8 -45,1 -59,1 -61,2 -58,9 -53,8 -58,1 -60,6 -68,8

LAC 19 -56,6 -63,7 -52,5 -60,3 -61,0 -59,3 -59,9 -60,2 -68,3 -76,6

MIX 9 -79,1 -90,1 -88,1 -84,2 -85,3 -90,0 -87,8 -72,2 -89,8 -84,5

MIX 12 -81,6 -94,7 -90,1 -99,7 -97,1 -97,2 -93,1 -91,5 -84,7 -76,3

MAR 7 -107,9 -110,8 -105,8 -112,4 -109,5 -108,5 -99,8 -102,5 -101,0 -109,8

MAR 8 -106,7 -108,4 -103,4 -107,0 -105,8 -105,2 -99,3 -102,5 -98,6 -109,7

MAR 13 -112,0 -106,2 -104,5 -104,4 -104,5 -102,6 -102,5 -99,7 -97,1 -116,6

MAR 17 -117,7 -116,1 -111,2 -118,7 -113,2 -111,1 -103,5 -104,6 -99,1 -98,2  
 
Obs. Lac – lacustre, Mix, Misturados, Mar –
Marinhos, SMOW padrão isotópico de hidrogênio, 
Standard Mean Ocean Water. 

 
Os valores anômalos em ambos grupos foram 

desconsiderados porque, provavelmente, estão 
relacionados a co-eluição de outros compostos 
juntamente com um n-alcano específico, ou poderiam ser 
algum artefato analítico (Wang e Huang, 2001). 

O perfil isotópico de hidrogênio dos n-alcanos de 
óleos lacustres é relativamente plano para a maioria dos 
compostos (Fig. 1). Por outro lado, no mesmo intervalo 
de n-alcanos, os óleos marinhos apresentam uma 
tendência para o enriquecimento em D dos compostos de 
menor para os de maior peso molecular. Essa tendência 
foi observada em óleos de diferentes idades e sistemas 
petrolíferos da Austrália e foi interpretada como sendo 
um efeito isotópico cinético durante a geração dos 
hidrocarbonetos (Schimmelmann et al., 2004), ou 
alguma contribuição de matéria orgânica terrestre 
(Dawson et al., 2004). 

Evidências bioquímicas mostraram que a água é a 
fonte de hidrogênio para a biossíntese da matéria 
orgânica por parte dos organismos produtores primários 
(Schiegl e Vogel; 1970).  Mais recentemente, foi 
mostrado que o fracionamento isotópico durante a 
biossíntese produz uma diferença muito significativa 
entre a composição isotópica de hidrogênio dos alquil-
lipídios e dos lipídios poliprenóides em relação à da água 
em que os produtores primários crescem, podendo variar 
entre 113 e 262‰ para os alquil-lipídios e entre 142 e 
376‰ para os lipídios poliprenóides (Sessions et al., 
1999).  

Baseando-se em resultados de δD de óleos, 
querogênios e águas usadas em experimentos de 
hidropirólise, alguns autores sugeriram que haveria uma 
troca isotópica entre H-orgânico e H-água durante a 
geração de óleo, mas a razão D/H dos hidrocarbonetos 

formados permaneceria estável sob condições de 
reservatório (Schimmelmann et al., 1999).  

A estabilidade das ligações C-H após a geração e 
expulsão do petróleo foi confirmada através de 
experimentos onde misturas de óleo e água (δDágua ≈ 
2000‰) foram aquecidas (180 ± 20°C) durante mais de 
2 meses, e o óleo analisado não apresentou evidências de 
mudanças significativas de δD (Yeh e Epstein, 1981). 
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Fig. 1 – Composição isotópica de hidrogênio em n-
alcanos de óleos representativos de origem marinha, 
lacustre, e misturados de uma bacia offshore brasileira 
do sudeste. Note o empobrecimento relativo de deutério 
nos óleos marinhos. 
 

Apesar de sugerir que os valores de δD de compostos 
individuais de óleos australianos tivessem sofrido trocas 
isotópicas durante sua formação, os mesmos autores 
encontraram diferenças de mais de 100‰ em δD nos 
óleos estudados, e sugeriram que seria um reflexo da 
assinatura isotópica paleoclimática e do ambiente 
deposicional das geradoras (Schimmelmann et al. 2004). 
Portanto, reconheceram que, pelo menos em parte, fica 
registrado nos n-alcanos de óleos a assinatura da fonte.  

O enriquecimento em D por parte dos óleos lacustres 
estudados parece refletir o valor de δD da água dos 
paleolagos do Cretáceo inferior nessa parte do continente 
de Gondwana, então sob condições de evaporação 
relativamente intensa em climas tropicais, onde as 
respectivas rochas geradoras foram depositadas (Mello e 
Maxwell, 1990). 

Os menores valores de δD dos óleos marinhos parece 
ser uma indicação do δD da água do mar. Neste caso, o 
oceano pode ser considerado como um reservatório 
infinito de água com composição isotópica constante, e 
os fenômenos mais localizados (evaporação) não 
alterariam a sua condição de estado permanente. 
 
3- CONCLUSÕES 

Esse estudo mostrou que a composição isotópica de 
hidrogênio em n-alcanos de óleos é muito eficiente para 
diferenciar óleos marinhos dos lacustres. Isso confirma 
que ocorre a preservação de parte significativa da 
“assinatura” isotópica original da fonte (querogênio) nos 
compostos individuais dos óleos. 
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Os resultados obtidos nesse estudo corroboram o uso 
de δD para identificar e/ou quantificar a contribuição de 
mais de uma fonte quando se trata de óleos mistos, 
conforme sugerido em trabalhos recentes (Santos Neto et 
al., 2004, Schimmelmann et al. 2004, Cerqueira et al., 
2005).  

Apesar dos resultados já obtidos, consideramos 
imperativo reforçar os estudos sobre as variações de δD 
em compostos individuais de óleos, especialmente para 
se quantificar o tamanho das possíveis influências sobre 
a “assinatura isotópica” original causada por processos 
pós-genéticos como, por exemplo, a biodegradação, o 
craqueamento térmico, e o fracionamento evaporativo. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, destacam-se os sistemas estuarinos das 
baías de Guanabara, Paranaguá, Sepetiba e Todos os 
Santos. A Baía de Guanabara, situada no sul do estado do 
Rio de Janeiro (Fig.1), estudo de caso desta pesquisa, foi 
escolhida por se tratar de um ambiente geológico recente 
que apresenta problemas de contaminação por 
hidrocarbonetos, permitindo assim validar os resultados 
geoquímicos obtidos. 

Entre aquelas substâncias que normalmente são 
analisadas como possíveis indicadores de poluição, 
algumas merecem destaque como, por exemplo, os 
hidrocarbonetos alifáticos (n-alcanos, Unresolved 
Complex Misture (UCM) e os compostos biomarcadores 
(terpanos e esteranos) que são geralmente considerados 
compostos de baixo ou médio peso molecular (Peters & 

Moldowan, 1993). Esses dados quando analisados em 
conjunto, podem possibilitar a quantificação da presença 
de hidrocarbonetos e seus derivados e acompanhar a 
trajetória da degradação física, química e biológica desses 
materiais. Esses resultados são extremamente 
significativos para apurar responsabilidades em casos de 
acidentes envolvendo derramamentos, pois cada tipo de 
petróleo possui um “DNA” específico em função das 
características organofaciológicas da rocha geradora. Na 
Baía de Guanabara, tem-se, por exemplo, o caso de 
diversos derramamentos já ocorridos bem como inúmeros 
casos de descarte da água de lavagem de tanques de 
navios nas áreas portuárias evidenciando a existência de 
casos onde o agressor ambiental na maioria dos casos 
passa despercebido no momento da agressão ambiental 
não podendo assim ser identificado com facilidade. 

 
Figura 1 – Localização da Baía de Guanabara com os pontos amostrados 
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A questão da contaminação por hidrocarbonetos nos 
ambientes aquáticos, em particular os estuários como a 
Baía de Guanabara, está diretamente relacionada a dois 
aspectos da atividade humana: àquela poluição resultante 
de atividades empreendidas com o objetivo de atender às 
necessidades do homem, desde a extração, o transporte, e 
o uso do petróleo como fonte de energia e por outro lado 
à preocupação com a preservação dos recursos vivos, 
para as gerações futuras, inserindo-se assim o conceito de 
desenvolvimento sustentável.  

 
2. ÁREA DE ESTUDO 

A Baía de Guanabara compreendida entre os 
paralelos 22°15` e 23° 00`  Sul e os meridianos 42°30`e 
43°30` Oeste. (Fig. 1) está inserida na Bacia de 
Guanabara, a qual possui 4000 Km2 incorporando no total 
16 municípios,  alguns de forma integral e outros de 
forma parcial. Possui uma área total de espelho d´água de 
381 km2 , com profundidade média de 7,6 m, na qual 
existem 42 ilhas e 53 praias 
(http://www.baiadeguanabara.org.br). Principal entrada 
para as embarcações marítimas que chegam à cidade, a 
Baía de Guanabara impressiona por seu tamanho e sua 
beleza. 

 
3. METODOLOGIA 

O presente trabalho está sendo realizado, nos 
sedimentos de fundo da Baía de Guanabara que foram 
coletados em 92 diferentes pontos escolhidos, sendo que 
neste trabalho são apresentados e interpretados os 
resultados de 23 amostras distribuídas ao longo da área. 

As amostras foram coletadas, em parceria com o 
LAGEMAR/UFF durante o período de 16 a 18 e de 23 a 
24 de novembro de 1999, utilizando o equipamento do 
tipo Van Veen.  Considerando que os dados a serem 
utilizados têm natureza regionalizada, esses são 
apresentados de forma geo-refenciada (com o auxílio de 
aparelho GPS - Global Positioning System). 

Para todas as amostras coletadas foram realizadas 
diversas análises químicas. No presente trabalho são 
apresentados e discutidos os resultados de 23 amostras 
selecionadas que formam uma malha que recobre a área 
quase que total da Baía de Guanabara as quais foram 
divididas em cinco setores, aqui denominados Zona da 
Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, Zona 
Meridional, Zona Setentrional, Zona Central e Zona 
Oceânica (Fig. 1) as quais são discutidas separadamente. 
Estas amostras foram processadas e analisadas nos 
laboratórios da Gerência de Geoquímica (GEOQ) do 
Centro de Pesquisas Leopoldo A. Miguez de Mello 
(CENPES) da Empresa Petróleo Brasileiro (Petrobrás) 
situada na cidade do Rio de Janeiro.  

A cromatografia e suas técnicas afins representam o 
conjunto mais versátil de métodos de caracterização da 
composição química de materiais. São empregadas em 
todas as áreas do conhecimento humano, em especial, 
pode-se citar, a tecnológica, a da saúde e a do meio 
ambiente e neste trabalho foram analisados os n-alcanos, 
pristano, fitano, UCM e biomarcadores (terpanos e 
esteranos). 

A técnica da Pirólise Rock-Eval desenvolvida por 
Espitalié et al. (1977) consiste numa simulação 
laboratorial do processo natural de geração de 
hidrocarbonetos e são aqui apresentados os resultados 
obtidos aplicados à determinação dos contaminantes 
hidrocarbonetos na baía.  

Foram determinados também os teores de Carbono 
Orgânico Total (COT) para todas as amostras, os quais 
indicam o carbono presente nos componentes orgânicos 
particulados e nos moleculares (ambas naturais e/ou 
antropogênicas), por isso a necessidade de interagir todos 
os outros dados. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
4.1. ZONA DA APA (PONTOS 5, 7 e 9 - Fig.1) 

De maneira geral as amostras apresentaram-se pouco 
degradadas com os picos de n-alcanos predominando 
sobre os isoprenóides e concentrações entre 18 e 72 ppm, 
sugerindo uma contribuição antropogênica para os n-
alcanos presentes. A amostra 5 apresenta-se com um 
perfil de n-alcanos bem preservado (distribuição bimodal) 
e a UCM está presente nas amostras em concentrações de 
31,4 a 70,4 ppm. 

 A concentração dos terpanos e esteranos na zona da 
APA é mais baixa (0,64 a 3,34 ppm), mas não ausente. 
Em zona de proteção ambiental como a APA de 
Guapimirim estes biomarcadores não poderiam estar 
presentes, caracterizando a contaminação desta zona por 
hidrocarbonetos de petróleo, mesmo em mais baixas 
concentrações. Os valores de hidrocarbonetos totais de 
petróleo variaram entre 49,8 a 145,8 ppm. 

Os valores de S1 da Pirólise Rock-Eval, que 
representam a quantidade de hidrocarbonetos presentes 
nas amostras, variaram de 0,91 a 1,28 mg de Hc/g. 
sedimento, com Índice de Hidrogênio (IH) variando de 
103 a 135 mg HC/gCOT;  Índice de Produção (IP) que é 
a razão de transformação variando de 0,15 a 0,23 e teores 
de COT de 3,78% a 4%. 

 
4.2 ZONA MERIDIONAL (PONTOS 1, 37, 40, 41, 50, 
53, 56, 57 e 85 - Fig.1) 

As amostras apresentam um grau elevado de 
biodegradação, com UCM bem marcada nos 
cromatogramas. Os hopanos e esteranos devido a sua 
grande concentração estavam presentes nos 
cromatogramas, formando aglomerados de picos na 
região do n-C30. Mesmo em baixas concentrações, no 
perfil dos n-alcanos, nota-se um predomínio dos 
hidrocarbonetos impares sobre os pares e C29 e C31 como 
picos predominantes nas amostras. A amostra 57 teve 
perfil dominante nos n-alcanos de baixo peso molecular, 
predominando C14-C18 (69 ppm). 

As concentrações dos terpanos e esteranos variaram 
de 2,86 a 9,47 ppm nas amostras coletadas na zona 
meridional, tendo extremos de 16.716 ppm e 27.271 ppm 
para as amostras 37 e 53, respectivamente. Os sedimentos 
com maiores concentrações encontram-se no canal 
central da baia (amostra 37) e no porto do Rio de Janeiro 
(amostra 53), sugerindo que a contaminação se deu, 
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também, pelo intenso tráfego de navios nestes dois locais. 
Os valores de hidrocarbonetos totais de petróleo variaram 
entre 89,9 ppm (ponto 56) e 27637,9 ppm (ponto 53). 

Os valores de S1 variaram de 0,7 a 2,4 mg de Hc/g. 
sedimento, com IH variando de 152 a 220 mg HC/gCOT;  
IP de 0,13 a 0,23 e teores de COT de 1,97% a 6,13%. 

 
4.3. ZONA SETENTRIONAL (PONTOS 15, 20, 25, 
30, 86, 90 - Fig.1) 

Os perfis de n-alcanos para a zona setentrional 
mostraram-se extremamente biodegradados, mesmo 
apresentando-se em concentrações consideráveis (12,5 - 
51 ppm). Os isoprenóides apresentaram-se como picos 
bem desenvolvidos, entre eles estão o pristano e fitano, 
predominendo em algumas amostras. A rampa de UCM 
encontra-se bem desenvolvida no cromatograma, 
principalmente nas amostras coletadas a oeste da zona 
setentrional (amostras 86 e 90), mostrando a grande 
contribuição de hidrocarbonetos biodegradados nesta 
área, cujas concentrações chegaram a 799 ppm.  

As concentrações dos terpanos e esteranos variaram 
de 3,3 a 6,78 ppm nas amostras coletadas na zona 
setentrional, tendo extremos de 7.815 ppm e 12.334 ppm 
para as amostras 15 e 25, respectivamente. Os sedimentos 
com maiores concentrações encontram-se perto da APA 
de Guapimirim (amostra 15) e nas margens da Ilha do 
Governador (amostra 25), sugerindo que uma possível 
corrente de fundo de direção oeste-leste transporte os 
contaminantes orgânicos em direção a APA. Os valores 
de hidrocarbonetos totais de petróleo variaram entre 
204,6 ppm e 12.541ppm (ponto 25). 

Os valores de S1 variam de 1,63 a 3,49 mg de Hc/g. 
sedimento, com IH variando de 167 a 249mg HC/gCOT;  
IP de 0,15 a 0,24 e teores de COT de 3,57% a 4,47%. 
 
4.4. ZONA CENTRAL (PONTOS 59 e 66 - Fig1) 

  Somente a amostra 66 apresentou resultado 
cromatográfico com uma concentração de n-alcanos de 
1,9 ppm e UCM zero. Este ponto está perto de uma zona 
de dragagem que forma o canal central da baia, podendo 
os sedimentos ali depositados terem sido remobilizados 
por correntes de fundo por ocasião da dragagem. Estes 
perfis são idênticos aos cromatogramas das amostras 
coletadas na zona oceânica. 

A concentração de terpanos e esteranos é 
praticamente zero (0,05 ppm), podendo estar associado às 
mesmas causas descritas para os n-alcanos. O total de 
hidrocarbonetos presente na amostra 66 é de 1,95 ppm.  

Os valores de S1 variam de 0,02 a 0,42 mg de Hc/g. 
sedimento, com IH variando de 83 a 130mg HC/gCOT;  
IP de 0,20 a 0,28 e teores de COT de 0,06% a 1,26%. 

 
4.5. ZONA OCEÂNICA (PONTOS 75 E 81 – Fig.1) 

Valor de UCM ausente (zero) e n-alcanos em 
baixíssimas concentrações (0,05 – 1,7 ppm), sugerindo a 
ausência ou dispersão de compostos orgânicos 
contaminantes nesta zona. 

A concentração de terpanos e esteranos é também 
muito baixa (0,04 e 0,05 ppm), podendo estar associado 
às mesmas causas descritas para os n-alcanos. Os valores 

de hidrocarbonetos totais de petróleo variaram entre 0,1 a 
1,79 ppm. 

Os valores de S1 variaram de 0,02 a 0,04 mg de 
Hc/g. sedimento, com IH em torno de 80mg HC/gCOT;  
IP de 0,30 a 0,33 e teores de COT de 0,05% (amostra 81) 
a 0,11%. 
 
5. CONCLUSÕES 

A quantificação da contaminação, por petróleo e seus 
derivados, é claramente observada nos resultados de 
pirólise Rock-Eval que mostraram elevados valores de S1 
(hidrocarbonetos presentes nos sedimentos) e do Índice 
de Produção - IP (razão de transformação da matéria 
orgânica em hidrocarbonetos), possibilitando assim 
quantificar o teor de hidrocarbonetos nos sedimentos de 
fundo da Baía de Guanabara, reflexo do intenso processo 
de contaminação presente na área na ocasião da coleta 
das amostras (1999), já que a presença desses 
hidrocarbonetos não poderiam ter sido originados da 
matéria orgânica particulada (original) presente nos 
sedimentos de fundo da Baía, pois se trata de um 
ambiente geológico recente que ainda não passou pelo 
processo diagenético. Os valores do Índice de Hidrogênio 
(IH) variaram de 80 (zona oceânica) a 249 mg HC/gCOT 
(zona setentrional); o pico S1 apresentou valores de 0,02 
(zona central e oceânica) a 5,6 mg de Hc/g. sedimento 
(Zona Meridional, ponto 53); o pico S2 variou de 0,04 a 
13 mg de Hc/g. sedimento (Zona Meridional, ponto 53). 
Os baixos valores de S2 e IH, mostram um baixo grau de 
transformação da matéria orgânica. O valor mais elevado 
do Índice de Produção (IP), que relaciona a quantidade de 
hidrocarbonetos nos sedimentos analisados, foi de 0,3. 
Espitalié et al. (1977) interpretaram os mais altos valores 
do IP (>0,2) como sendo resultado de uma evolução de 
sedimentos imaturos para maturos ou uma acumulação de 
hidrocarbonetos. No entanto, para os sedimentos da Baía 
de Guanabara, os elevados valores de S1 e de IP 
observados em todas as cinco zonas são interpretados 
como sendo resultantes da presença de contaminação de 
hidrocarbonetos nesses sedimentos, uma vez que um 
estágio evoluído de maturação térmica estaria descartado 
para este tipo de material. 

Os resultados das análises cromatográficas mostraram 
que, no geral, a fração dos hidrocarbonetos alifáticos 
presentes nos sedimentos de fundo da Baía de Guanabara 
apresentam um típico perfil de fonte petrogênica 
observada até na região da APA sugerindo não só uma 
contribuição natural, mas também antropogênica para os 
n-alcanos presentes. Os resultados de HTP 
(Hidrocarbonetos Totais do Petróleo), UCM e 
biomarcadores caracterizaram, juntamente com os 
resultados de COT e Pirólise Rock-Eval, as áreas com 
maior aporte de resíduos industriais (contaminação por 
petróleo e seus derivados), uma vez que os resultados de 
COT estão relacionados tanto com o teor de carbono do 
material orgânico particulado como, também, com o teor 
de carbono dos componentes orgânicos moleculares 
contaminantes.  
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INTRODUÇÃO 

A Sociedade Brasileira de Geoquímica – SGBq hoje é 
uma realidade no cenário nacional brasileiro e completará 
20 anos em 28 de novembro de 2005. Fruto de ideais, a 
origem da SBGq lembra uma época de pioneirismo e 
sonhos. É o resultado do trabalho de muitos profissionais 
e principalmente daqueles que acreditarem ser possível a 
existência de uma sociedade científica numa época em 
que a nação passava por grandes instabilidades políticas e 
administrativas. A historia da Sociedade Brasileira de 
Geoquímica – SBGq, funde-se com a historia da 
geoquímica no Brasil.  
 
OS TRABALHOS PIONEIROS  

Os registros mais antigos que se tem a respeito da 
utilização da geoquímica no Brasil ocorreram em Minas 
Gerais, no final do século dezenove, no período de 1881 a 
1885 quando o pioneiro Henri Gorceix realizou no 
laboratório da Escola de Minas em Ouro Preto, análises 
completas de rochas e terras raras para complementar 
seus estudos em petrologia e mineralogia (Oliveira, 
1897). No inicio dos anos 40, movidos pelo chamado 
“esforço de guerra”, dos incentivos do projeto 
Manhattam, grande parte das pesquisas direcionaram-se 
para o desenvolvimento nuclear com destaque para os 
minerais de urânio, tório, nióbio, tântalo, zircônio, terras 
raras e outros. Em 1952 ocorreu em Araxá-MG, à 
primeira campanha de prospecção geoquímica que se tem 
noticia no Brasil em que foram coletadas milhares de 
amostras geoquímicas orientadas por contador geigers e 
por cintilometria aérea. As análises foram feitas por 
varredura multielementar por espectrografia ótica de 
emissão no Instituto de Tecnologia Industrial - ITI de 
Minas Gerais. No período de 1961 a 1965 ocorreu o 
primeiro estudo sistemático de um caso de geoquímica no 
Brasil por estudantes brasileiros, a saber: a área cuprífera 
da bacia hidrográfica do rio Curaçá no estado da Bahia. 
Em 1965 o DNPM lançou o Plano Mestre Decenal que 
trouxe um grande impulso no setor mineral.  Em 1968 
ocorreu na Escola de Ouro Preto, o primeiro encontro 
oficial de geoquímicos brasileiros que se tem registro, a 
saber, o Simpósio de Geoquímica através da fundação 
Fullbritht dos Estados Unidos. Na realidade o encontro 
foi um intercambio de idéias e um preâmbulo da 
sociedade que depois iria se formar (Dutra, 1981). O 
interesse pela geoquímica de exploração tornou-se 
crescente e os primeiros geoquímicos brasileiros 
animados com os casos históricos de jazidas minerais, 
passaram a vislumbrar a geoquímica com grandes 

esperanças numa nação em grande parte coberta por 
consideráveis espessuras de solos. Este aspecto, aliado 
aos elevados custos das sondagens e da geofísica, fez 
com que a geoquímica passasse a ser encarada como uma 
ferramenta relativamente barata para ajudar a desvendar o 
subsolo brasileiro. Apesar das aludidas vantagens, o 
emprego da geoquímica era restrita pela dependência 
analítica de laboratórios situados no exterior.  
 
PERÍODO DESENVOLVIMENTISTA 

A grande arrancada da geoquímica ocorreu na década 
de 70, onde a geoquímica viveu um período áureo. Dentre 
os principais eventos ocorridos, destaca-se a implantação 
do primeiro curso de mestrado em geoquímica na 
Universidade da Bahia. Neste período apareceram 
também muitos trabalhos de geoquímica editados pelas 
universidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande 
do Sul, e Pará. Surgiram também importantes 
laboratórios para atender a demanda analítica em que se 
destacou o Laboratório de Análises Minerais - LAMIN 
criado em 1972 na CPRM, através da fusão de 
laboratórios de química, petrografia e mineralogia que 
antes pertencente ao Departamento Nacional da Produção 
Mineral – DNPM (CPRM, 2002). A iniciativa privada 
também tomou parte através dos laboratórios da Geologia 
e Sondagens S.A – Geosol, Sociétè General de 
Surveillance – SGS e a Geoquímica, empresa pertencente 
a um dos importantes pioneiros da geoquímica que fixou 
residência no Brasil, o Dr. Richard Weatheley Lewis, 
popularmente conhecido como Dick Lewis. Nesta época 
foram lançados também os fundamentos dos processos de 
extrações químicas, incluindo as extrações seletivas, bem 
como estudos de processos de adsorção de argilas 
exaustivamente estudados nas universidades e 
laboratórios. Importante ressaltar  o início da utilização 
sistemática da geoquímica de exploração por grandes 
empresas estatais, a exemplo da Companhia de Pesquisas 
e Recursos Minerais – CPRM, a Empresas Nucleares 
Brasileiras – NUCLEBRÁS, a Rio Doce Geologia – 
DOCEGEO e a Petrobras Mineração – PETROMISA. A 
década de 70 foi ainda contemplada com o surgimento de 
empresas estaduais voltadas para pesquisa mineral a 
exemplo da Companhia Baiana de Pesquisas Minerais – 
CBPM, Metais de Goiás S.A. – METAGO, Metais de 
Minas Gerais S.A. – METAMIG, Minerais do Paraná - 
MINEROPAR S.A., etc. Junto a estas, outras empresas 
particulares e multinacionais também investiram no setor 
mineral com o apoio da geoquímica de prospecção. A 
coleta de um número relativamente elevado de amostras 
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exigiu, em paralelo, o desenvolvimento de programas de 
computação voltados ao atendimento de grandes bancos 
de dados geoquímicos. Foi marcante a atuação da CPRM, 
na criação do Sistema Estatístico de Amostragem 
Geoquímica – SEAG com modelo de ficha geoquímica e 
gravação em fita magnética de computador de grande 
porte (Bruni, 1982). A utilização da geoquímica na área 
do petróleo foi consolidada a partir de 1973 com a 
inauguração do laboratório de geoquímica orgânica do 
Centro de Pesquisas da Petrobras – CENPES que no final 
do século XX foi transformado em Centro de Excelência 
em Geoquímica. 
 
A NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA 
SOCIEDADE CIENTÍFICA.  

Foi neste cenário dinâmico, e em meio de uma 
torrente de informações da década de 70, que surgiu a 
necessidade de organização de um fórum de discussão e 
organização das atividades geoquímicas, tanto a nível 
exploracionista como acadêmica. Na realidade tal idéia 
foi amadurecida através de uma comissão técnica 
científica que precedeu a criação de uma sociedade que 
necessitava de amadurecimento até ser efetivamente 
implantada. Assim, no final da década de 70, mais 
precisamente em 1978 em Recife, por ocasião do XXX 
Congresso Brasileiro de Geologia, criou-se a Comissão 
Técnica Científica de Geologia – CTCGq que, muito 
embora ainda não desfrutasse do status de sociedade, 
abriu grandes possibilidades de se apresentar trabalhos e 
discutir-se assuntos pertinentes a geoquímica. O geólogo 
Dorival Bruni ficou provisoriamente como presidente 
desta comissão, tendo o geoquímico José E. Oliveira 
como secretário executivo. A CTCGq durou 7 anos, 
tendo passado por diversas diretorias. Durante todo este 
tempo esteve ligada a Sociedade Brasileira de Geologia – 
SBG. O I Simpósio Brasileiro de Geoquímica da CTCGq, 
foi realizado no balneário de Camboriú- SC, em outubro 
de 1980, junto com o XXXI Congresso Brasileiro de 
Geologia. Um grande volume de informações e 
participações ocorreu neste simpósio. Nesta ocasião foi 
formalmente eleita a diretoria executiva da CTCGq para 
o biênio 1981 – 1982, assim constituída: Presidente: 
Dorival C. Bruni, Vice-Presidente: José D. Alecrim, 
Secretário Técnico: Luis Carlos Buriti, Tesoureiro: 
Mauro Marchetto, Diretor de Publicações: Carlos S. 
Bandeira de Mello. A aceitação da aludida comissão e o 
número de interesse foi tão relevante que houve a 
necessidade de criação de uma sede para a CTCGq que 
passou a funcionar numa sala alugada na rua Manoel de 
Carvalho, 16 – conjunto 71/72 no centro do Rio de 
Janeiro. Em 1981, foi criado o Boletim Informativo 
Geoquímico – IG, de circulação semestral, para manter 
atualizadas as atividades geoquímicas no Brasil e no 
exterior. A partir do terceiro número a capa passou a ser 
ilustrada com figuras do livro De Re Metallica de 
Georgius Agrícola, (1494 e 1555), considerado o pai da 
mineralogia por descrever em detalhes as operações 
mineiras e metalúrgicas de sua época (BGRMHM, 1998). 
Em outubro de 1982, foi realizado, em Salvador – Ba, o 
II Simpósio Brasileiro de Geoquímica patrocinado pela 

CTCGq juntamente como XXXII Congresso Brasileiro 
de Geologia. Em 1984 ocorreu o Primeiro Simpósio 
Brasileiro-Africano Sobre Exploração Geoquímica em 
paralelo ao XXXIII Congresso Brasileiro de Geologia no 
Rio de Janeiro.  
 
O NASCIMENTO DA SOCIEDADE 

No período de 20 a 24 de novembro de 1985 ocorreu 
o III Simpósio Brasileiro de Geoquímica no salão nobre 
da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro 
Preto – MG. Este simpósio foi presidido pelo professor 
Hubert Roeser, tendo como secretário da comissão 
organizadora Gabriel O. Polli e como tesoureiro o 
professor Jorio Coelho. Durante este evento foi aprovada 
pelos participantes do evento, a criação da Sociedade 
Brasileira de Geoquímica – SBGq. Com o propósito de 
estruturar a sociedade, foi eleita uma comissão provisória 
formada por Cláudio Dutra, Dorival Bruni e Carlos S. 
Bandeira de Mello. 

No dia 28 de novembro de 1985 terminou-se a 
estruturação da sociedade e foi formalmente criada em 
Ouro Preto, MG, a Sociedade Brasileira de Geoquímica, 
SBGq, entidade civil, sem fins lucrativos, tendo sido 
escolhida a cidade do Rio de Janeiro como com sede e 
foro jurídico da sociedade. Em 13 de dezembro do citado 
ano, foi eleita no Rio de Janeiro a diretoria executiva e o 
conselho diretor da Sociedade Brasileira de Geoquímica-
SBGq. Esta diretoria abrangeria o período de 1986 a 
1989. Ficava estabelecido nos estatutos da SBGq que seu 
“objetivo prioritário é de congregar todos os 
profissionais que vêm exercendo atividades relacionadas 
à geoquímica do Brasil. A promoção do desenvolvimento 
das ciências e das técnicas geoquímicas, a realização de 
eventos vários (cursos, seminários, congressos, etc) para 
fins de difusão de conhecimentos e apresentação de 
trabalhos técnico-científicos, a edição de publicações 
especializadas e a integração ensino / pesquisa/ 
universidade/ empresa são algumas de suas metas 
permanentes”. A primeira diretoria foi assim constituída: 
Presidente: Cláudio V. Dutra, Primeiro Vice-Presidente: 
Adolpho José Melfi, Segundo Vice-Presidente: Milton L. 
L. Formoso, Terceiro Vice-Presidente; Cacilda N. 
Carvalho, Secretário-Geral: Dorival C. Bruni, Secretário-
Editor: Celso B. Gomes, Secretário de Ensino: Francisco 
E. V. L. Loureiro, Secretário de Pesquisas: Nelson A. 
Babinski, Secretário de Intercambio: Hubert M. P. 
Roeser, Primeiro tesoureiro: Célia M. Tinoco, Segundo 
tesoureiro; Carlos S. Bandeira de Mello (ver tabela 1).  

Em janeiro de 1987 saiu à primeira revista 
Geochimica Brasiliensis com capa vermelha escura e 
logotipo da sociedade. O primeiro volume foi publicado 
através de recursos da CBMM, Geosol e Petrobras. No 
período de 30 de outubro a 2 de novembro de 1987 foi 
realizado o Primeiro Congresso Brasileiro de Geoquímica 
que ocorreu em Porto Alegre – RS. A capa dos anais do 
congresso já mostrava o novo logotipo da sociedade e a 
figura estereotipada do geoquímico representada por 
Panoramix, um mágico que, orgulhosamente, mexia uma 
poção mágica num caldeirão. Na época, o inteligente 
personagem fazia parte do grupo do Asterix, um gaulês 
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dos anos 50 d.C. que enfrentava os soldados do império 
romano (Franulovik,1997). Em 1988 foi também lançado 
o informativo geoquímico agora ligado não mais a 
CTCGq, mais a SBGq. 

Em abril de 1989 tomou posse à segunda diretoria da 
SBGq no auditório da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro – UERJ (figura 17). O período de mandato 
incluiria o biênio 1989 a 1991. Em 1989 foi realizado 
pela SBGq o 13º International Geochemical Exploration 

Symposium (IGES) no Hotel Glória no Rio de Janeiro 
(figura 18). Estiveram presentes cerca de 700 
participantes de diversas partes do mundo. Na época foi 
considerado o maior evento da Association of 
Exploration Geochemists AEG e o primeiro a ser 
realizado num país em desenvolvimento. As tabelas 2 e 3 
mostram os eventos da SBGq ao longo dos anos onde 
foram apresentados um total de 2061 trabalhos. 

 
Tabela 1. Diretorias da SBGq e respectivos períodos de gestão 

Ano 1986-1989 1989-1991 1991-1993 1993-1995 1995-1997 1997-1999 2000 - 2002 2002-2003 2003-2005 

Presidente Cláudio V. 
Dutra Dorival C. Bruni Celso B. 

Gomes 
Milton L. 
Formoso 

Adolpho J. 
Melfi 

Milton L. 
Formoso 

Milton L. 
Formoso 

Adilson 
Carvalho 

Jorge J. 
Abrão. 

Vice-
presidente 

Adolpho J. 
Melfi, Milton L. 
Formoso, 
Cacilda N. 
Carvalho 

Hubert M. 
Roeser 

Milton L. 
Formoso 

Carlos O. 
Berbert Hardy Jost. Adolpho J. 

Melfi 
Luiz D. 
Lacerda. 

Jorge J. 
Abrão. 

Adilson 
Carvalho 

Secretário 
Geral 

Dorival C. 
Bruni 

Célia M. 
Tinoco 

Gilberto I. 
Henz 

Júlio C. 
Wasserman 

Maria R. 
Loureiro. 

Daisy B. Alves. Jorge J. 
Abrão. Ricardo E. 

Santelli,  
Ricardo E. 
Santelli,  

Editor Celso B. 
Gomes 

John L. 
Maddock 

Adolpho J. 
Melfi 

Adolpho J. 
Melfi 

Adilson 
Carvalho 

Adilson 
Carvalho 

Adilson 
Carvalho 

Adilson 
Carvalho Drude Lacerda 

Secretários 

Francisco E. 
Loureiro, 
Nelson A. 
Babinsky, 
Hubert, M. 
Roeser 

Mário H. 
Figueredo 

Célia M. 
Tinoco, 
Adolpho J. 
Melfi, Joel G. 
Valença 

Marilú M. Silva, 
Adilson 
Carvalho. 

Silvana de 
Grande, Sônia 
M. de Oliveira. 

Maria R. 
Loureiro, 
Ronaldo M. 
Barbosa. 

Ricardo E. 
Santelli,  

Renato C. 
Cordeiro. 

Luiz A. 
Trindade. 

Tesoureiros 
Célia M. 
Tinoco, Carlos 
S.B. Mello 

Márcio R. 
Mello, Carlos S. 
B. Mello 

Júlio C. 
Wasserman, 
Carmen L. 
Silveira. 

Emmanoel V. 
Filho Thais C. 
Garrido. 

Félix T. 
Gonçalves, 
Elisdiney S. 
Frota. 

Débora A. 
Azevedo, Célia 
M. Tinoco. 

William Z. 
Mello, Gilberto 
J. Machado. 

William Z. 
Mello, Gilberto 
J. Machado. 

William Z. 
Mello, Marcelo 
C. Bernardes. 

 
Tabela 2. Eventos e anos de realização 

Ano 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 

Congresso 

 
I  Congresso 
Brasileiro de 
Geoquímica. 

 
II Congresso 
Brasileiro de 
Geoquímica 
e                
13 intern. 
Geoch. Expl. 
Symposium 

 
III Congresso 
Brasileiro de 
Geoquímica 
e                   
I Congr. 
Geoq. Países 
de Lingua 
Port. 

 
IV Congresso 
Brasileiro de 
Geoquímica. 

 
V Congresso 
Brasileiro de 
Geoquímica 
e                 
III Congr. 
Geoq. Países 
de Lingua 
Port. 

 
VI Congresso 
Brasileiro de 
Geoquímica. 

 
VII 
Congresso 
Brasileiro de 
Geoquímica 
e  V Congr. 
Geoq. Países 
de Lingua 
Port. 

 
VIII 
Congresso 
Brasileiro de 
Geoquímica 
e                      
I Simp. 
Geoq. Países 
do Mercosul. 

 
IX Congresso 
Brasileiro de 
Geoquímica. 

Local Porto Alegre, 
RS., 

Rio de 
Janeiro, RJ 

São Paulo, 
SP. Brasília, DF. Niterói, RJ. Salvador, 

BA. 
Porto 
Seguro, BA. Curitiba, PR. Belém, PA 

Coordenaçã
o 

 
Milton L.L. 
Formoso,  Léo 
A. Hartmann 

 
John M. A. 
Forman, 
Hermes A. V. 
Inda, Carlos 
Oiti. 

 
Celso Gomes, 
Carlos Alves, 
Edmundo C. 
Fonseca, 
Manuel C. S. 
Pinto 

 
João R.Hirson, 
Geraldo R. 
Boaventura, 
Baskhara R. 
Adusumilli 

 
Jorge 
J.Abraão, 
Ricardo E. 
Santelli,  
Manuel S. 
Pinto 

 
Ronaldo M. 
Barbosa, Ilson 
G. Carvalho, 
Herbet 
Conceição. 

 
Herbet 
Conceição, 
Manuel S. 
Pinto, Maria J. 
C. M. Matias. 

 
Otavio A. B. 
Licht,  André 
V. L. 
Bittencourt, 
Maria G. 
Vasconcellos  

 
Marcondes L. 
C., Taylor A. 
Collyer, 
Henrique D. F. 
Almeida. 

Trabalhos 75 55 180 125 203 233 258 203 304 
 

Tabela 3. Eventos relacionados a SBGq e anos de realização 
Ano 1999 2004 

Congresso 3th International Symposium of Environmental 
Geochemistry in Tropical Countries. 

4th International Symposium of Environmental 
Geochemistry in Tropical Countries. 

Local Nova Friburgo, RJ. Búzios, RJ. 

Coordenação Jorge J.Abraão, Ricardo E. Santelli, Jorge J.Abraão, Ricardo E. Santelli, 

Trabalhos 115 310 

 
RUMOS ATUAIS 

O número de trabalhos apresentados nas tabelas 1 e 2, 
bem como o gráfico da figura 1,mostram de forma 
inequívoca a tendência de crescimento do número de 
trabalhos apresentados nos eventos. Particularmente o 
último congresso realizado em Belém – PA reflete 
inclusive a retomada de crescimento que vem ocorrendo 

no setor mineral e ambiental do país. A figura 2, em 
particular, mostra que os trabalhos de litogeoquímica e 
ambiental tem sido predominantes na geoquímica. Pelo 
exposto pode-se dizer que a SBGq embora tenha passado 
por períodos difíceis, hoje está mais atuante que nunca e 
com tendências a melhorar principalmente ao considerar-
se o recurso analítico avançado com limites de detecção 
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cada vez mais baixos, bem como o emprego de 
computadores de última geração que permitem o 

manuseio de grandes arquivos em programas cada vez 
mais avançados 
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Figura 1. Trabalhos apresentados em congressos da SBGq 
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Figura 2. Montante de trabalhos apresentados nos eventos por categoria geoquímica 
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INTRODUÇÃO 

As importâncias do substrato na avaliação da 
qualidade ambientais vêm sendo ressaltadas por se 
tratar de um compartimento onde processos físicos, 
químicos e biológicos favorecem a ciclagem dos 
elementos, bem como a biodisponibilidade, 
bioacumulação e biomagnificação dos mesmos, que 
podem dar origem a alterações na forma de 
xenobióticos (Klaassen & Watkins, 2001). Nos 
últimos anos os manguezais, assim como todos os 
ecossistemas costeiros, têm sofrido uma constante 
degradação ambiental proveniente da ocupação 
desordenada, das atividades industriais e portuárias. 
O objetivo do presente estudo foi avaliar a 
geoquímica dos hidrocarbonetos nos sedimentos de 
manguezais do litoral sul do Estado da Bahia, 
compreendendo o trecho entre a Ilha de Tinharé e a 
Baía de Camamu. 

Foram realizadas campanhas de amostragem em 
janeiro de 2004, denominada de campanha de verão 
(V04), e em agosto de 2004, denominada campanha 
de inverno (I04). Nas duas campanhas (V04 e I04), as 
amostras foram coletadas em 5 estações (1-Boipeba; 
2-Garapuá; 3-Ponta dos Castelhanos; 4-Rio 
Carapitangi/Barra Grande; 5-Barra de Serinhaém) e 
analisadas para os parâmetros: hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos (HPA), hidrocarbonetos 
alifáticos (n-alcanos e isoprenóides), hidrocarbonetos 
totais do petróleo (HTP), segundo metodologia US 
EPA 3540, SW-846. A soma HRP (hidrocarbonetos 
resolvidos de petróleo) e MCNR (mistura complexa 
não resolvida) permitiram calcular a concentração de 
hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP) nas 
amostras. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em V04 e I04, os teores de HPA nas amostras das 
5 estações ficaram abaixo do limite de detecção (<1,0 
μg/kg). Dessa forma, não será realizada uma 
interpretação analítica para esses parâmetros. A 
Tabela 2 apresenta os valores mínimos, máximos, 
médios, desvio padrão e o coeficiente de variação 
(CV) dos parâmetros cujas concentrações ficaram 
acima dos seus respectivos limites de detecção. 

Observa-se que esses valores variaram de uma 
campanha para outra, sugerindo uma heterogeneidade 
dos sedimentos no período compreendido pelas duas 
coletas. Essa heterogeneidade pode ser verificada 
através dos coeficientes de variação (CV) dos 
parâmetros determinados. Esses valores de CV 
variaram entre 45 e 223% para a campanha V04, e 
entre 120 a 196% para a campanha I04. No conjunto, 
valores de CV que vão de 36 a 248% embutem 
flutuações composicionais nos sedimentos de 
manguezal que são tipicamente naturais, manifestadas 
em intensidades variadas entre os diferentes 
parâmetros. 

O padrão de distribuição dos parâmetros na área 
amostrada para HRP nas duas campanhas, de uma 
forma geral, mostra-se diferente, pois seus teores 
aumentaram na campanha I04, exceto para amostra 1. 
Para MCNR e HTP, constata-se uma semelhança na 
distribuição entre as campanhas V04 e I04. Nota-se 
que na campanha I04 as concentrações de MCNR e 
HTP foram superiores as da campanha V04 (estações 
2 e 5) e que as estações 1, 3 e 4 não apresentam 
teores de MCNR e HTP nas duas campanhas. É 
importante ressaltar que essas duas estações (2 e 5) 
apresentaram os maiores teores de matéria orgânica 
(M.O.). Para determinar a natureza da matéria 
orgânica, foi feita uma investigação detalhada dos 
hidrocarbonetos (n-alcanos C11 a C36, pristano, 
fitano, naftaleno, HRP, MCNR e HTP) presentes nas 
amostras para avaliar a possibilidade desse material 
orgânico ser petrogênico (petróleo e derivados). 

Avaliando a distribuição dos hidrocarbonetos das 
estações 2 e 5 das duas campanhas, observa-se que 
apesar dessas diferenças, predomina a presença de n-
alcanos na faixa de peso molecular mais alto, 
notadamente na faixa de C24 a C36, embora nas 
amostras da estação 2 foram detectados homólogos de 
peso molecular desde C20 ou desde C17. Com 
relação aos picos mais proeminentes, destacam-se 
picos em C25 e C34-C35, mas há ainda um pico 
proeminente em C29 nas duas amostras de I04. Além 
da comparação através do perfil dos alifáticos, uma 
outra forma de calcular a natureza do material 
orgânico presente nas amostras é o Índice de 
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Preferência de Carbono (IPCB24-32B), calculado da 
seguinte maneira (Wu et al., 2001): 

 
 

No caso de a amostra ser dominada por matéria 
orgânica biogênica de plantas vasculares, esse índice 
pode alcançar valores superiores a 4. Mas se há a 
presença de petróleo nos sedimentos, esse índice 
decresce para valores abaixo de 2 ou mesmo abaixo 
de 1. Outro índice indicativo da natureza do material 
orgânico é a razão entre os isoprenóides pristano e 
fitano (Wu et al., 2001). Um terceiro índice 
diagnóstico é a razão entre os hidrocarbonetos de 
derivação terrígena e os de derivação algal 
(ΣTERR/ΣALG), indicativo da procedência da 
matéria orgânica (Snedaker et al., 1995). Outra razão 
seria a entre MCNR/HRP, que revela o grau de 
complexidade da matéria orgânica quanto ao 
predomínio de compostos orgânicos complexos. 

 
Tabela 1- Sumário dos índices diagnósticos nas cinco 
amostras das duas campanhas com teores detectáveis 

de hidrocarbonetos individuais. ND = pristano e 
fitano não foram detectados na respectiva amostra. 

 

 
 
Conforme mostram os resultados da Tab. 1, para 

o IPCB24-34B, há indícios da presença de petróleo 
ou derivados na amostra da estação 2 de I04, que 
apresenta também o segundo maior valor para a razão 
MCNR/HRP. O maior valor dessa razão está na 
amostra da estação 2 de V04, mas seu IPCB24-34 Be 
sua razão pristano/fitano não condizem com a 
presença de petróleo nessa amostra (IPCB24-34 
Bmuito alto). Nesse caso, a maior proporção de 
MCNR na amostra da estação 2 é interpretada como 
de origem biogênica recente. 

Quanto à comparação entre o componente de 
plantas terrígenas versus o componente algal, valores 
muito superiores para razão ΣTERR/ΣALG denotam 
o amplo predomínio do primeiro componente e 
indicam a grande influência do material das árvores 
de manguezal nas amostras. Conjuntamente os dados 
(Tab.1) mostram a heterogeneidade da natureza do 
material orgânico, mas com ocorrência de proporções 
diversas de material terrígeno predominando sobre o 
material de derivação algal. Na comparação dos 
dados das campanhas V04 e I04 com valores de 
referência e com levantamentos em outras partes do 

Brasil e do mundo (Tab. 3), observa-se que a 
composição dos sedimentos de manguezal apresenta 
concentrações para HPA inferiores às do NOOA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration), 
e os teores sugeridos como Critérios de Qualidade 
Ambiental e de outros manguezais no Brasil e no 
mundo, podendo concluir que para HPA a área não 
apresenta contaminação ambiental. A MCNR é um 
parâmetro geoquímico indicativo de aportes antigos e 
crônicos de matéria orgânica (Volkman et al, 1992). 
A quantidade da MCNR tem sido utilizada por muitos 
pesquisadores para avaliar a contaminação de um 
ambiente. Keiser et al (1978), Ho et al (1982), 
Volkman et al (1992) & Venkatesan (1982) sugerem 
um nível limite de 2000 μg.kgP-1P para sedimentos 
não contaminados. Nota-se que os sedimentos 
coletados nas campanhas V04 e I04 (Tab. 3), 
apresentam teor médio de MCNR na faixa de 
concentração de 5.000 a 20.000 μg.kgP-1 Pe 
superiores a 20.000 μg.kgP-1P, respectivamente, 
indicando uma contaminação por hidrocarbonetos 
alifáticos. 

A concentração de HTP tem sido usada como 
parâmetro indicador da tendência a contaminação 
petrogênica em alguns trabalhos científicos. 
Confrontando-se os dados sugeridos como critérios 
de qualidade ambiental para sedimentos 
estuarinos/costeiros com os obtidos nas campanhas 
V04 e I04, observa-se que os teores médios de HTP 
dos sedimentos nas duas campanhas apresentam-se 
como “sedimentos não contaminados” por 
hidrocarbonetos fósseis. 

Com base nesse critério de qualidade, pode-se 
inferir que as amostras coletadas nas campanhas V04 
e I04 estão contaminadas por hidrocarbonetos 
alifáticos, entretanto sua origem não é petrogênica, 
pois a concentração de HTP nos sedimentos é 
considerada não contaminada (Zheng et al, 2000) 
(Tab. 3). Comparando-se os resultados analíticos de 
HTP, HRP e MCNR com os dados da Baía de Todos 
os Santos (Evangelista, 2002 e Veiga, 2003), franjas 
de manguezal do Caribbean Island of Guadeloupe 
(Bernard et al., 1996), com aqueles obtidos nas 
campanhas V04 e I04, estes foram inferiores aos dos 
sedimentos das regiões supracitadas. Sintetizando, 
observa-se que a composição dos sedimentos de 
manguezal avaliados na região estudada, 
compreendida entre a ilha de Tinharé e a Baía de 
Camamu, não alcançou níveis ambientalmente 
preocupantes. 
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Tabela 2 - Sumário numérico dos resultados analíticos de hidrocarbonetos alifáticos (HA), Σn-alcanos, HTP, 
HRP e MCNR nos sedimentos de manguezal para as campanhas V04 e I04. Valores em μg/kg. 

Parâmetros Campanha Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo Média D.P. CV 

(%) Parâmetros Campanha Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo Média D.P CV 

(%)

V04 < 10,00(4) 11,5 6,3 2,9 45,9 V04 < 10,00(4) 130,8 30,2 56,3 186,6
I04 <10,00(5) <10,00 <10,00 0,0 0,0 I04 <10,00(3) 463,9 109,6 200,0 182,4C17 

Conjunto <10,00(9) 11,5 5,6 2,0 36,1

C29 

Conjunto <10,00(7) 463,9 69,9 144,7 207,0

V04 < 10,00(4) 45,4 13,1 18,0 138,1 V04 < 10,00(4) 84,0 20,8 35,3 169,9

I04 <10,00(5) <10,00 <10,00 0,0 0,0 I04 <10,00(3) 206,4 49,7 88,1 177,5Pristano 

Conjunto < 10,00(9) 45,4 9,0 12,8 141,3

C30 

Conjunto <10,00(7) 206,4 35,2 65,1 184,8

V04 < 10,00(4) 23,0 8,6 8,0 93,6 V04 < 10,00(4) 111,1 26,2 47,4 181,0

I04 <10,00(5) <10,00 <10,00 0,0 0,0 I04 <10,00(3) 144,7 42,4 60,7 143,3C18 

Conjunto < 10,00(9) 23,0 6,8 5,7 83,7

C31 

Conjunto <10,00(7) 144,7 34,3 52,1 151,9

V04 < 10,00(4) 38,4 11,7 14,9 127,9 V04 < 10,00(4) 86,5 21,3 36,5 171,1

I04 <10,00(5) <10,00 <10,00 0,0 0,0 I04 <10,00(3) 97,4 30,8 40,4 131,5C19 

Conjunto < 10,00(9) 38,4 8,3 10,6 126,7

C32 

Conjunto <10,00(7) 97,4 26,0 36,6 140,7

V04 < 10,00(4) 46,7 13,3 18,7 139,8 V04 < 10,00(4) 140,8 32,2 60,7 188,8

I04 <10,00(4) 96,5 23,3 40,9 175,6 I04 <10,00(3) 128,6 49,7 61,8 124,3C20 

Conjunto <10,00(8) 96,5 18,3 30,4 166,1

C33 

Conjunto <10,00(7) 140,8 41,0 58,5 142,9

V04 < 10,00(4) 261,6 56,3 114,8 203,8 V04 < 10,00(4) 257,3 55,5 112,8 203,5

I04 < 10,0(4) 92,3 22,5 39,0 173,8 I04 <10,00(3) 604,2 155,1 259,5 167,2C21 

Conjunto <10,00(8) 261,6 39,4 82,8 210,1

C34 

Conjunto <10,00(7) 604,2 105,3 195,8 185,9

V04 < 10,00(4) 184,0 40,8 80,1 196,2 V04 < 10,00(4) 689,4 141,9 306,1 215,7

I04 <10,00(4) 145,1 33,0 62,7 189,8
C35 

I04 <10,00(3) 523,0 122,1 226,0 185,1C22 

Conjunto <10,00(8) 184,0 36,9 67,9 184,0 Conjunto <10,00(7) 689,4 132,0 253,9 192,3

V04 <10,00(5) <10,00 <10,00 0,0 0,0 V04 < 10,00(4) 58,7 15,7 24,0 152,6

I04 <10,00(4) 132,1 30,4 56,8 186,9 I04 <10,00(3) 159,3 40,6 67,2 165,5C23 

Conjunto <10,00(9) 132,1 17,7 40,2 227,0

C36 

Conjunto <10,00(7) 159,3 28,2 49,3 175,1

V04 <10,00(5) <10,00 <10,00 0,0 0,0 V04 < 10,00(4) 3267,8 657,6 1459,2 221,9

I04 <10,00(3) 302,1 70,5 130,2 184,6 I04 <10,00(3) 3813,8 905,2 1653,4 182,7C24 

Conjunto <10,00(8) 302,1 37,8 93,4 247,3

Total 

Conjunto <10,00(7) 3813,8 781,4 1475,9 188,9

V04 < 10,00(4) 653,3 134,7 289,9 215,3 V04 < 10,00(4) 3222,5 648,5 1438,9 221,9

I04 <10,00(3) 253,6 68,8 107,7 156,4 I04 <10,00(3) 3813,8 905,2 1653,4 182,7C25 

Conjunto <10,00(7) 653,3 101,7 209,1 205,5

Σn-alcanos

Conjunto <10,00(7) 3813,8 776,8 1467,5 188,9

V04 < 10,00(4) 95,6 23,1 40,5 175,3 V04 1738,4 92282,9 21213,8 39756,8 187,4

I04 <10,00(3) 176,2 44,9 74,4 165,6 I04 1054,94 144778,5 37441,1 61699,3 164,8C26 

Conjunto <10,00(7) 176,2 34,0 57,6 169,4

HTP 

Conjunto 1054,94 144778,5 29327,4 49674,4 169,4

V04 < 10,00(4) 349,7 73,9 154,2 208,5 V04 1738,4 17475,9 6252,4 6448,7 103,1

I04 < 10,00(4) 99,7 23,9 42,3 176,9 I04 1054,94 28306,5 9474,3 11375,9 120,1C27 

Conjunto <10,00(8) 349,7 48,9 109,8 224,3

HRP 

Conjunto 1054,94 28306,5 7863,3 8881,6 113,0

V04 <10,00(5) <10,00 <10,00 0,0 0,0 V04 <10,00(4) 74807,0 14965,4 33452,5 223,5

I04 < 10,00(4) 188,8 41,8 82,2 196,8 I04 <10,00(3) 116472,0 27969,8 50497,4 180,5C28 

Conjunto <10,00(9) 188,8 23,4 58,1 248,6

MCNR 

Conjunto <10,00(7) 116472,0 21467,6 40959,4 190,8

- Valores precedidos do sinal “<” correspondem a teores abaixo do limite de detecção (LD).   - D.P. = desvio padrão; CV = 
coeficiente de variação. 
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Tabela 3 - Tabela para comparação dos resultados analíticos de HPA, HTP, HRP e MCNR das campanhas V04 
e I04 com valores de referência e com sedimentos de manguezal do Brasil e de outras regiões. 

NI: Não Identificado. 
Valores de Referência Baía de Todos os Santos 

NOOA1

Pa
râ

m
et

ro
s 

   
   

�
g/

kg
 Campanha 

de Verão de 
2004 (V04) 

Campanha 
de Inverno 

de 2004  
(I04) 

TEL UET 

Critérios de 
Qualidade 
Ambiental2

Área 
Petrolífera3 Região Norte4

Caribbean Island 
of Guadeloupe5

<1000 (a) 25821 684407 502,4 
>20000 (b) 712 – 66575 23 - 1368790 103,0 – 1656,5 HPA    

total 
<1,00 <1,00 264,05 12.000

35000 (c)    
21213,75 37441,13 1,0 x 105 (d) 190257 628400

HTP 1738,40 - 
92282,90 

1054,94 - 
144778,50 

NI NI 
>3,0 x 105 (e) 

NI 11532 – 
1899407 18600 – 4104400

6252,35 9474,33 16089 91932 
HRP 1738,40 - 

17475,90 
1054,94 - 
28306,50 

NI NI NI 
1898 – 60470 443 – 1074572 

NI 

<2000 (f) 
2000–4900 (g) 

5000–20000 (h) 
MCNR 14965,4 

 
<10,00- 

74807,00 

27969,8 
 

<10,00 - 
116472,00 

NI NI 

>100000 (j) 

200415     
31482 –623721

98322        
3189 – 824835 

707330 
17840 - 3714600

1 - NOAA, 1999; 2 - (a) Farrington et al, 1983 - Sedimentos não contaminados; (b,h,j) Volkman et al, 1992 - Sedimentos costeiros 
contaminados; (c) Huntley et al, 1992 – Causa mortalidade de 50% à biota aquática; (d) Volkman et al, 1980 - Sedimentos costeiros não 
poluídos; (e) Zheng et al, 2000 - Sedimentos estão poluídos; (f) Keiser et al, 1978; Ho et al, 1982; Volkman et al, 1992; Venkatesan, 
1982 – Sedimentos costeiros não contaminados; (g) Venkatesan, 1982; Readman et al, 1986 - Sedimentos costeiros levemente 
contaminados; 3 -Evagelista, 2002 ; 4 -Veiga, 2003 ; 5 -Bernard et al, 1996. TEL - threshold effects level, UET- upper effects threshold. 
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O presente trabalho teve como objetivo uma avaliação 
quimioestratigráfica detalhada da Formação Irati. Para 
tanto faz-se saber que a estratigrafia química (ou 
quimioestratigrafia) é uma ferramenta de correlação 
estratigráfica de seqüências sedimentares. Combina dados 
de estratigrafia com aqueles de geoquímica orgânica 
(carbono orgânico, pirólise, isótopos estáveis do carbono 
e biomarcadores) e inorgânica (enxofre total, isótopos 
estáveis do carbono e oxigênio de carbonatos, razão 
87Sr/86Sr e elementos químicos maiores, menores e 
traços). 

As amostras utilizadas neste trabalho foram coletadas 
em testemunho do poço FP-07-PR (Souza, 2004), 
localizado na borda leste da Bacia do Paraná, mas 
precisamente no estado do Paraná, na região de São 
Mateus do Sul. Este poço foi perfurado pela CPRM no 
“Projeto Borda Leste da Bacia do Paraná: Integração 
Geológica e Avaliação Econômica”, sendo selecionado 
com base em sua localização e pela ausência de intrusões 
de diabásio. 

A Formação Irati compreende o intervalo Permiano 
da Bacia do Paraná e é dividida em Membro Taquaral e 
Assistência. O Membro Taquaral foi proposto para 
designar uma camada pouco espessa de siltitos argilosos 
de coloração cinza escuro, localizado na base da 
Formação Irati (Barbosa & Almeida, 1948). Já o Membro 
Assistência consiste numa seção de folhelhos cinza 
escuros, folhelhos pretos pirobetuminosos associados a 
calcários, por vezes dolomíticos, e situados na parte 
superior da Formação Irati (Schneider et. al., 1974). 

A metodologia adotada neste trabalho compreendeu a 
análise quimioestratigráfica dos dados apresentados nos 
gráficos de carbono orgânico total (COT), enxofre total e 
resíduo insolúvel (RI).  

Através destes dados foram definidas oito unidades 
quimio-estratigráficas, sendo denominadas, da base para 
o topo, de A e B, representando o Membro Taquaral, e 1, 
C, D, E, 2 e F, representando o Membro Assistência (Fig. 
1). 

 

 
Figura 1 - Comparação entre teores de carbono orgânico total, enxofre total e de resíduo insolúvel do Poço FP-07-PR 

 
A Unidade Quimio-estratigráfica A é caracterizada 

por valores de carbono orgânico total variando entre 0,2 a 
0,5%. Os teores de Enxofre total são muito baixos, 
variando entre 0,1 e a 0,5%, com exceção de alguns 
valores anômalos que alcançam a marca de 2,5% (Fig. 1). 

Já os valores de resíduo insolúvel demonstraram uma 
grande homogeneidade em sua distribuição, sendo estes 
da ordem de 82 a 87% (Fig. 1). Esta unidade representa a 
base do Membro Taquaral e é caracterizada por folhelhos 
não-betuminosos de coloração cinza mais escura que os 
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folhelhos da Formação Palermo. Essa diferença sutil na 
coloração dessas unidades litoestratigráficas é 
evidenciada com a sutil subida dos dados de carbono 
orgânico (Fig. 2). O seu topo é marcado por uma subida 
abrupta nos valores de COT, da ordem de 2,5% (Fig. 2). 
A Unidade Quimio-estratigráfica B é representada, 
também, por valores de COT, em sua maioria, inferiores 
a 1%. Contudo a base desta unidade é marcada por uma 
diminuição gradativa nos valores de carbono orgânico, de 
2,5% no topo da unidade A, para valores de até 0,4%, 

permanecendo com uma variação homogênea entre 0,4 a 
0,6% ao longo deste intervalo (Fig. 2). Os teores de 
enxofre continuam baixos, variando entre 0,1 a 0,5% e os 
teores de resíduo insolúvel continuam mostram uma 
homogeneidade em seus valores, situando-se entre 80 a 
85% (Fig. 1). Esta unidade, como a anterior, é constituída 
por folhelhos não-betuminosos, caracterizando o topo do 
Membro Taquaral. 

 
 

 
Figura 2 - Poço FP-07-PR mostrando um detalhe da Formação Palermo e do Membro taquaral 

 
O contato entre as unidades quimio-estratigráficas A e 

B pode ser interpretado como a superfície de inundação 
máxima do Membro Taquaral. 

A diferenciação entre os membros Taquaral e 
Assistência é bem marcada pela rápida diminuição dos 
valores de resíduo insolúvel e aumento dos teores de 
COT, e seu contato é colocado na base da primeira 
camada de carbonato. 

A Unidade Quimio-estratigráfica 1 possui teores de 
COT superiores aos observados nas unidades anteriores. 
Contudo, esta unidade é melhor caracterizada a partir dos 
dados de resíduo insolúvel, sendo a base e o topo bem 
delimitados por seus baixos valores, que variam entre 15 
a 70%. Esta unidade representa o primeiro intervalo de 
calcários do Membro Assistência, que é caracterizada por 
carbonatos brechados de coloração creme. Entretanto, no 
poço FP-07-PR, esta camada apresenta uma intercalação 
entre carbonato e folhelho, com sinais de escorregamento. 
Os valores mais elevados de enxofre são encontrados nos 
folhelhos. 

A Unidade Quimio-estratigráfica C é caracterizada 
pelos valores de carbono orgânico que variam entre 2 a 
7%. Os teores de enxofre continuam inferiores a 1%; 
contudo observa-se no poço FP-07-PR valores de até 3%. 
Com relação aos teores de resíduo insolúvel, voltamos a 
observar uma leve homogeneidade e um aumento nos 

valores, chegando a 80%. Esta unidade é formada por 
folhelhos não-betuminoso. 

A Unidade Quimio-estratigráfica D é melhor 
caracterizada pelos elevados teores de carbono orgânico 
(Fig. 1). A base e o topo desta unidade são delimitados 
por uma subida e uma descida abrupta, respectivamente, 
dos valores de COT. Os teores de Enxofre alcançam 
valores elevados, entre 1 a 7%, ainda não observados nas 
outras unidades quimio-estratigráficas. Observa-se teor 
de resíduo insolúvel da ordem de 90%. Esta unidade 
representa a primeira camada de folhelho pirobetuminoso 
do Membro Assistência. Estes folhelhos apresentam 
coloração cinza escuro e contém nódulos de pirita. 

A Unidade Quimio-estratigráfica E contrasta com a 
unidade anterior por seus baixos valores de carbono 
orgânico e de enxofre (Fig. 1). Esta unidade é 
representada por folhelhos não-betuminosos, embora 
possuam características visuais semelhantes aos 
pirobetuminosos. Entretanto, são quimicamente bastante 
diferentes.  

A Unidade Quimio-estratigráfica 2 representa o 
segundo intervalo  de carbonatos, que é caracterizado 
pela intercalação entre lâminas de folhelhos e carbonatos. 
Esta ritimicidade é responsável por este padrão serrilhado 
observado no perfil, sendo que a queda nos valores de 
resíduo insolúvel e de carbono orgânico indicam as 
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camadas de carbonato, já a subida dos mesmos a camada 
de folhelho. Estas características são similares às 
observadas na Unidade Quimio-estratigráfica 1. 

A Unidade Quimio-estratigráfica F apresenta valores 
elevados de Carbono orgânico e de Enxofre ao passo que 
os valores de resíduo insolúvel são baixos, características 
semelhantes ao do intervalo D. Esta unidade representa a 
segunda camada de folhelho pirobetuminoso e, 
conseqüentemente, o topo do Membro Assistência. Estes 
folhelhos, como aqueles da Unidade Quimio-
estratigráfica D, possuem coloração cinza escuro e 
nódulos de pirita. 
 
CONCLUSÃO 

Através dos dados de carbono orgânico total, enxofre 
total e resíduo insolúvel definiu-se, portanto para a 
Formação Irati, oito unidades quimio-estratigráficas (da 
base para o topo: A, B, 1, C, D, E, 2 e F), onde os 
maiores teores de carbono orgânico encontram-se nas 
camadas de folhelhos pirobetuminosos do Membro 
Assistência. 
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho em questão destaca o estudo que vem 
sendo desenvolvido no contexto das contaminações por 
fluido de perfuração em amostras de rocha e petróleo. Em 
uma primeira fase se destacam os resultados obtidos 
através das contaminações em indícios de óleo e petróleo 
por cromatografia gasosa. 

Os fluidos de perfuração são misturas e compostos 
químicos complexos, constituídos por sólidos, líquidos, 
por vezes, gases. Do ponto de vista físico-químico, eles 
podem apresentar-se como suspensão, dispersão coloidal 
ou emulsão (Triggia et al., 2001). Alguns compostos 
encontrados nos fluidos de perfuração possuem 
constituintes com afinidades químicas bastante parecidas 
às encontradas nos petróleos, principalmente quando se 
trata de olefinas e parafinas, que podem coeluir com os 
compostos das amostras de petróleo, adulterando os 
resultados originais da assinatura geoquímica dos 
mesmos (Barnard et al., 2001). Da mesma forma estes 
produtos também alteram as características geoquímicas 
dos betumes extraídos da rocha, modificando suas 
assinaturas vinculadas aos dados de carbono orgânico 
total e pirólise (potencial gerador e TMax) (Cerqueira, 
2003).  

A indústria petrolífera mundial tem utilizado em larga 
escala estes fluidos de perfuração, que vem sendo cada 
vez mais aprimorados em suas características. Não 
obstante, os resultados geoquímicos das amostras de 
petróleo, indício de petróleo e rochas que são afetados 
por estes fluidos, mostram-se modificados e dificultam as 
pesquisas de origem e correlações de óleo/óleo ou 
óleo/rocha. Cabe ressaltar que a definição dos sistemas 
petrolíferos de uma bacia sedimentar é de fundamental 
importância para a exploração de hidrocarbonetos. Serão 
aqui analisadas as duas principais bases orgânicas 
utilizadas como aditivos na composição dos fluidos de 
perfuração sintéticos: n-parafinas, também conhecida 
como “Parafina n-C14” e Ésteres. 
 
2. OBJETIVOS 

Têm-se como objetivo principal identificar e 
quantificar os compostos químicos presentes nos fluidos 
de perfuração e sua interferência na assinatura 
geoquímica de um óleo previamente conhecido, além da 
comparação das assinaturas geoquímicas através de 
resultados de análises por Cromatografia Gasosa (CG) e 
Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de 
Massas (CG-EM). 
 

3. MÉTODOS 
Inicialmente escolheu-se uma amostra de óleo que 

teve suas características geoquímicas previamente 
conhecidas através das técnicas de CG e CG-EM. Seus 
parâmetros geoquímicos foram posteriormente 
comparados com os vinculados aos fluidos de perfuração. 
A mesma metodologia foi aplicada aos aditivos do fluido 
de perfuração. Uma vez escolhida as características 
geoquímicas do óleo e químicas do fluido de perfuração, 
foram feitas misturas (contaminação) que posteriormente 
também foram analisadas através das mesmas técnicas 
utilizando um cromatografo gasoso acoplado a um 
espectrômetro de massas, Hewlett-Packard 5972 
interfaceado ao cromatógrafo Hewlett-packard 5890 série 
II. 

Para quantificação dos compostos foi utilizado o 
método de quantificação por padronização interna. Ao 
óleo e constituintes do fluido de perfuração foram 
adicionados n-tetracosano perdeuterado (Cambridge 
Isotope Lab., Inc. Andover, MA, U.S.A). 
 
4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Nesta abordagem, a avaliação da interferência dos 
contaminantes limitou-se ao uso da técnica de 
cromatografia gasosa acoplada a detector por Ionização 
em Chama (CG- DIC). Esta análise objetivou a 
perfilagem e a quantificação dos compostos referentes ao 
aditivo de fluido “Parafina n-C14

”, tabela 1. A 
quantificação dos n-alcanos no intervalo de n-C13 a n-C20, 
nas amostras de óleo mostrou que este aditivo contribui 
com 98% da amostra original. Esta predominância das 
parafinas do aditivo sobre as parafinas normais do óleo 
registra a sobreposição entre as parafinas do 
contaminante sobre a do óleo (Fig 1), indicando severa 
contaminação que abrange o intervalo de tempo de 
retenção no cromatograma de 20 a 40 minutos. 
Outra abordagem foi a identificação através de 
cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 
massas (CG/EM) dos compostos presentes em 
lubrificantes utilizados nos fluidos. Esta identificação 
também foi auxiliada pela utilização das referencias da 
biblioteca de espectro de massas Wiley 275. Quanto a 
quantificação dos compostos, utilizou-se padronização 
interna por n-tetracosano perdeuterado, (Cambridge 
Isotope Lab., Inc., Andover, MA, USA). A base orgância 
principal identificada nesta amostra de fluido refere-se ao 
grupo dos ésteres. 
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Tabela 1: Concentração de n-alcanos (mg/g) nas 
amostras de óleo e aditivo “Parafina n-C14.” 

 

Figura 1: Cromatograma Gasoso de Íons Totais. (a) 
amostra de óleo. (b) Aditivo “Parafina n-C14” e (c) 
cromatograma indicando a sobreposição do aditivo sobre 
o óleo. 
 

A Interferência do lubrificante sobre uma amostra de 
óleo, pode ser visualizada nos cromatogramas da figura 2. 
O intervalo em que se encontram os compostos na 
amostra de lubrificante está entre 50 e 100 min, no 
entanto sua identificação pode ser também visualizada 
nos intevalos de 10 a 70 min do tempo de retenção. Nesta 
faixa em cromatogramas que representam amostras de 
óleo, são encontrados os n-alcanos mais pesados que 
variam de n-C13 a n-C38, além destes ocorrem 
biomarcadores de extrema relevância como os da família 
dos hopanos (30 <tR(min)< 120) e esteranos (65 
<tR(min)< 95). Os ésteres (Tabela 02) estão em 
quantidades pequenas (0,1 a 0,4 mg/g) quando 
comparados com as quantidades de n-alcanos (668,43 a 
0,78 mg/g), porém tem significativa interferência nestas 
faixas de tempo de retenção, podendo modificar as 
assinaturas geoquímicas dos biomarcadores. 
Tabela 2: Concentração dos ésteres (mg/g) encontrados 

nas amostras de lubrificante. 
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Figura 2. Cromatograma de Íons Totais: a) Lubrificante; 

b) Condensado; c) Lubrificante + Condensado. 
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5. CONCLUSÕES 

A presente investigação mostrou que os constituintes 
dos fluidos sintéticos de perfuração afetam sobremaneira 
os resultados das análises geoquímicas, que por vezes 
inviabilizam as caracterizações e interpretações, afetando 
a confiabilidade das análises. 

A quantidade do aditivo “Parafina n-C14”, eleva-se em 
mais de 80% em contaminação quando comparado com 
as parafinas normais dos óleos. 

Dentre os aditivos utilizados com função de 
lubrificante, destacou-se os ésteres, sendo a maior 
contribuição dada pelos Octadecadienoato de etila, 
Octadecenoato de etila e Hexadecanoato de etila. 
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O manguezal é um ambiente de transição entre o 
continente e o oceano. Ocorre em áreas costeiras 
abrigadas e exerce diversas funções, contribuindo para a 
manutenção da biodiversidade marinha e terrestre. Seus 
produtores principais são vegetais superiores, que são 
adaptados às características locais, como inundação pela 
maré, substrato lamoso inconsolidado e exposição a 
águas salinas e/ou salobras. O conjunto destas espécies 
vegetais é denominado mangue e, em nosso litoral 
(porção sul do Rio de Janeiro), é composto por três 
espécies arbóreas típicas: Avicennia schaueriana, 
Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle. As folhas 
destes vegetais superiores são caracterizadas pela 
presença de n-alcanos de cadeia longa (hidrocarbonetos 
alifáticos de cadeia linear), derivados das cêras 
epicuticulares, em que predominam cadeias com número 
ímpar de átomos de carbono.  

Apesar do reconhecimento do papel dos manguezais 
na manutenção dos ecossistemas costeiros, Dodd et al. 
(1998) sugerem que não há uma demonstração adequada 
desta exportação da matéria orgânica oriunda da floresta 
de mangue aos estuários adjacentes. Wafar et al. (1997) 
afirmam que parte das incertezas relacionadas à 
quantificação do papel dos manguezais reside no 
desconhecimento sobre o alcance desta exportação no 
estuário adjacente e sobre a sazonalidade da produção 
primária da floresta de mangue em oposição à 
sazonalidade da produção fitoplanctônica.  

Para quantificar a influência dos manguezais na 
ciclagem de carbono e nutrientes, é necessário que se 
conheçam as características da matéria orgânica 
producida em sistemas terrestres, bem como os 
processos de transporte e transformação aos quais essa 
matéria é submetida. Nos manguezais, as folhas são 
constantemente recicladas e, consequentemente, sua 
mobilidade (e suma importância na produção de 
serrapilheira) fazem com que sejam um meio rápido, 
eficiente e constante de produção e transferência de 
matéria orgânica para os ecossistemas adjacentes. 

Nesse contexto, este trabalho visa preencher a lacuna 
de informações relevantes sobre a matéria orgânica 
produzida e exportada pelos manguezais, caracterizando 
as folhas de mangue e dando subsídio a estudos 
baseados em marcadores moleculares como os n-
alcanos. 

Para isto, foram investigadas folhas de três espécies 
de mangue (R. mangle, A. schaueriana e L. racemosa), 

em duas áreas de estudo (Fig. 1), ambas 
sistematicamente monitoradas pelo Núcleo de Estudos 
em Manguezais (NEMA) do Departamento de 
Oceanografia e Hidrologia (UERJ).  

 
Figura 1. Visão geral das áreas de amostragem.  

Área 1: manguezal de Guaratiba, próximo aos rios 
Piracão e Piraquê; Área 2. manguezal do rio Suruí. 
 
A primeira área está localizada ao fundo da Baía de 

Sepetiba, entre a Restinga da Marambaia e o continente, 
e é parte integrante de um dos principais sistemas de 
manguezais do estado do Rio de Janeiro (Soares, 1997). 
O manguezal encontra-se às margens dos rios Piracão e 
Piraquê, inserido na Reserva Biológica e Arqueológica 
de Guaratiba. A segunda área está localizada ao fundo 
da baía de Guanabara, a norte da ilha de Paquetá e a 
oeste da APA (Área de Proteção Ambiental) de 
Guapimirim. O manguezal é adjacente ao rio Suruí e 
está exposto a uma variedade de influências antrópicas, 
tendo sido atingido em janeiro de 2000 por um 
derramamento de óleo de médias proporções (1,3 m3 de 
óleo tipo MF-380). 

Em cada um dos manguezais estudados, foram 
definidas duas estações de coleta: uma “ribeirinha” 
(estação A), de maior freqüência de inundação pelas 
marés, e, conseqüentemente, de menor salinidade da 
água intersticial; e outra mais distante do rio ou estuário 
(estação B), onde a freqüência de inundação pelas marés 
é menor e o acúmulo de água salobra – e sua evaporação 
– causa um acréscimo na salinidade da água intersticial 
do solo. 
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As folhas foram coletadas apenas em indivíduos 
adultos, preferencialmente à sombra e pertencentes ao 
terceiro par de folhas. Foram coletadas separadamente 
folhas verdes maduras e folhas em processo de 
decaimento, ditas senescentes. Em cada estação, as 
amostras foram compostas por folhas coletadas de 
diferentes indivíduos, totalizando 22 amostras: folhas 
verdes e folhas senescentes das três espécies nas 
estações Suruí A, Suruí B e Piracão A, além de amostras 
de A. schaueriana e R. mangle na estação Piraquê B 
(nesta última, não foi possível encontrar indivíduos de L. 
racemosa). 

As folhas foram preparadas para análise da seguinte 
forma: lavagem superficial com água deionizada, 
exclusão do pecíolo, secagem em estufa a 60 ºC e corte 
em pequenos pedaços, visando maximizar a 
homogeneização das amostras. Os hidrocarbonetos 

foram extraídos com cerca de 200 mL de solução 
diclorometano:acetona (1:1; v:v) por 24 horas em 
extrator Soxhlet. Os extratos foram purificados através 
de cromatografia de coluna, utilizando sílica gel e 
alumina, e eluição com n-hexano. A determinação quali-
quantitativa dos hidrocarbonetos alifáticos foi feita 
através de cromatografia em fase gasosa e detector de 
ionização por chama (CG-DIC) e a confirmação dos 
compostos por cromatografia gasosa em conjunto à 
espectometria de massas (CG-EM). A composição 
elementar das amostras foi determinada pelo método de 
combustão a seco (analisador elementar Carlo Erba, 
modelo EA1110), utilizando alíquotas maceradas em 
grau e pistilo de ágata ao menor grão possível.  

Os principais parâmetros obtidos a partir das análises 
descritas estão relacionados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Relação dos principais parâmetros obtidos. As amostras são identificadas pela espécie (Av – A. schaueriana, 
Lg – L. racemosa, Rh – R. mangle) e estado da folha (vd– verde, sc–senescente). * IPC = índice preferencial de carbono 
Manguezal Amostras Hidrocarbonetos 

Totais (µg.g-1) 
n-alcanos 

Totais (µg.g-1) 
Esqualeno 

(µg.g-1) 
n-alcano 
Principal 

IPC* Razão Molar 
C:N 

Av vd 652,7 481,1 171,6 n-C31 3,6 19,9 
Av sc 1585,2 557,8 1027,5 n-C31 6,1 42,4 
Lg vd 495,2 345,7 149,5 n-C29 8,3 33,2 
Lg sc 1160,9 698,6 462,4 n-C29 7,2 58,1 
Rh vd 869,4 77,3 706,1 n-C29 9,4 28,2 R

io
 S

ur
uí

 
Es

ta
çã

o 
A

 
“r

ib
ei

rin
ha

” 

Rh sc 514,5 74,1 365,0 n-C29 10,0 33,0 
Av vd 545,2 515,5 29,7 n-C31 4,4 21,3 
Av sc 1218,2 803,2 415,0 n-C31 5,2 45,2 
Lg vd 890,0 855,3 34,7 n-C29 10,8 32,3 
Lg sc 1329,8 1014,5 315,3 n-C29 8,2 58,8 
Rh vd 239,7 58,1 126,3 n-C29 6,1 31,1 

Su
ru

í 
Es

ta
çã

o 
B

 
“i

nt
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” 

Rh sc 896,0 84,8 731,6 n-C29 8,0 55,6 
Av vd 469,3 375,4 94,0 n-C31 6,7 24,8 
Av sc 2147,8 1117,4 1030,4 n-C29 4,5 53,7 
Lg vd 493,8 426,2 67,5 n-C29 10,7 41,0 
Lg sc 1251,5 872,0 379,5 n-C29 10,0 71,6 
Rh vd 328,0 47,8 230,8 n-C29 8,2 43,1 Pi

ra
cã

o 
Es

ta
çã

o 
A

 
“r

ib
ei
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ha

” 

Rh sc 658,0 82,8 489,5 n-C29 10,1 76,0 
Av vd 992,1 740,5 251,6 n-C31 9,7 23,9 
Av sc 2083,3 1108,6 974,7 n-C29 4,8 60,3 
Rh vd 434,1 66,5 324,5 n-C29 13,1 31,9 Pi

ra
qu

ê 
Es

t. 
B

 
“i

nt
.”

 

Rh sc 1256,2 124,1 1047,5 n-C29 10,1 66,5 

 
Os valores percentuais de carbono e hidrogênio 

foram relativamente similares em todas as folhas, com 
médias de 42,7 ± 2,6 % e 7,2 ± 0,6 %, respectivamente. 
O primeiro oscilou entre 38,0 e 47,1 %, enquanto o 
segundo entre 5,7 e 8,1 %. O nitrogênio foi mais 
variável, com média de 1,3 ± 0,5 % e coeficiente de 
variação de 40,8%.  

Invariavelmente, o percentual de nitrogênio foi maior 
em folhas verdes, sendo aproximadamente metade nas 
folhas senescentes em boa parte das amostras. 
Conseqüência direta desta depleção relativa de 
nitrogênio nas folhas senescentes é um aumento na razão 
molar C:N nas mesmas folhas. Os valores desta razão 
também são bastante variáveis (Tab. 1), em função desta 
oscilação de nitrogênio entre folhas verdes e 
senescentes. A razão C:N foi alta em todas as amostras, 
com valor mínimo de 19,9 e máximo de 76,0 – 
característica de material terrígeno. Folhas verdes e 

senescentes tiveram, respectivamente, razões médias de 
C:N de 30,1 (24,8%CV) e 56,5 (22,5%CV). 

Em todas as amostras foi encontrado um composto 
natural chamado esqualeno. A confirmação da 
identidade deste composto se deu através de CG-EM. 
Quantificado pela análise por CG-DIC, o esqualeno foi o 
principal composto em 15 das 22 amostras, chegando a 
representar mais de 80% da totalidade de material 
quantificado (n-alcanos e esqualeno). Sua concentração 
foi maior nas folhas senescentes de todas as espécies, 
exceto nas folhas de R. mangle localizado na franja do 
manguezal do rio Suruí (estação Suruí A). 

Todas as amostras analisadas apresentaram 
predominância de n-alcanos de cadeias longas, na faixa 
entre 24 a 34 átomos de carbono, característica típica de 
vegetais superiores. Os homólogos de maior abundância 
foram o n-C29 e n-C31 e o índice de preferência de 
carbono oscilou entre 3,6 e 15,2, sendo igual a 5,7 ± 2,0 
na espécie A. Schaueriana, 9,4 ± 1,6 em folhas de L. 



X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul  
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005 

 

racemosa e 10,0 ± 2,7 nas folhas de R. mangle O 
somatório dos diferentes homólogos resultou em níveis 
de abundância de n-alcanos entre 47,8 e 1117,4 μg.g-¹, 
em peso seco. 

As ceras epicuticulares de vegetais superiores 
apresentam uma distribuição bastante particular de n-
alcanos, tipicamente dominados por cadeias longas na 
faixa de C25 a C35 com forte predominância de cadeias 
de número ímpar de átomos de carbono (Douglas & 
Eglinton, 1966; Eglinton & Hamilton, 1967; 
Kolattukudy, 1969 apud Reddy et al., 2000). Entretanto, 
apenas esta característica pode não ser suficiente para 
quantificar, por exemplo, a influência de diferentes 
espécies de mangue no fornecimento de detritos 
orgânicos a um estuário. 

Além dos n-alcanos, diversos outros compostos 
fazem parte do tecido das folhas de plantas superiores, 
muitos deles característicos de certas espécies ou até de 
certos ambientes, o que lhes confere potencial para atuar 
em pesquisas baseadas em marcadores moleculares. Em 
folhas de mangue, já foram encontrados hidrocarbonetos 
ramificados (anteiso- e iso-alcanos) (Wannigama et al., 
1981; Misra et al., 1986; Misra et al., 1987; Dodd et al., 
1999; Reddy et al., 2000), esqualeno (Wannigama et al., 
1981; Hogg & Gillan, 1984; Dodd et al., 1995; Rafii et 
al., 1996; Dodd et al., 1998), além de esteróis, ácidos 
graxos, álcoois e triterpenóides. 

Em geral, plantas superiores possuem uma 
abundância baixa de alcanos ramificados (Eglinton & 
Hamilton, 1967; Rogge et al., 1994 apud Reddy et al., 
2000). Existem algumas exceções. As folhas de tabaco 
(Nicotiana tabacum) possuem quantidades equivalentes 
de anteiso- iso- e n-alcanos, e estudos ambientais 
recentes utilizaram esta grande abundância de 
compostos ramificados como marcadores de poluição 
por cigarros, tanto em ambientes internos quanto em 
aerosóis urbanos (Rogge et al., 1994; Kavouras et al., 
1998 apud Reddy et al., 2000). 

Neste contexto, este trabalho buscou identificar 
características particulares da fração de hidrocarbonetos 
de polaridade baixa (fração de alifáticos) de três espécies 
de mangue sob diferentes condições ambientais.  

Ao contrário do esperado, numa primeira avaliação 
dos resultados nem todas as espécies possuíam forte 
preferência de cadeias ímpares. As folhas de R. mangle 
apresentaram índices de preferência de carbono muito 
baixos, em torno de 0,9, bem distante do padrão 
convencional associado a vegetais superiores – IPC 
maior que 6. De fato, o n-C28 era o homólogo mais 
abundante em quase todas as amostras desta espécie e o 
n-C30 estava entre os três mais importantes.  

Reddy et al. (2000) apresentam evidências de que 
dados publicados sobre a composição de folhas de 
vegetais superiores que apresentam valores “incomuns” 
de IPC podem ser, na verdade, decorrentes de erro na 
identificação de n-alcanos. Esses autores ressaltam a 
necessidade de confirmação dos compostos por CG-EM, 
de forma a evitar conclusões equivocadas sobre a 
composição de hidrocarbonetos de plantas superiores.  

Para verificar a hipótese de problemas de 
identificação de n-alcanos por CG-DIC, algumas 
amostras foram também analisadas por CG-EM. Além 
do espectro típico de n-alcano, foi encontrado outro, em 
tempo de retenção ligeiramente menor, confirmando a 
ocorrência de coeluição com o n-C28. O mesmo ocorreu 
no tempo de retenção do n-C30.  

Nas amostras de R. mangle o composto coeluído foi 
responsável pela maior parte da área do pico 
cromatográfico “compartilhado”, tanto em n-C28 quanto 
em n-C30. Certamente os valores incomuns de IPC 
encontrados nas amostras desta espécie estavam 
associados a estas coeluições.  

Por esta coeluição ter sido muito significativa 
(embora não tenha sido possível quantificá-la) nas folhas 
de R. mangle, os homólogos n-C28 e n-C30 foram 
excluídos da integração do cromatograma, já que 
representam a concentração de outro composto que não 
os n-alcanos em questão. Desta forma, foi possível 
minimizar a influência desta particularidade. 

Nas amostras de L. racemosa e A. schaueriana este 
comportamento também foi observado embora com 
menor intensidade. Isto é, o composto desconhecido 
apareceu em apenas uma pequena região do pico e não 
contribuiu, em termos quantitativos, de forma 
significativa para a distribuição de n-alcanos das 
amostras. Nas amostras de A. schaueriana não foi 
possível observar coeluição na região do n-C28.  

A identificação destes compostos coeluídos ainda 
requer investigação mais detalhada, embora seja 
plausível supor que sejam alcanos insaturados e/ou 
ramificados. A comparação entre espécies sugere que o 
composto coeluído é particularmente importante nas 
ceras de R. mangle, o que abre a perspectiva de 
utilização desse composto como marcador de material 
orgânico proveniente destas árvores. 

Com o objetivo de avaliar as diferenças e 
similaridades de composição das folhas coletadas, foi 
feita uma análise de agrupamento utilizando o software 
Statistica 6.0. Esta técnica de classificação, que é um 
Método Estatístico Multivariado, consiste em agrupar as 
amostras, neste caso as folhas, segundo suas 
características. A análise foi feita utilizando os sete 
parâmetros a seguir: concentração total de n-alcanos e 
esqualeno (total de hidrocarbonetos identificados), 
índice de preferência de carbono, razão molar C:N e 
percentuais de carbono e nitrogênio, além dos valores 
percentuais da concentração de n-alcanos totais e  de 
esqualeno em relação ao total de hidrocarbonetos 
encontrados. A representação das seqüências de 
agrupamentos formados foi apresentada na forma de um 
dendrograma ou diagrama em árvore (Fig. 2).  

Os principais grupos foram: folhas verdes de A. 
schaueriana e L. racemosa, folhas senescentes de A. 
schaueriana e L. racemosa e folhas de R. mangle. Este 
resultado mostra que existe uma hierarquia de fatores 
controladores da composição destas folhas.  

O primeiro fator é a distinção de R. mangle das 
demais espécies. A Fig. 2 mostra que existe uma clara 
distinção entre as folhas das espécies A. schaueriana e 
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L. racemosa e da espécie R. mangle. As diferenças entre 
esses dois grupos se concentram principalmente no fato 
do conteúdo total de hidrocarbonetos ser até uma ordem 
de grandeza menor nas folhas de R. mangle em 
comparação com as folhas das outras espécies. Nesta 
mesma espécie, o esqualeno chega a representar 90,1% 
da concentração total de hidrocarbonetos, enquanto que 
nas outras duas espécies este composto representa em 
média 29,5% ± 16,8 (56,9%CV). O fato desta espécie 
possuir baixas concentrações de n-alcanos – 
principalmente ceras superficiais (Tab. 1)– contribui 
para a maior importância relativa do esqualeno – 
encontrado no tecido interno – na composição das 
folhas.  

 

 
Figura 2. Análise de agrupamento das 22 amostras de 

folhas em função dos seguintes parâmetros: 
hidrocarbonetos totais, IPC, razão molar c:n, % C, % N, 

% n-alcanos totais e % esqualeno. As amostras são 
identificadas pela espécie (Av – A. schaueriana, Lg – L. 
racemosa, Rh – R. mangle), estado da folha (vd – verde, 

sc – senescente) e estação de coleta (sA: Suruí A, sB: 
Suruí B, pA: Piracão A, pB: Piraquê B).  

 
Ao analisarmos os outros dois grupos, que incluem 

as folhas de A. schaueriana e L. racemosa, concluímos 
que o fator mais importante neste caso é o estado de 
maturidade das folhas, separando folhas verdes e 
senescentes, independente da espécie. Esperava-se que a 
localização das árvores tanto em manguezais distintos 
quanto em locais de diferentes freqüências de inundação 
pelas marés (e, conseqüentemente, com diferentes 
valores de salinidade da água intersticial do solo), 
tivesse alguma influência passível de identificação na 
composição das folhas. Esta espectativa deriva de 
evidências de variações biogeográficas e diferenciação 
genética na composição das ceras (Misra et al., 1988; 
Rafii et al., 1996; Dodd et al., 1998; Dodd et al., 1999), 
além de relatos dos efeitos de submersão periódica pelas 
marés (Misra et al., 1986). Entretanto, com o presente 
número amostral não foi possível afirmar que a 
composição das folhas seja influenciada pela localização 
em Guaratiba ou no rio Suruí, ou sob diferentes efeitos 
de maré. Nem a quantidade de hidrocarbonetos nem a 

composição da folha foram nitidamente alteradas em 
função das condições ambientais. 

Para finalizar, o trabalho realizado representou um 
esforço de pesquisa inicial para identificar marcadores 
que possam ser usados no estudo do transporte de 
matéria orgânica originada em manguezais e o seu 
destino em ambientes costeiros. Apesar de não terem 
sido encontradas correlações entre a composição das 
folhas e as condições ambientais (principalmente 
salinidade), o que requer o desenvolvimento de um 
trabalho mais amplo, com maior freqüência amostral e 
aumento da área amostrada, algumas pontos justificam a 
continuidade dos estudos: (i) a identificação precisa de 
compostos que coeluem com n-C28 e n-C30, 
possivelmente hidrocarbonetos alifáticos ramificados 
(iso- e anteiso- alcanos) e insaturados, que são 
encontrados em grandes quantidades particularmente nas 
folhas de R. mangle – dependendo dos seus tempos de 
degradação, esses compostos podem ser usados para 
identificar a dispersão e o acúmulo de folhas de mangue 
em sistemas costeiros; (ii) a mudança significativa de 
composição de ceras entre folhas verdes e senescentes, 
que revela a adaptação dessas plantas a mudanças na sua 
fisiologia e que também podem ser usados como 
marcadores. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

A importância da Bacia Potiguar decorre dos bons 
resultados exploratórios alcançados com as descobertas 
de inúmeros campos de petróleo. Esta bacia localiza-se na 
margem equatorial, extremo nordeste do Brasil, 
abrangendo o Estado do Rio Grande do Norte e uma 
pequena parte do Estado do Ceará, totalizando cerca de 
60.000 km2, sendo 40% de área emersa (Araripe & Feijó, 
1994) (Fig. 1). Sua origem  está  relacionada com a 

separação da  América  do Sul e África durante o 
processo de fragmentação do supercontinente Gondwana 
no Neojurássico-Eocretáceo (Asmus & Porto, 1972). 

Duas seqüências sedimentares eocretácicas são 
consideradas as principais rochas geradoras de petróleo 
na Bacia Potiguar: Formação Pendência, relacionada ao 
estágio tectono-sedimentar rifte, e Formação Alagamar, 
associada ao estágio tectono-sedimentar proto-oceânico 
(Rodrigues, 1983; Mello et al., 1988; Santos Neto et al., 
1990) (Fig. 2). 

 

 
Figura 1. Mapa de localização da Bacia Potiguar, arcabouço tectônico e poços estudados  

(fonte: PETROBRAS, modificado de Spigolon, 2003). 
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Figura 2. Evolução tectono-sedimentar e litoestratigrafia do Eocretáceo da bacia Potiguar (modificada de Bertani et al., 
1991; segundo Araripe & Feijó, 1994). 
 

Em termos do ambiente deposicional, a Formação 
Pendência (Neocomiano-Eoaptiano) é formada por 
arenitos e folhelhos depositados em ambiente continental 
associado a sistemas flúvio-deltaico-lacustres. Por outro 
lado, a Formação Alagamar (Aptiano-Eoalbiano), motivo 
de muitas discussões paleoambientais, é constituída por 
folhelhos ricos em matéria orgânica, carbonatos e 
arenitos depositados em ambiente transicional 
relacionados a sistemas flúvio-deltaico e lagunar restrito, 
nos quais registram-se as primeiras incursões marinhas 
(Bertani et al., 1991; Spigolon et al., 2002; Spigolon, 
2003).  

Este trabalho apresenta a caracterização geoquímica 
isotópica e molecular com base nas informações de 
extratos orgânicos (betume) provenientes de folhelhos 
das formações Pendência e Alagamar, a fim de avaliar e 
compreender as principais variações paleoambientais e 
paleoclimáticas relacionadas ao Eocretáceo da Bacia 
Potiguar. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o estudo foram selecionados 4 poços, 
testemunhados no intervalo eocretácico da Bacia 
Potiguar, sendo que o poço 4 está localizado na parte 
submersa e os demais na parte emersa da bacia (Fig. 1). 
Os poços 1, 2 e 4 abrangem o intervalo referente à 
Formação Alagamar, enquanto que o poço 3 representa o 
intervalo da Formação Pendência.  Todos os intervalos 
encontram-se em baixo grau de maturação térmica. 

A preparação das amostras para as análises 
geoquímicas isotópicas e moleculares (biomarcadores) 
envolve a pulverização do material numa granulometria 
de 60 mesh. O extrato orgânico (betume) é obtido a partir 
de um extrator tipo soxhlet. A amostra pulverizada é 
condicionada a um refluxo contínuo de solvente orgânico 
por um período de 24 a 72 horas. O extrato é carreado 
juntamente com o solvente orgânico para um balão de 
vidro, que depois é separado por evaporação para a 
análise de cromatografia líquida. Uma pequena fração do 
betume é submetida a análise da  composição isotópica de 
carbono (δ13C) por meio de um espectrômetro de massa 
(EA-IRMS). A outra fração é submetida à cromatografia 
líquida de média pressão (CLMP) para a separação dos 

compostos saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos. Os 
compostos saturados são utilizados para as análises de 
geoquímica molecular, que envolvem a composição 
global de saturados obtida por meio da cromatografia 
gasosa (CG) e a composição dos compostos hopanos e 
esteranos (biomarcadores) por meio da cromatografia 
gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Foi analisado um total de 110 extratos orgânicos. As 
maiores variações dos parâmetros bulk, isotópicos e 
moleculares estão relacionadas à Formação Alagamar. Na 
Formação Pendência estes parâmetros comportam-se de 
forma mais homogênea com pequenas variações, o que 
pode indicar condições paleoambientais e paleoclimáticas 
menos variáveis, quando comparados com os parâmetros 
obtidos para a Formação Alagamar (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Principais parâmetros bulk, isotópicos e 
moleculares de extratos orgânicos da Bacia Potiguar. 

Parâmetros Formação 
Pendência 

Formação 
Alagamar 

COT (%) 0.6 a 10.2 0.4 a 38.0 

IH (mg HC/g COT) 256 a 959 120 a 884 

δ13C (‰) -35.5 a -31.5 -29.1 a -19.8  

Pristano/Fitano 1.0 a 2.0  0.3 a 3.3 

Hopano/Esterano 4.0 a 17.0 0.2 a 23.2 

Gamacerano/Hopano 0.1 a 0.3 0.1 a 1.6 

C26/C25 tricíclicos 1.82 a 2.24 0.51 a 2.25 

TPP/(TPP+Dia) 0.95 a 0.99 0.01 a 0.76 

Diasteranos/C27 ααα 0.08 a 0.18 0.01 a 1.61 
C29/C27 (R+S) 
esteranos 3.6 a 8.5 0.2 a 13.4 

 
A Formação Pendência é caracterizada por apresentar 
teores relativamente elevados de carbono orgânico total 
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(COT - %), em torno de 4%, relacionados à matéria 
orgânica do tipo I e II. As  razões  isotópicas  de  carbono 
(δ 13 C  -  ‰)     são   mais   depletadas   em   13C   quando 
comparados com a Formação Alagamar (Fig. 3). De 
acordo com Santos Neto et al. (1998), esta depleção pode 
estar relacionada à estratificação muito eficiente da 
coluna de água e a atividade de bactérias metanogênicas e 
metanotróficas. 
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Figura 3. Gráfico da variação isotópica de carbono (δ13C 

- ‰) versus carbono orgânico total (COT - %) 
 
Entre as razões de biomarcadores, destaca-se a 

elevada razão hopano/esterano (em torno de 11), razão 
pristano/fitano ligeiramente maior do que 1, elevada 
razão C26/C25 tricíclicos e baixo índice de gamacerano 
(gamacerano/hopano). Tais características geoquímicas, 
juntamente com a elevada razão  tetracíclicos 
poliprenóides (TPP)/TPP+Diasteranos (TPP/TPP+Dia), 
são típicas de extratos orgânicos provenientes de 
folhelhos depositados em ambiente lacustre disóxico-
anóxico de baixa energia e salinidade, além de grande 
contribuição bacteriana.  Holba et al. (2000) associam 
elevadas concentrações de TPP a um aporte de algas em 
ambiente lacustre a lacustre salino, mas também são 
encontrados em mais baixas concentrações associados 
aos ambientes marinhos e deltaicos. Da mesma forma, a 
razão C26/C25 tricíclicos acima de 1 é reportada a 
ambiente lacustre (Zumberge, 1987). Outros importantes 
indicadores moleculares, como elevadas concentrações de 
gamacerano e a presença de β-carotano e os isoprenóides 
acíclicos de cadeia longa i-C25 e i-C30, são associados a 
ambientes salino e hipersalino (Moldowan et al., 1985). 
No caso da Formação Pendência, a razão TPP/(TPP+Dia) 
próxima de 1, associada a baixa razão 
gamacerano/hopano, e a razão C26/C25 tricíclicos maior 
do que 1, corroboram condições lacustres de baixa 
salinidade para a Formação Pendência (Fig. 4 e 5). 
Esporadicamente, podem ocorrer extratos orgânicos com 
certa abundância de β-carotano, i-C25 e i-C30, o que 
sugere um aumento de salinidade. A elevada razão 
C29/C27 (R+S) esteranos pode indicar um aporte de 
matéria orgânica derivada de plantas terrestres superiores 
(Fig. 6). Em geral, os hopanos têm suas origens 
relacionadas a bactérias, enquanto que os esteranos, 
principalmente C27 e C28, têm sua origem no plâncton 
(Seifert & Moldowan, 1981). Contudo, esta razão deve 
ser usada com cuidado, pois alguns esteranos, 

predominantemente C29 e em menor proporção C27, são 
provenientes de plantas terrestres (Moldowan et al., 
1985).  
Na Formação Alagamar, os teores de carbono orgânico 
apresentam grande variação, sendo que os valores mais 
elevados estão relacionados a folhelhos carbonosos das 
Camadas Ponta do Tubarão (CPT) e a folhelhos negros 
do Membro Galinhos (Tabela 1 e Fig. 3).  Em geral, os 
valores de índice de hidrogênio (IH) são bastante 
elevados, indicando matéria orgânica do tipo I e II com 
bom estado de preservação. Os valores mais baixos de IH 
estão associados a um querogênio do tipo III e a 
processos de oxidação da matéria orgânica do tipo II, que 
ocorrem em alguns níveis do Membro Upanema e no 
topo das Camadas Ponta do Tubarão. Os valores das 
razões isotópicas de carbono apresentam uma maior 
variação e são mais enriquecidos em 13C quando 
comparados com a Formação Pendência (Tabela 1 e Fig. 
3). 

Apesar do fracionamento isotópico ser controlado por 
inúmeros fatores, este enriquecimento pode estar 
relacionado principalmente a variações paleoambientais e 
paleoclimáticas associadas a elevadas taxas de 
evaporação, baixo aporte de água doce e freqüentes 
incursões marinhas no sistema deposicional. Tais 
interpretações podem ser suportadas pela elevada razão 
gamacerano/hopano encontrada para as Camadas Ponta 
do Tubarão e Membro Galinhos (Fig. 5), pela ocorrência 
de revestimentos orgânicos de microforaminíferos como 
indicadores de influência marinha no Membro Galinhos 
(Spigolon et. al, 2002) e pelo baixo índice de diasteranos 
(Fig. 4). 
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Figura 4. Relação entre as razões de TPP/TPP+Dia e 

Dia/C27 ααα (Modificado de Holba et al., 2000). 
 

Os parâmetros moleculares são muito variáveis ao 
longo de toda a Formação Alagamar. Tanto no Membro 
Upanema quanto no Galinhos, predomina contribuição 
bacteriana associada a alternância de condições lacustres 
a marinhas/deltaicas-lagunares atestadas pela grande 
variação da razão TPP/(TPP+Dia) (Fig. 4 e 5). No 
entanto, as variações de salinidade encontradas para o 
Membro Galinhos são mais severas, variando desde 
condições de baixa salinidade a hipersalinas, do que as 
encontradas para o Membro Upanema com baixa razão 
gamacerano/hopano (Fig. 5). A baixa razão C29/C27 (R+S) 
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esteranos pode indicar um aporte de matéria orgânica 
algálica, apesar de algumas amostras apresentarem razões 
mais elevadas, indicando aporte de componentes 
orgânicos terrestres (Fig. 6). Condições de baixa 
salinidade a hipersalinas também são observadas nas CPT 
associadas a uma razão predominantemente baixa de 
hopanos/esteranos (Fig. 5). Na base das CPT os baixos 
valores das razões Dia/C27 ααα esteranos e 
TPP/(TPP+Dia), aliados a elevada razão 
gamacerano/hopano podem indicar condições restritas 
com influência marinha. Já no topo do Membro Upanema 
e no topo das CPT, a elevada razão Dia/C27 ααα mostra a 
existência de um forte aporte de material siliciclástico em 
ambiente deltaico de mais baixa salinidade (Fig. 4 e 5). 
Também é observada uma razão mais elevada de C29/C27 
(R+S) esteranos para as CPT (Fig. 6). 
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Figura 5. Relação entre as razões gamacerano/hopano e 

hopano/esterano 
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Figura 6. Relação entre as razões C29/C27 ααα esteranos 

e TPP/(TPP+Dia). 
 
CONCLUSÕES 

Os parâmetros geoquímicos isotópicos e moleculares 
do Eocretáceo, evidentemente, são mais homogêneos 
para a Formação Pendência  e indicam um paleoambiente 
lacustre de baixa energia com ligeiras variações de 
salinidade. 

Na Formação Alagamar, estes parâmetros altamente 
variantes indicam mudanças nas condições 
paleoambientais e paleoclimáticas, associadas a um 
ambiente transicional do tipo deltaico-lagunar com 
influência marinha, além de variações significativas de 

salinidade e tipo de matéria orgânica (aporte algálico e de 
componentes orgânicos terrestres).  
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Palavras-chaves: Acritarcos, prasinófitas, fitoplâncton, bioestratigráfico,  biomassa. 
 

O conceito atual define os acritarcos sensu lato 
(do grego: akritos= incerto + arche= origem) como 
cistos de protistas unicelulares ou aparentemente 
unicelulares, não coloniais de constituição orgânica, 
que não podem ser encaixados na classificação dos 
grupos de organismos conhecidos, mas que 
provavelmente possuem variada afinidade biológica, 
e são normalmente estudados como constituintes de 
assembléias palinológicas. A maioria dos acritarcos 
são prováveis restos de cistos do fitoplâncton 
marinho. Sua similaridade com as algas modernas 
(ultraestrutura da parede com alta resistência, 
diferentes meios de abertura), levaram vários 
autores a considerarem os acritarcos como 
representantes fósseis do estágio de cisto ou ficoma 
do ciclo de vida das algas. É um grupo polifilético, 
heterogêneo, que inclui ancestrais tanto das 
cromófitas como das clorófitas, razão pela qual 
muitos gêneros antes considerados acritarcos 
passaram a ter suas afinidades relacionadas com as 
algas prasinófitas. A maioria dos acritarcos consiste 
de uma cavidade central ou vesícula, circundada por 
uma parede de camada simples ou múltipla, 
constituida por esporopolenina, igual às plantas 
modernas. Sua morfologia diversa reflete a 
heterogeneidade de suas origens. A principal 
morfologia da vesícula sugere que derivam de 
organismos unicelulares. A vesícula simétrica varia 
de esférica, bipolar para irregular. Muitos mostram 
estruturas de encistamento que sugerem origem de 
cistos de algas. São eucariontes, resistentes ao 
ataque por ácidos e de pequena dimensão, tamanho 
variando de 5 µm a 150μm. 

Representam um grupo de fósseis de ampla 
distribuição, sendo conhecidos desde o Pré-Cambriano, e 
se tornaram componentes importantes do plancton nos 
estudos bioestratigráficos a partir do Paleozóico inferior, 
continuando como tal até o Mesozóico. São encontrados 
em sedimentos marinhos ou em águas salobras. Nos 
sedimentos marinhos os acritarcos ocorrem mais 
comumente em folhelhos, mas também podem ser 
encontrados em carbonatos e raramente em sedimentos 
arenosos. Segundo Smith & Saunders 1970, os acritarcos 
se confinam em áreas de deposição contínua ou 
intermitente sob influência marinha e onde não existam 
depósitos fluviais. São encontrados em sedimentos de 
todas as idades, embora predominem no Paleozóico 
inferior. Sua composição química, a esporopolenina é 
inerte, exceto à oxidação, carbonização e atividade de 

fungos e/ou bactérias. Entretanto estudos químicos 
comparativos não têm se desenvolvido até o momento, 
em parte devido à dificuldade de obter amostras 
monoespecíficas em quantidades suficientes para que 
estas análises químicas orgânicas sejam realizadas. 

 
BIOESTRATIGRAFIA 

  O estudo palinológico é considerado um dos métodos 
mais seguros na determinação de idade relativa, 
zoneamentos bioestratigráficos, determinação de 
paleoambientes e correlações entre áreas geograficamente 
distantes. 

Esporos, grãos de pólen, acritarcos, prasinófitas, 
dinoflagelados, quitinozoários, escolecodontes e esporos 
de fungos são considerados palinomorfos. 

Os acritarcos têm uma história de especiação e 
extinção no decorrer de sua larga distribuição no tempo e 
no espaço o que lhes confere um bom potencial para a 
bioestratigrafia. Entretanto eles têm sido pouco utilizados 
como fósseis-índice. Muitos têm grandes distribuições 
estratigráficas impossibilitando biozoneamentos, outros, 
no entanto, permitem boas aplicações bioestratigráficas, 
em especial no Paleozóico inferior e médio. Dentre os 
que se caracterizam por uma grande distribuição ao longo 
do tempo, citamos como comuns Veryhachium (fotos 
1,2,3,4), Leiosphaeridia  e Micrhystridium. Estes gêneros 
apresentam um grande número de espécies difíceis de 
identificar devido ao elevado grau de variantes 
morfológicas, dificultando assim sua aplicação 
bioestratigráfica. 

Acreditamos, entretanto que, na medida em que 
aumente o grau de conhecimento do grupo mediante uma 
sistemática acurada e, em especial quando sua ocorrência 
com esporos e criptósporos acontecer eles passarão a ter 
grande valor biocronoestratigráfico entre os estratos 
marinhos.  

Os acritarcos são no momento utilizados para 
correlações em intervalos onde os fósseis-índice 
convencionais não são encontrados. 

Acredita-se, entretanto que, na medida em que 
aumente o grau de conhecimento do grupo mediante uma 
sistemática acurada e, em especial quando ocorrem com 
esporos e criptosporos  passam a ter grande valor de 
biocronoestratigráfico entre os estratos marinhos. 

Os acritarcos, organismos marinhos e planctônicos, 
permitem, através de análises comparativas, inferir as 
várias profundidades de sedimentação, desta forma:  
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- Em combinação com conhecidos palinomorfos 
derivados do continente sugerem maior proximidade da 
linha de costa.  

- Sua diversidade e morfotipos, em relação aos recifes 
apresenta aumento (abundância) dos esferomorfos nas 
porções mais distais, os acantomorfos são raros e 
delicados a até dois quilômetros dos recifes, entretanto 
ocorrem formas robustas e poliédricas (prasinófitas) a 
mais de 7 quilômetros dos complexos recifais. 

- A grande maioria dos autores registram as mais 
variadas assembléias de acritarcos (índice de diversidade) 
para as condições de mar aberto:  condições “inshore” 
índice de diversidade baixo; condições “offshore” , índice 
de diversidade alto. 

- Normalmente as assembleias proximais são 
dominadas por simples acantomorfos (Micrhystridium e 
Baltisphaeridium), enquanto que as distais contêm 
morfotipos mais complexos (Polygonomorphitae e 
Netromorphitae). Wall (1965), concluiu que a variação 
das associações coincidem com os ciclos deposicionais. 
Assim, em sedimentos mais grosseiros, de características 
regressivas, a assembléia é menos diversificada ao passo 
que, em sedimentos finos (argilas, siltes e margas) de 
características transgressivas a assembléia apresenta-se 
mais diversificada. 

- Existe uma tentativa, por parte de Jacobson 1979, de 
estabelecer um modelo de distribuição dos acritarcos 
correspondendo aos ambientes de deposição. Uma 
associação dominada por Leiosphaeridia indica 
deposição próximo à linha de costa (near-shore), 
enquanto que uma associação pteinosferidia-
Dicommopalla caracteriza ambiente paludal “shoal), e 
finalmente águas profundas ficariam caracterizadas por 
acantomorfos e poligonomorfos (Veryhachium). 

- Normalmente as explosões de uma ou outra espécie 
em associações de índice de diversidade baixo indicam 
ambiente estressante, isto é, condições desfavoráveis ao 
desenvolvimento de uma assembléia diversa. 

Os modelos acima relacionados refletem uma simples 
relação entre a composição e diversidade dos acritarcos e 
a sua linear distância da  costa. São portanto necessários  
inúmeros e detalhados estudos na distribuição temporal e 
espacial para que estes cistos enterrados possam fornecer 
dados  para serem utilizados como índices 
paleoecológicos independentes. Os acritarcos, apesar de 
serem um grupo ainda pouco estudado no Brasil, 
mostram-se bastante úteis para correlação entre estratos, 
quando são devidamente classificados.  

Combaz 1966, ilustrou o que definiu como “turfas de 
algas” formadas por Tasmanites e seus prováveis 
ancestrais, as leiosferas, que formariam a rocha fonte de 
óleo e gás do Sahara. Concluiu que tais horizontes de 
turfas de acritarcos estariam localizados ao norte da 
Arábia e a oeste da bacia do Amazonas. 

Outra grande valorização dos acritarcos consiste em: 
na sua contribuição como elemento da biomassa, são 
auxiliares na resolução de problemas bioestratigráficos, 
paleogeográficos, paleoecológicos,  paleoambientais e 

também no estudo de maturação das rochas usado na 
prospecção de óleo e gás. Particularmente para o 
Paleozóico onde algumas vezes são os únicos fósseis 
encontrados. Junto com as cianobactérias, eles registram a 
história dos autótrofos produtores de oxigênio, 
organismos que tiveram um profundo efeito sobre a 
composição da atmosfera e evolução da vida na Terra.  
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INTRODUÇÃO 

O Arquipélago do São Pedro e São Paulo (ASPSP) é 
um complexo ultramáfico que se situa no Atlântico 
Equatorial (0o55'02 “N-29o20'42” W), representando o 
único conjunto de ilhas oceânicas brasileiras no 
hemisfério norte. Apesar de, desde Melson et al. (1967), 
o ASPSP ser consensualmente considerado uma 
protrusão do manto superior induzida pela 
serpentinização de suas rochas, a questão da origem 
primária dos seus peridotitos ainda se encontra em aberto, 
colocando-se várias hipóteses: 1) cumulados de magma 
básico no seio do manto oceânico (Frey, 1970); 2) porção 
do manto continental superior, relíquia do processo de 
abertura do oceano Atlântico (Bonatti, 1990); 3) porção 
do manto afetada por processos antigos de subducção 
(Sichel et al., 2000). As rochas mantélicas ocorrentes em 
meio ambiente oceânico, usualmente apresentam 
diferentes graus de metasomatização e serpentinização, 
devido à longa interação com a água do mar e/ou fluidos 
hidrotermais dela derivados, que por vezes se inicia 
durante a sua implantação crustal (e.g. Snow & Dick, 
1995; Alt & Shank, 2003; Mével, 2003). Estes processos 
podem mobilizar seletivamente diferentes tipos de filões, 
e conseqüentemente obliterar a composição química 
destas rochas, dificultando assim a identificação de suas 
características químicas primárias (Seyfried & Dibble, 
1980; Seyfried et al., 1984; Janecky & Seyfried, 1986; 
Von Damm, 1995; Snow & Dick, 1995; Burgath et al, 
1997; Werner & Pilot, 1997; Stephens, 1997). 

O ASPSP é um bloco do manto superior soerguido 
por forças tectônicas associadas à movimentação de 
falhas transformantes, o que sugere que este complexo foi 
encaixado tectonicamente no estado sólido, 
concomitantemente com a milonitização (Melson et al. 
1967). É essencialmente constituído por rochas 
ultramiloníticas de composição peridotíticas e ultrabásica 
alcalina kaersutítica (Fig.1). Contudo, a milonitização não 
foi acompanhada pelo processo de serpentinização, visto 
que este último processo cruza a foliação milonítica, e se 
encontra associada ao padrão de diaclasamento existente 
no arquipélago, o que sugere que a serpentinização está 
associada a movimentos tardios (Wisseman, 1966).  

Conseqüentemente, movimentos tectônicos pós-
miloníticos geraram um sistema de diaclases, que 
facilitou a percolação de água-de-mar e/ou fluidos  

 
 
hidrotermais derivados da água do mar, acelerando a 
serpentinização. A serpentinização que ocorreu através do 
sistema de diaclases não foi uniforme, o que explica a 
variação da intensidade de serpentinização observada a 
escala de afloramento. 

 
Figura. 1: Mapa geológico simplificado da área emersa do 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Atlântico Equatorial. 
 
Ao nível de afloramento, à parte emerso da porção 

noroeste da ilha Belmonte é formada por uma rocha 
afanítica, maciça, homogênea, dureza elevada, com 
coloração branca acinzentada a cinza-verdoengo (Fig.1). 
Já a porção sudeste da ilha Belmonte e as restantes ilhas 
são essencialmente formadas por uma rocha afanítica, 
heterogênea, dureza baixa, com coloração bastante 
variada, desde branca acinzentada e/ou cinza-verdoengo a 
marrom avermelhada até uma mistura entre estas 
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colorações (Fig.1). A rocha homogênea afanítica 
corresponde a um peridotito milonitizado, enquanto o 
domínio heterogêneo afanítico é resultado de diferentes 
graus de serpentinização do milonito peridotítico. A 
serpentinização se desenvolveu preferencialmente ao 
longo do diaclasamento, chegando em algumas áreas à 
obliteração total do domínio milonítico pré-existente. Na 
porção Este da ilha Sudeste (Fig.1) afloram filões 
dessimétricos de uma rocha afanítica, maciça, 
homogênea, dureza elevada, de cor cinza antracita. Esta 
última rocha corresponde a um milonito alcalino rico em 
kaersutita. Salienta-se ainda que na parte mais externa 
desta porção da ilha Sudeste ocorre ainda uma alternância 
paralela de níveis miloníticos de dimensão milimétrica a 
centimétrica e de composição peridotítica e alcalina 
kaersutítica, entremeados com veios de carbonatos, por 
vezes estes níveis aparecem com microdobramento. 

O processo de milonitização obliterou a mineralogia 
original do peridotito que só parcialmente pode ser 
revelado micropetrograficamente. Este processo gerou 
um sistema de porfiroclastos (≈50μ, com núcleos de 
minerais pirogenéticos envolvidos por minerais 
neocristalizados) embebido em uma matriz ultrafina 
(<20μ) de mesma composição, que correspondem a três 
paragêneses mineralógicas ligadas a uma trajetória 
retrógrada de P-T (Melson et al., 1972). A paragênese 
primária (P) representada pelos augens, e por poucos 
cristais equivalentes na matriz, ambos deformados. A 
segunda paragênese corresponde aos minerais não 
deformados recristalizados (R) e neoformados (N) a alta 
temperatura (>500ºC). A terceira paragênese corresponde 
aos minerais secundários formados à baixa temperatura 
(< 500ºC) e gerados após a milonitização (e.g: 
serpentinas, zeólitos e fosfato). A granulométrica 
grosseira dos protólitos é evidenciada pela existência de 
augens de olivina (P) com granulometria variando entre 
0,1 a 2,0 mm e mais raramente 4,0 mm; piroxenas (P) 
entre 0,5 a 1,5; anfibólios (P, R, N) entre 0,5 a 3,0 mm e 
espinélios (P) entre 0,1 a 3,0 mm (Fig.2b). Estas 
paragêneses foram fortemente fraturadas e fragmentadas, 
produzindo uma fina matriz milonítica (<0,02 mm) com a 
mesma composição dos seus augens. Este tipo de textura 
se assemelha à textura porfiroclástica de Mercier & 
Nicolas (1975). Os augens de olivina constituem cerca de 
70 a 80 % dos augens, e a matriz milonítica corresponde 
a 80 % da rocha. 

Tal sugere uma granulometria mais grosseira para 
os fenocristais do protólito, que após a cominuição e 
recristalização foram transformados em augens e 
sinuosamente envolvidos pela matriz milonítica ultrafina 
Esta matriz milonítica foi criptoserpentinizada, gerando 
bandas claras e escuras de diferente granulometria (0,01 – 
0,02 mm, e mais raramente 0,06 mm). As bandas escuras 
contêm diminutos grãos de magnetita proveniente da 
serpentinização. Ocorre ainda na matriz milonítica 
material criptocristalino, provavelmente pargasita e 
serpentina. Contudo, a serpentinização afetou mais 
fortemente a olivina e o ortopiroxênio do que o 
clinopiroxênio. Os minerais do grupo da serpentina 
ocorrem como pseudomorfos depois de olivina (textura 

tipo “mesh”: lizardita) e piroxênio (textura tipo bastita), e 
como grãos finos na matriz, o que dificulta a sua 
identificação. 

A serpentina também ocorre preenchendo 
microfraturas. Estudos de difração de raios-X em 
amostras fortemente serpentinizadas identificaram a 
lizardite e o crisólito do grupo da serpentina como os 
minerais predominantes. As manchas avermelhadas que 
ocorrem nestas amostras sugerem a presença de brucita 
(Wicks & Whittaker, 1977). Contudo, os padrões de 
difração de raios-X para rocha total não permitiram a 
identificação da brucita, provavelmente dado à 
concentração deste mineral ser <2 % (Moody, 1976). A 
inexistência de antigorita sugere que o processo de 
serpentinização ocorreu a temperatura inferiore a 300ºC. 

 
GEOQUÍMICA 

A composição dos milonitos peridotíticos 
serpentinizados, recalculada na base anidra, se dispersa à 
volta da composição dos milonitos peridotíticos não 
serpentinizados, e não apresentam a típica correlação com 
o MgO (Campos et al, 2004) descrita noutros estudos 
(e.g: Frey et al., 1985; Melcher et al., 2002; Hoeck et al., 
2002). Tal sugere a ação da serpentinização na 
mobilização dos elementos maiores e traços. Cálculos de 
balanço de massa sugerem que a milonitização não 
provocou alterações significativas na composição dos 
peridotitos. Contudo, o avanço da serpentinização nestas 
rochas levou a uma ligeira perda de SiO2, Al2O3, FeOTotal, 
NiO, MnO, MgO, Ba, Bi, Co, Cu, Ga, S, Sc, Zn, e ganho 
de CaO, Na2O, K2O, “LOI”, Cd, Li, Mo, Pb, Rb, Sr e Ta. 
Não se observou uma variação consistente em Nb, Sb, Sc, 
Th, U, V, W e Y (Campos et al, 2004).  

O padrão de distribuição dos elementos terras raras 
normalizadas para condrito (média dos teores de CI de 
McDonough & Sun, 1995) dos milonitos peridotíticos do 
ASPSP são similares, e se encontram enriquecidos em 
terras raras leves em relação às pesadas (Fig.2a). 
Contudo, o milonito peridotítico não-serpentinizado 
apresenta-se com anomalia positiva de Ce, e com teores 
de Terras Raras leves mais altas do que os condritos, 
como mostra a variação da razão LaN/LuN entre 3 e 84 
(Fig.2b), enquanto as terras raras médias e pesadas 
apresentam um padrão de distribuição horizontalizados. 
O milonito peridotítico (Fig. 2) serpentinizado mostra 
maior variação nas Terras Raras leves do que o milonito 
peridotítico não-serpentinizado (e.g: amostras da ilha 
Belmonte: La: 5.9 –10,8 x CI e Ce: 2.6 – 6.4 x CI), e não 
se apresentam com anomalia de Ce (Fig.2). Este fato 
deve-se a mobilidade diferencial do Ce durante a ação 
dos fluidos serpentinizantes, que lixiviaria o Ce das 
rochas, concentrando-o nos óxidos ferro e manganês 
(Ludden & Thompson,1979). Salienta-se que a 
mobilidade diferencial elementar também ocorre nas 
Terras Raras médias e algumas pesadas das amostras da 
ilha Sudeste. 

O padrão de distribuição dos elementos Terras Rara 
dos milonitos peridotíticos dos diferentes ilhéus do 
ASPSP são similares e, caracterizando-se por 
horizontalidade entre as Terras Raras médias e pesadas, 
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apresentam elevados valores das razões LaN/SmN e 
LaN/LuN indicativo de enriquecimento relativo em terras 
raras leves. As Terras Raras leves mostram maior 
variação, principalmente nos milonitos mais 
serpentinizados, o que sugere maior mobilização deste 
tipo de Terras Raras. Outro sinal de mobilização 
diferencial das Terras Raras leves é sugerido pelo fato de 
que o milonito peridotítico não-serpentinizado possui 
anomalia de Ce, enquanto os serpentinizados não a 
possuem.  
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INTRODUÇÃO 

O garimpo Fazenda Pison está localizado no 
município de Maués (AM). O acesso é feito por avião de 
pequeno porte a partir da cidade de Itaituba (PA), que está 
localizada a 214 km rumo N60E. O clima da região é 
quente e úmido (Am de Köppen), tendo verão seco (junho 
a novembro) e inverno chuvoso (dezembro a maio). A 
precipitação média anual é maior que 2500 mm e a 
temperatura oscila entre 17 e 38oC. A topografia é 
ondulada, com altitudes entre 140 e 200 m; o padrão de 
drenagem é o dendrítico. 

A área está inserida na Província Tapajó (Almeida et 
al., 1981) e apresenta como principais litótipos (CPRM, 
1999) rochas cristalinas metamorfizadas no fácies 
anfibolito do Complexo Ciuú-Cuiú; xistos, filitos, 
metacherts, e BIFs do Grupo Jacareacanga; batólitos 
graníticos da Suíte Intrusiva Parauari; gabros e basaltos da 
Suíte Intrusiva Ingarana; rochas vulcânicas ácidas a 
intermediárias do Grupo Iriri; stocks graníticos da Suíte 
Intrusiva Maloquinha; sedimentos diversos da Formação 
Buiuçu; gabros, diabásios, andesitos e basaltos da Suíte 
Crepori. Quartzo-arenitos avermelhados da Formação 
Alter do Chão e sedimentos recentes recobrem as rochas 
mais antigas. 

Na área estudada afloram rochas vulcânicas ácidas do 
Grupo Iriri e rochas intrusivas (granófiro) da Suíte 
Intrusiva Maloquinha, além de diques e silss de diabásio 
interceptados em furos de sondagem (RTDM, 1995; 
Figura 1). Latossolos residuais recobrem as litologias com 
espessuras de até 10 m; couraças ferruginosas 
descontínuas e sedimentos inconsolidados aluvionares 
também foram observadas (Larizzatti, 2002). 

 

 
Figura 1. Localização e esboço geológico da área 
estudada 

 
A área é cortada por grandes lineamentos NW-SE, 

NNE-SSW, ENE-WSW e NE-SW, que refletem as 
estruturas observadas nas rochas mais antigas. O 
cisalhamento observado é predominantemente rúptil. 

 
RESULTADOS 

A rocha hospedeira da mineralização é um granófiro 
muito fino intrudido numa sequência de derrames e tufos 
ácidos (RTDM, 1995). A Tabela 1 apresenta os teores de 
Au e elementos farejadores no saprolito e demais 
materiais presentes no perfil laterítico sobre o granófiro 
mineralizado. A mineralização consiste de uma faixa com 
cerca de 30 m de espessura e 100 m comprimento, 
composta por veios de quartzo de espessura milimétrica a 
decimétrica que preenchem falhas rúpteis de direção 
N20E e mergulho subvertical. Estes veios estão 
deslocados por falhas tardias de direção NEE, de rejeito 
sinistral. Numa zona restrita, de formato irregular e 
dimensões métricas, foi observada uma zona de 
stockwork. 

Um envelope de alteração hidrotermal segue o 
formato da estrutura hospedeira. As zonas de alteração 
hidrotermal mostram evidência da adição de Fe, S, F, K, 
Na, Ca e H2O, caracterizadas na presença de pirita, 
hematita, magnetita, fluorita, epidoto, mica branca e 
clorita. 

Os teores de ouro variam de 0,52 a 5,23 ppm nas 
zonas mineralizadas (RTDM, 1995). A composição das 
partículas de ouro apresenta média de 80% Au e 20% Ag; 
o ouro ocorre na forma livre, associado a bismuto e 
incluso na pirita, estando localizado nos veios de quartzo 
e na rocha encaixante. A mineralogia dos sulfetos é 
simples: pirita e calcopirita. A assinatura geoquímica do 
minério é dada por Au-Ag-Bi-V-As-Sb-W (Larizzatti, 
2002). 

A presença de um feixe de veios mineralizados tipo 
“Sheeted Vein”; zona de stockwork; forte associação Au-
Bi-W; baixo conteúdo de sufetos, sendo o principal a 
pirita; baixo conteúdo em metais-base; halo de alteração 
hidrotermal pouco penetrativo, dominado por mica-
branca; e mineralização associada a rochas intrusivas 
ácidas sugere que o depósito se enquadra no modelo 
proposto por Lang et al. (2000) para sistemas auríferos 
relacionados a intrusões”. 

Dois tipos de perfis lateríticos foram encontrados 
regionalmente: (1) perfil completo e (2) perfil 
incompleto, com predominância deste último. Porém, 
sobre a zona mineralizada foi encontrado o perfil 
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completo, o que possibilitou um estudo mais completo 
das transformações geoquímicas sofridas pelas rochas 
presentes na região do rio Tapajós. O perfil completo é 
composto (da base para o topo do perfil) por rocha sã, 
saprolito, zona de transição, couraça, latossolo vermelho e 
latossolo amarelo (Figura 2). 

Figura 2. Perfil laterítico completo. 
 

Foi considerada rocha sã aquela que não apresentava 
sinais de intemperismo. Classificou-se como saprolito a 
rocha que apresentava pelo menos 20 % dos minerais 
passíveis de intemperismo já estão modificados (por 
exemplo, sulfetos, feldspatos e micas); No saprolito ainda 
é possível observar as estruturas da rocha sã e o 
intemperismo foi considerado isovolumétrico. Sua 
espessura máxima observada foi de cerca de 20 m; Três 
litótipos distintos foram identificados: (1) granófiro 
cortado por veios de quartzo de cor vermelho claro, zona 
de stockwork de cor marron avermelhada; (3) bolsões de 
quartzo de cor creme-avermelhado. 

A zona de transição tem espessura variável e apresenta 
duas porções bastante distintas: (1) na sua base é 
caracterizada pela presença de fragmentos do saprolito 
envolvidos por uma matriz argilosa, vermelho escuro, rica 
em oxi/hidróxidos de Fe; e (2) na topo, apresenta cor 
marron avermelhado, com manchas mais escuras devido à 
presença de nódulos e pisólitos ferruginosos. A razão 
nódulos/matriz aumenta para o topo, numa passagem 
gradual para a couraça logo acima. 

A couraça é composta por um horizonte maciço com 
espessura de até 1 m, que grada em direção ao topo e 
lateralmente para zonas nodulares e pisolíticas, mostrando 
um processo de desmantelamento. Sua cor é vermelha 
escura, com tons amarelados onde houve a percolação de 
soluções superficiais. A transição para o latossolo 
vermelho se dá em poucos centímetros. 

O latossolo vermelho é areno-argiloso, de cor marron 
avermelhado e apresenta nódulos e pisólitos ferruginosos 
notadamente em sua base. O latossolo amarelo é mais 
pulverulento e tem cor marron amarelado, onde são raros 
os pisólitos ferruginosos, que tendem a desaparecer no 
topo da unidade. 

Estudos de balanço de massa (Larizzatti, 2002) 
mostraram que os elementos Ba, Ca, Cu, K, Mg, Mn, Rb, 
Y e Zn foram intensamente lixiviados do perfil. Os 
elementos Ce, La, Nb e Si apresentaram perdas 
importantes na couraça e moderadas nos latossolos. 
Sofreram perdas moderadas no perfil Al e Zr, Ga e Pb. 
Elementos que apresentaram ganhos importantes na 
couraça e perda baixa a moderada nos latossolos são o Fe, 
V, Cr e S. Os resultados para P e Sr apresentaram 
resultados de difícil interpretação. 

No estudo realizado foi possível observar as várias 
etapas de um processo intempérico caracterizado por uma 
fase de formação de couraça ferruginosa e de um processo 
superimposto de degradação da couraça com formação de 
latossolos. 

O balanço de massa (Larizzatti, 2002) mostrou que o 
processo de encouraçamento se dá por aporte de Fe desde 
a zona de transição, intensificando-se nos horizontes 
encouraçados. Numa concepção verticalista, onde o perfil 
se desenvolve in situ (Nahon, 1986), a couraça é 
considerada como resultado da dissolução de uma espessa 
camada de saprolito situada no passado acima da couraça 
atual e hoje desaparecida. A couraça se formou pela 
dissolução parcial do quartzo e da caolinita e pela 
acumulação absoluta de Fe vindo de horizontes 
superiores. O ferro se acumulou na forma de hematita. Os 
óxidos de Fe formaram pisólitos e nódulos, que foram 
soldados por um plasma ferruginoso vermelho. Junto com 
o Fe houve acumulação de V, Cr e S e de alguns 
elementos indicadores da mineralização, de forma que a 
assinatura geoquímica observada no saprolito não foi 
preservada pela couraça como já observado por outros 
autores (por exemplo, Beauvais e Roquin, 1996). 

As condições climáticas que favorecem o 
concrecionamento e a estabilidade da associação 
hematita-caolinita também favorecem o encouraçamento. 
Essas condições são encontradas em regiões de clima 
tropical úmido com longa estação seca (Nahon, 1986) e, 
portanto, as couraças são importantes indicadores 
paleoambientais. 

A degradação da couraça é iniciada quando as 
condições climáticas se tornam mais úmidas, e se dá por 
hidratação e redução dos minerais de Fe. Assim, na região 
de estudo, a hematita foi transformada em goethita. 
Resistiram a esse processo a caolinita existente na matriz 
argilo-ferruginosa e o quartzo que resistiu à formação da 
couraça. O resultado foi a formação dos latossolos, que 
apresentam ainda grânulos e microgrânulos ferruginosos 
que representam os últimos vestígios da couraça. 

A Figura 3 apresenta o comportamento do Au e de 
elementos farejadores em cinco perfis sobre a zona 
mineralizada. Observa-se um padrão irregular na 
distribuição dos teores de Au. O metal nobre mostra 
comportamento distinto dos demais elementos estudados. 
Va, As, Sb, Bi e Ag apresentam comportamento muito 
parecido, apresentando valores mais elevados na couraça 
que nos demais materiais. A prata segue de forma menos 
evidente o comportamento desses elementos, 
apresentando picos. Todos os elementos mostram valores 
baixos nos latossolos. Os metais-base (Cu-Pb-Zn) 
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apresentam moderada a baixa correlação entre si; eles 
apresentaram valores mais elevados na zona de stockwork 
e na zona de transição exatamente acima dela. 

 

 
Figura 3. Comportamento de ouro e elementos farejadores 
no perfil laterítico. 

 
Assim, notou-se que a assinatura geoquímica primária 

do minério é parcialmente modificada na couraça. Nos 
latossolos, entretanto, a assinatura primária desaparece 

totalmente, pois todos os elementos farejadores 
apresentam queda de teor acentuada, ao contrário do ouro. 
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Tabela 1. concentração de ouro e elementos farejadores para diferentes materiais presentes no perfil laterítico. 

Element Mean Stand. Dev. Mean Stand. Dev. Mean Stand. Dev. Mean Stand. Dev. Mean Stand. Dev.
Au (ppb) 141 75 112 56 100 104 154 25 147 49
Ag (ppm) 1,1 1,1 0,5 0,2 1,1 0,6 0,3 0,1 0,3 0,1
As (ppm) 6,6 2,7 10,4 2,4 37,7 16,4 8,4 0,8 8,4 0,8
Bi (ppm) 7,8 3,9 4,3 4,6 6,6 5,5 3,2 2,4 3,2 2,4
Cu (ppm) 73,0 22,4 43,5 24,2 40,2 60,0 30,9 10,0 30,9 10,0
Pb (ppm) 42,8 26,5 41,7 7,4 30,4 11,4 34,8 5,0 34,8 5,0
Sb (ppm) 1,5 0,6 1,4 0,3 3,2 1,4 1,1 0,2 1,1 0,2
V (ppm) 53,8 14,1 152,1 53,6 1000,5 588,9 79,9 15,5 79,9 15,5
W (ppm) 6,5 3,6 4,6 4,0 2,0 1,1 3,6 0,5 3,6 0,5
Zn (ppm) 42,3 16,8 28,6 12,6 11,6 7,1 26,8 9,5 26,8 9,5

Yellow latosol (N = 10)Saprolite (N = 6) Transition zone (N = 10) Duricrust (N = 10) Red latosol (N = 10)
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INTRODUÇÃO 

O grupo ou Formação Barreiras é um conjunto de 
sedimentos de origem continental, pouco ou não 
consolidado, de cores variegadas. Seus solos são 
geralmente distróficos ou álicos, com baixos teores de 
matéria orgânica, com horizontes adensados, 
especialmente os horizontes coesos, o que dificulta a 
circulação da água, do ar e penetração de raízes (Ribeiro, 
1996). Os sedimentos da Formação Barreiras, e o solo 
sobre eles formado, foram utilizados como substrato e 
emprestados para a cobertura do lixo. Mas, os solos ao 
entrarem em contato com os lixiviados (chorume) 
originados dentro dos resíduos (lixo) têm suas 
características modificadas, passando por fortes 
transformações físicas e químicas. Segundo Barbosa et al, 
(2001) a colocação do lixo diretamente sobre solo ou em 
contato com ele, sem um estudo prévio e um 
planejamento adequado, pode promover importantes 
modificações em um sistema em equilíbrio.  

O Lixão de Canabrava está situado a 
aproximadamente 10 km do centro da cidade de Salvador, 
Estado da Bahia – Brasil (Fig. 1), inserido entre as bacias 
dos Rios Mocambo e Trobogi. O clima é tropical quente-
úmido com temperaturas entre 25 e 30 ºC. A umidade 
relativa do ar varia entre 75 e 90%, com uma precipitação 
pluviométrica anual média pouco superior a 1.950 mm 
(Ribeiro, 1991). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Mapa de localização da área – Salvador/BA – 
Lixão de Canabrava (Conder, 2003). 

 
Na área de Canabrava são observadas três unidades 

geológicas diferentes, enquadradas no Embasamento 
Cristalino, nas coberturas detríticas do Terciário e nos 
depósitos colúvio-aluvionares do Quaternário (Matos, 
2000). Nas alterações das rochas do Embasamento são 
originados solos arenosos, síltico-arenosos ou argilo- 

 
arenosos, com coloração amarronzada e avermelhada. A 
densa rede de drenagem é formada pelas sub-bacias dos 
Rios Trobogi e Mocambo dominando o padrão 
dendrítico/retangular. O relevo mostra-se bastante 
movimentado, com vales, de largura entre 20 e 60 m, 
assoreados por alúvios e colúvios. 

Com o objetivo de demonstrar as alterações causadas 
pelo lixiviado nos solos, buscou-se realizar um estudo 
comparativo entre os solos típicos de Formação Barreiras, 
estudados por Ucha (2000), Carvalho (2001) e Nunes 
(2005) e o solo submetido à presença do lixiviado 
(chorume) originados dos resíduos (lixo), promovendo-se 
uma comparação, destacando-se as principais 
transformações decorrentes da interação lixiviado/solo. 
 
METODOLOGIA 

Foram coletadas amostras de solo/sedimento dentro 
da área de Canabrava nas regiões denominadas de Planta 
A, onde os resíduos depositados apresentam 
aproximadamente 10 anos e Planta B onde os resíduos 
apresentam idade em torno de 30 anos. As amostras 
foram submetidas às análises químicas clássicas da 
Pedologia como: pH em água e em KCl, cálcio, 
magnésio, potássio e sódio trocáveis, alumínio extraível, 
Valor S, acidez extraível (H+ + Al+++), hidrogênio 
extraível, Valor T (CTC), Valor V (Percentagem de 
saturação de bases), saturação com alumínio, saturação 
com cálcio, magnésio, potássio e sódio e carbono 
orgânico. 

Os dados analíticos encontrados foram comparados a 
três solos típicos da Formação Barreiras, do tipo 
Latossolo Amarelo (2) e Argissolo Amarelo Latossólico 
(1)  estudados por Ucha (2000), Carvalho (2001) e Nunes 
(2005).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presença do chorume como resultado da 
decomposição dos resíduos dispostos diretamente no solo 
provocou diversas modificações no meio. Ao comparar 
os resultados obtidos dos solos sob ação do chorume em 
Canabrava e os solos estudados por Ucha (2000), 
Carvalho (2001) e Nunes (2005), é possível observar 
algumas diferenças em suas características químicas. 
Geralmente, os solos da Formação Barreiras encontram-
se em estádio avançado de intemperismo, o que condiz a 
valores de pH ácido a moderadamente ácido, como pode 
ser visto nos solos estudados, onde os valores variam de 
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3,7 a 5,8; baixos teores de cálcio (0,3 a 2,0 cmolc/Kg), 
magnésio (0 a 0,9 cmolc/Kg), sódio (0,01 a 0,05 
cmolc/Kg) e potássio (0,01 a 0,07 cmolc/Kg); baixa a 
média capacidade de troca catiônica (2,43 a 17,5 
cmolc/Kg); baixos teores de matéria orgânica (exceto para 
o Latossolo Amarelo coeso Argissólico coletado em 
Santo Amaro, onde os níveis de matéria orgânica 
encontram-se acima do esperado) e saturação de bases 
menor que 50% com médias respectivamente de 31%, 
11% e 30% sendo classificados como distróficos (Quadro 
1, 2 e 3). Ao relacionar esses resultados com os solos sob 
ação do lixo é possível notar algumas variações. O pH 
mais alcalino do chorume impõe uma elevação ao pH do 
solo, o que pode ser observado tanto na planta A (4,0 a 
6,8) como na Planta B (5,7 a 8,1), os teores das bases 
trocáveis tendem a ser maiores quanto mais próximas 
estiverem dos resíduos, os teores de Cálcio, por exemplo, 
tendem a ser bastante elevados nos níveis superficiais 
(9,7 cmolc/Kg na planta A e 9,5 cmolc/Kg na planta B), 
isso ocorre, devido à disposição de rejeitos de construção 
civil colocados durante muito tempo na área de 
Canabrava. Baixos teores de Alumínio extraível são 
observados (0 a 0,1 cmolc/Kg), devido a faixa de pH 
presente. No solo da planta A, o valor V (% saturação por 
bases) apresenta-se acima de 50% (média de 83%) 
caracterizando um solo eutrófico, o que não deveria 
acontecer, tratando-se de um solo da Formação Barreiras. 
Este fato pode ser explicado pelos altos valores de cátions 
básicos presentes na massa de solo proveniente da 
decomposição dos resíduos (Quadro 4 e 5). Essas 
diferenças vêm demonstrar a grande influência que o 
chorume pode provocar no solo transformando-o química 
e fisicamente. O impacto que essas transformações 
podem desencadear irão se refletir num futuro próximo, 
sejam por processos de degradação e aumento na 
susceptibilidade de erosão da área, seja pela 
disponibilidade de elementos contaminantes que estão 
sendo lixiviados para rios e lagos próximos. 

 
CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados encontrados nos solos 
sob ação do lixão é possível concluir que a presença do 
chorume tem provocado diversas modificações no meio. 
Transformando as características naturais dos solos 
derivados da Formação Barreiras e contribuindo para 
disponibilidade de elementos químicos que outrora não 
estavam disponíveis. 
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Quadro 1 - Solo sem lixo coletado em Entre Rios-BA - área de sedimentos da Formação Barreiras - Latossolo Amarelo coeso  fragipânico. 
Amostra Prof. (cm)                                          

  H2O KCl Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ + Al+3 T Al+3 V% 
Carb 
g/Kg M.O g/Kg

Ap 1 0-5 5,40 4,30 1,30 0,90 0,04 0,02 2,26 2,40 4,66 0,10 49 5,23 9,00 
Ap2 5 -10 5,40 4,40 2,00 0,40 0,04 0,04 2,48 2,30 4,78 0,10 52 5,70 9,80 
Bw1 10-35 5,10 3,90 0,70 0,10 0,02 0,03 0,85 2,70 3,55 0,30 24 0,00 0,00 
Bw2 35-60 4,70 3,60 0,40 0,10 0,02 0,02 0,54 3,20 3,74 0,60 15 5,50 9,50 
Bw3 60-85 4,50 3,70 0,50 0,20 0,02 0,02 0,74 2,90 3,64 0,80 21 5,11 8,80 
Bw4 85-160 5,10 4,00 0,50 0,00 0,01 0,01 0,52 2,10 2,62 0,20 20 4,53 7,80 
Bw/fragipã 160-200 5,80 4,50 0,40 0,50 0,01 0,02 0,93 1,50 2,43 0,10 39 3,40 5,80 

Complexo sortivo (cmolc/Kg solo) pH

Fonte: Ucha (2000). 
 

Quadro 2 - Solo sem lixo coletado em Santo Amaro/ BA - área de sedimentos da Formação Barreiras - Latossolo Amarelo coeso argissólico 
Amostra Prof. (cm)                                          

  H2O KCl Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ + Al+3 T Al+3 V% 
Carb 
g/Kg M.O g/Kg

A1 0-6 4,00 3,50 0,80 0,60 0,07 0,04 1,51 16,00 17,51 2,30 9 49,00 84,20 
A2 6-23 4,00 3,60 0,70 0,30 0,04 0,04 1,08 11,90 12,98 2,20 8 53,00 91,20 

Abh/E 23-60 3,70 3,40 0,70 0,60 0,05 0,03 1,38 15,50 16,88 3,10 8 63,80 109,80 
Bah 60-93 4,00 3,60 0,70 0,30 0,03 0,02 1,05 9,70 10,75 1,50 10 21,10 36,30 

Bwh1 93-130 4,20 3,70 0,60 0,50 0,02 0,02 1,14 7,90 9,04 1,80 13 15,80 27,10 
Bwh2 130-160 4,30 3,80 0,50 0,30 0,02 0,02 0,84 7,90 8,74 1,80 10 13,60 23,40 
Bw3 160-195 4,30 3,70 0,60 0,40 0,02 0,02 1,04 6,30 7,34 1,80 14 11,90 20,40 
Bw4 195+ 4,30 3,60 0,70 0,30 0,02 0,05 1,07 4,50 5,57 1,50 19 7,00 12,10 

Complexo sortivo (cmolc/Kg solo) pH

Fonte: Carvalho (2001). 
Quadro 3 - Solo sem lixo  coletado em Entre Rios/ BA  - área de sedimentos da Formação Barreiras  - Argissolo Amarelo coeso latossólico. 

Amostra Prof. (cm)                                          

  H2O KCl Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ + Al+3 T Al+3 V% 
Carb 
g/Kg M.O g/Kg

A1 0-4 5,20 4,80 2,80 0,70 0,06 0,03 3,59 4,40 7,99 0,30 45 1,02 1,76 
A2 4-19 5,00 4,70 0,50 0,40 0,03 0,02 0,95 3,80 4,75 0,50 20 0,63 1,08 
A3 19-27 4,70 4,50 0,50 0,30 0,03 0,03 0,86 3,30 4,16 0,50 21 0,77 1,32 
AB 27-95 5,70 4,90 0,70 0,30 0,01 0,02 1,03 1,90 2,93 0,50 35 0,18 0,31 

BW1 95 -155 5,20 4,60 0,30 0,60 0,01 0,01 0,92 2,00 2,92 0,40 31 0,33 0,56 
BW2 155 -185 4,70 4,30 0,40 0,20 0,01 0,01 0,62 2,90 3,52 0,80 18 0,27 0,46 

Complexo sortivo (cmolc/Kg solo) pH

Fonte: Nunes (2005). 
Quadro 4 - Solo com lixo  coletado no interior da planta A em Canabrava. 

Amostra 
Prof. 
(cm) 

      
             

  
              

  

  H2O KCl Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ + Al+3 T Al+3 V% 
Carb 
g/Kg 

M.O 
g/Kg 

SCB 4-1 0-20 6,80 5,50 9,70 1,00 0,62 0,31 11,63 0,50 12,13 0,10 96 7,90 13,50 
SCB 4-2 40-60 6,50 5,60 2,50 2,00 0,38 0,10 4,98 0,40 5,38 0,10 93 5,10 8,70 
SCB 4-3 120-140 6,70 5,80 1,50 0,20 1,41 0,29 3,40 0,40 3,80 0,10 89 1,80 3,00 
SCB 4-4 200-220  4,00 3,50 1,00 0,20 0,02 0,25 1,47 1,30 2,77 1,20 53 2,40 4,10 

Complexo sortivo (cmolc/Kg solo) pH

 
Quadro 5 - Solo com lixo coletado no interior da planta B em Canabrava. 

Amostra 
Prof. 
(cm) 

      
            

  
              

  

  H2O KCl Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ + Al+3 T Al+3 V% 
Carb 
g/Kg 

M.O 
g/Kg 

CCL 22 10 + 6,10 5,30 9,50 2,90 0,24 0,11 12,75 2,00 14,75 0,00 87 0,55 0,95 
CCL 21 0-65 5,70 4,60 1,00 0,50 0,07 0,03 1,60 4,50 6,10 0,10 26 0,30 0,52 
CCL 20 65-86 6,90 5,80 2,70 0,10 0,07 0,04 2,91 4,40 7,31 0,10 40 0,06 0,10 
CCL 19 86-138 7,00 5,90 1,00 0,50 0,06 0,03 1,59 4,50 6,09 0,10 26 0,44 0,76 
CCL 18 138-178 6,30 5,50 1,30 0,10 0,05 0,04 1,40 4,40 5,80 0,10 24 1,60 2,75 
CCL 17 178-208 6,30 5,60 0,80 0,50 0,09 0,04 1,43 4,80 6,23 0,10 23 0,10 0,18 
CCL 16 208-258 6,50 5,80 1,20 0,10 0,05 0,03 1,38 4,80 6,18 0,10 22 0,42 0,72 
CCL 15 258-278 8,10 6,90 1,30 0,20 0,05 0,02 1,57 3,80 5,37 0,10 29 1,46 2,52 
CCL 15a 258-278 6,80 5,90 0,40 0,30 0,08 0,03 0,81 3,80 4,61 0,10 17 0,39 0,67 
CCL14 278-296 6,40 5,50 0,60 0,10 0,07 0,04 0,81 4,10 4,91 0,10 16 0,34 0,59 
CCL13 296-319 6,60 5,80 1,00 0,20 0,21 0,06 1,38 3,60 4,98 0,10 28 0,84 1,44 
CCL11 319-342 6,30 5,50 0,30 0,20 0,13 0,04 0,67 4,20 4,87 0,10 14 0,66 1,14 

Complexo sortivo (cmolc/Kg solo) pH
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INTRODUÇÃO 

Fernando de Noronha é um arquipélago vulcânico 
situado à longitude de 32 o 26’W e latitude de 3º50’S, a 
cerca de 350 km da costa do Rio Grande do Norte. 
Constitui a parte emersa de um edifício vulcânico, cuja 
base, de cerca de 60 km de diâmetro, está a mais de 4000 
m de profundidade. A área total é de 18,4 km2, sendo 
16,9 km2 pertencentes à ilha principal.  

Dos trabalhos pioneiros, de cunho geológico e 
geomorfológico, destacam-se o de Almeida (1955), que 
reconheceu os dois eventos eruptivos sucessivos, 
denominando-os de Formação Remédios e de Formação 
Quixaba, e o de Cordani (1970) que estabeleceu a idade 
absoluta desses eventos. Mais recentemente, Lopes 
(2002) apresentou estudo petrológico detalhado das 
rochas do arquipélago. A Formação Remédios, datada de 
12 a 8 m.a. compreende uma grande variedade de tipos 
litológicos, incluindo fonólitos, traquitos e álcali-basaltos. 
A Formação Quixaba, com idade de cerca de 3 m.a. é 
predominantemente ultrabásica, formada de derrames de 
rochas melanefeliníticas intercalados com rochas 
piroclásticas de mesma composição. 

O clima de Fernando de Noronha é tropical, com 
estação seca bem marcada, que vai de agosto a janeiro. A 
precipitação média anual está em torno de 1300 mm, e a 
temperatura média anual, de 25oC.  O sistema de 
drenagem é precário, tendo as pequenas bacias o fluxo 
interrompido após as chuvas torrenciais (Almeida, 1955). 

A Lagoa da Viração situa-se na Planície da Viração, 
na parte ocidental da ilha, a altitude em torno de 20 m e a 
400 m da praia. É um pequeno corpo d’água permanente 
com 50 m de diâmetro, lâmina d’água de 50 cm, e 
encontra-se preenchido por material argiloso incoerente 
até pelo menos 70 cm de profundidade. Cercado de 
vegetação nativa e recoberta por plantas aquáticas, é 
drenado para o mar através de um pequeno córrego 
intermitente. A planície é limitada a montante por um 
paredão rochoso de altura de cerca de 100 m, formado 
por derrames ultramáficos e rochas piroclásticas 
intercaladas da Formação Quixaba. Essa configuração 
geomorfológica resulta em difícil acesso e relativa 
preservação da Lagoa da ação antrópica. 

Recentemente, Pessenda et al. (2005) apresentaram 
dados do material de preenchimento da Lagoa, amostra-
dos até 72 cm de profundidade, trata-se de material tipo 

 
argiloso rico em matéria orgânica, principalmente nos 30 
primeiros centímetros. Os valores de δ13C apresentaram-
se mais empobrecidos nas camadas superficiais (a partir 
de – 27,6‰), aumentando com a profundidade para em 
torno de -21,0‰ de 30 cm em diante. Nos primeiro 30 cm 
foram encontrados polens das espécies do entorno da 
Lagoa; abaixo dessa profundidade os polens estão 
ausentes. A datação 14C da matéria orgânica indicou 
idade de 720 anos AP para o material a 72 cm e 390 anos 
AP para o material a 50 cm de profundidade. 

 
OBJETIVOS, MATERIAIS E MÉTODOS 

O objetivo deste trabalho é o de determinar a natureza 
do material de preenchimento da Lagoa da Viração, 
através da caracterização mineralógica e geoquímica 
detalhada, e de correlacioná-lo com as rochas 
circundantes. Para isso, além do material proveniente da 
própria Lagoa (LV1), foi também examinado material 
semelhante encontrado em pequena depressão existente 
nas proximidades (LV2), e que parece ter origem 
semelhante à da Lagoa, embora não apresente lâmina 
d’água. Para a Lagoa da Viração, foram utilizadas as 
amostras provenientes do mesmo testemunho de 72 cm, 
usado para as determinações isotópicas. Este, retirado do 
centro da Lagoa por um vibrotestemunhador, foi 
amostrado a cada 2 cm. O total de amostras analisadas 
para elementos maiores foi de 16. Essas mesmas amostras 
foram analisadas para traços, com exceção da amostra 
correspondente ao intervalo 3-4 cm, por falta de material 
suficiente. Na depressão próxima, foi amostrado um 
perfil até 120 cm de profundidade, com retirada de 
amostra a cada 10 cm. Foi analisado um total de 8 
amostras. Utilizaram-se a técnica de fluorescência de 
raios X para a determinação dos elementos maiores e de 
Ba, Cu, Ga, Nb, Ni, Sr, V, Y, Zn e Zr. Para os demais 
traços, foi utilizada a técnica de análise por ativação 
neutrônica. Hg foi dosado por espectrometria de absorção 
atômica com geração de vapor frio. PF foi determinada 
por calcinação entre 100 e 1000oC. A determinação 
mineralógica foi efetuada por difração de raios X. 

 
COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA 

Do ponto de vista dos minerais presentes, o material 
proveniente de LV1 e LV2 é muito semelhante e muito 
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homogêneo em cada perfil, desde a base até o topo. A 
fase dominante é a esmectita, seguida de hematita. Em 
menores quantidades, estão presentes magnetita, ilmenita 
e anatásio e, em algumas amostras, pseudobrookita. Uma 
pequena diferença nos difratogramas entre LV1 e LV2 é a 
presença de clinopiroxênio em quase todas as amostras de 
LV1 e de goethita nas de LV2. 

A composição das rochas melanefeliníticas é 
dominada por olivina magnesiana, clinopiroxênio 
titanífero e nefelina; em menor quantidade ocorre micas 
ricas em Ti e Ba. Estão também presentes magnetita, 
espinélios contendo Fe, Mg, Cr e Ti, e ilmenita (Lopes, 
2002). 

 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

Há uma grande variação no conteúdo de matéria 
orgânica entre as amostras de LV1, evidenciada pelo teor 
de C orgânico, que vai de cerca de 14% a 2-3 cm de 
profundidade a menos de 1% abaixo de 30 cm (Pessenda 
et al., 2005). Isso se reflete na grande variação da PF, que 
vai de 40,2 % para a amostra de 3-4 cm de profundidade 
a cerca de 8 %, a partir de 30 cm de profundidade. Por 
esse motivo, optou-se por apresentar os dados químicos 
referidos a base anidra, para que estes fossem mais 
diretamente comparáveis. 

As Tabelas 1 e 2 apresentam a composição química 
referente a elementos maiores e traços, respectivamente. 
Para LV1 são apresentadas às médias dos teores para os 
intervalos 3-16 cm, 22-32 cm e 36-68 cm, escolhidos em 
função dos resultados de Pessenda et al. (2005). Estes 
indicam para o intervalo 3-16 cm altos teores de C 
orgânico e valores muito negativos de δ13C, e para o 
intervalo 36-68 cm baixos teores de C orgânico e valores 
menos negativos de δ13C; entre eles, o intervalo 22-32 cm 
representa a transição. Para LV2 estão apresentados os 
teores médios para as 4 amostras superiores e para as 4 
inferiores. Para efeitos comparativos, estão também 
apresentados a composição química média e o intervalo 
de variação dos teores da rocha fresca, os melanefelinitos 
(Lopes, 2002). Finalmente, com o objetivo de mostrar em 
maior detalhe o comportamento de alguns metais e do Br 
ao longo dos perfis, apresentam-se na Tabela 3 os dados 
obtidos para todas as amostras analisadas do perfil. 

 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

As análises químicas do material correspondente aos 
intervalos considerados, tanto em LV1 como em LV2, 
indica, em cada perfil, notável homogeneidade 
composicional (Tabelas 1 e 2). Entre LV1 e LV2 há uma 
pequena diferença composicional, expressa, sobretudo 
pelo quimismo, já que a mineralogia dos dois perfis é 
praticamente a mesma. Essa diferença deve estar refletin-
do, antes de tudo, uma diferença na natureza da esmectita 
presente em cada um dos perfis, pois em LV1 a razão 
SiO2/Al2O3 está entre 2,6 e 2,7, e em LV2, entre 3,4 e 3,5. 
Além disso, os materiais de LV1 apresentam teores mais 
elevados em Ca e Mg, e também na maior parte dos 
traços. 

 
 

Quando comparados à composição química da rocha 
fresca, os materiais de LV1 e LV2 mostram perda 
acentuada, porém não total, de Ca e Mg, perda moderada 
de Na, conservação de Mn, P e K e enriquecimento de Fe, 
Ti, Al e Si. A maior parte dos elementos traços analisa-
dos, com exceção do Sr, está mais concentrada nos 
materiais dos perfis LV1 e LV2 que na rocha. Essa 
composição, tão próxima daquela da rocha fresca, sugere 
que materiais de LV1 e LV2 representem não um 
material sedimentar, mas um produto de alteração 
intempérica incipiente dos melanefelinitos. A nefelina, a 
olivina e quase todo o piroxênio sofreram dissolução, 
permanecendo residualmente no perfil magnetita e 
ilmenita. Esmectita, hematita e anatásio representam as 
fases neoformadas. Do ponto de vista geoquímico, é 
interessante notar que mesmo elementos mais solúveis 
como Ca, Mg e Na não são totalmente lixiviados do 
perfil, o que caracteriza um processo intempérico brando. 
Este deve ter se dado em depressões drenadas por cursos 
d’água intermitentes, o que configura um ambiente 
relativamente confinado, propício para a formação de 
argilas esmectíticas e para a conservação da assinatura 
geoquímica da rocha parental nos materiais alterados. 

Contrastando com a pequena variação de teores da 
maior parte dos elementos traços com a profundidade, Hg 
e Br em LV1 e Br em LV2 mostram um significativo 
aumento no segmento superior dos perfis. Isso fica mais 
evidente quando são comparados os teores desses 
elementos com os de outros metais em todas as amostras 
analisadas (Tabela 3). Os teores mais elevados de Br 
podem ser explicados pelo aporte de aerossóis marinhos. 
Os de Hg, por outro lado, parecem estritamente correla-
cionados com a PF, parte da qual é devida à presença de 
matéria orgânica, sobretudo no segmento superior do 
perfil LV1.  
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Tabela 1 - Elementos maiores (%) em LV1, LV2 e rocha fresca 
 LV1  LV2  Rocha 

cm 3-16 22-32 36-68  0-70 70-120  min med max 
n 5 3 8  4 4  12 12 12 

SiO2 48,7 46,4 46,2  53,2 54,0  37,2 39,2 42,5 
Al2O3 18,0 17,8 17,9  15,2 16,0  9,8 10,7 11,5 
MnO 0,2 0,2 0,2  0,1 0,1  0,2 0,2 0,2 
MgO 3,3 3,4 3,5  2,4 2,5  10,1 12,2 12,9 
CaO 3,7 3,4 3,4  2,2 2,0  11,8 12,8 14,4 
Na2O 0,5 0,5 0,6  0,4 0,4  2,3 3,1 4,0 
K2O 1,1 1,1 1,1  1,5 1,4  0,8 1,3 2,1 
TiO2 5,4 6,0 6,0  6,2 6,1  2,8 3,9 4,7 
P2O5 0,7 0,8 0,8  0,9 0,8  0,8 0,9 1,9 
Fe2O3 18,3 20,5 20,3  17,9 16,7  13,0 13,8 15,1 

SiO2/Al2O3 2,7 2,6 2,6  3,5 3,4  3,8 3,7 3,7 
 
 
 
 
 

Tabela 3 - Conteúdo em metais (ppm), Br (ppm) e PF(%) em LV1 e LV2 
LV1 

cm Co Cr Cu Hg  Ni Zn Br PF 
9-10 54 461 110 122 204 388 19 19,6 

11-12 55 480 106 77 205 346 14 15,8 
13-14 59 520 105 95 207 369 11 14,8 
15-16 57 523 100 81 207 383 9 12,6 
22-24 54 532 105 44 210 315 4 9,3 
26-28 59 592 99 37 217 306 4 8,5 
30-32 58 594 98 32 217 308 4 7,9 
36-38 60 612 101 29 221 373 4 8,1 
43-44 62 543 99 29 218 300 3 8,1 
46-48 60 602 101 20 216 302 3 7,7 
50-52 55 568 103 26 215 300 3 8,0 
54-56 57 615 106 14 212 293 3 7,7 
58-60 55 610 100 25 212 303 2 8,1 
62-64 56 566 97 16 211 227 3 7,1 
66-68 56 596 102 15 218 301 3 7,3 

LV2 
cm Co Cr Cu Hg  Ni Zn Br PF 

0-10 44 525 95 22 154 319 9 9,5 
30-40 43 520 94 22 153 323 8 9,2 
40-50  43 521 91 23 148 313 8 9,2 
60-70 42 503 93 21 154 318 7 9,4 
70-80 37 464 92 16 151 315 5 8,5 

90-100 33 468 91 26 157 318 4 8,6 
100-110 29 413 95 33 159 323 6 8,6 
110-120   33 438 95 35 162 326 4 8,9 
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Tabela 2 - Elementos traços (ppm) em LV1, LV2 e rocha fresca 
 LV1  LV2  Rocha 

cm 9-16 22-32 36-68  0-70 70-120  min med max 
n 4 3 8  4 4  12 12 12 

As 2,1 1,7 1,6  nd nd  nd nd nd 
Ba 1055 1094 1104  533 501  610 746 1338 
Br 13,2 4,4 3,2  8,1 4,7  nd nd nd 
Co 56 57 58  43 33  15 49 90 
Cr 496 573 589  517 446  252 328 429 
Cs 1,4 1,3 1,3  2,7 2,9  0,7 0,8 1,6 
Cu 105 101 101  93 93  33 38 126 
Ga 28 30 30  29 30  10 18 22 
Hf 9 10 9  9 8  5 8 9 

Hg ppb 94 38 22  22 28  nd nd nd 
Nb 155 163 164  156 150  68 106 115 
Ni 206 215 215  152 157  52 140 306 
Rb 88 78 67  139 104  16 27 50 
Sb 0,5 0,4 0,4  0,5 0,3  nd nd nd 
Sr 622 621 633  380 362  915 1003 1368 
Sc 31 33 33  31 29  22 25 29 
Se 7,9 nd 3,1  nd nd  nd nd nd 
Ta 7,3 8,1 7,8  8,5 7,6  4,4 6,8 7,9 
Th 20 21 21  19 17  6 8 16 
U  3,0 3,2 2,9  3,3 2,7  1,3 1,8 2,6 
V 343 309 303  359 368  213 295 334 
Y 39 41 41  35 36  28 33 44 
Zn 371 310 300  318 320  30 89 126 
Zr 386 394 395  379 373  236 317 392 
La 135 135 133  115 107  63 70 115 
Ce 247 259 256  211 192  116 141 233 
Nd 82 89 113  96 88  54 67 99 
Sm 18 18 20  15 14  10 12 16 
Eu 4,7 5,0 5,0  4,7 4,4  3,2 3,9 5,1 
Tb 1,6 2,0 1,9  1,5 1,4  1,2 1,4 1,8 
Yb 2,6 2,7 2,8  2,9 2,8  1,6 1,8 2,2 
Lu 0,33 0,38 0,36  0,26 0,24  0,17 0,22 0,27 
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INTRODUÇÃO 

Os processos geoquímicos e pedogenéticos atuam na 
formação de perfis de alteração a partir de reações 
químicas, físicas e biológicas geradas pelo desequilíbrio 
entre as condições em que as rochas são formadas e a sua 
exposição às condições da superfície terrestre. Durante 
estes processos, alguns elementos sofrem mobilizações 
que dependem da capacidade desses elementos 
preferirem se fixar em algumas fases minerais ou nas 
soluções de alteração. Durante muito tempo, acreditou-se 
que os elementos terras raras (ETR) eram imóveis e não 
sofriam fracionamento durante o intemperismo. Com isso, 
o padrão dos ETR poderia ser utilizado para demonstrar 
proveniência de sedimentos ou solos. Entretanto, estudos 
mais recentes (Horbe & da Costa, 1997), mostram que 
estes elementos são móveis nos processos exógenos. 
Contudo, o fracionamento dos ETR ainda é questionado e 
põe em dúvida a sua utilização como traçador de 
proveniência de solos ou sedimentos.  
     A mobilidade dos elementos traços ainda pode ser útil 
para estudos ambientais, informando se alguns elementos 
que podem ser tóxicos estão enriquecidos nos produtos de 
alteração intempéricos devido a processos antrópicos ou 
naturais. 

O presente estudo tem o objetivo de verificar o 
comportamento de alguns elementos traços e ETR 
durante a formação de um perfil de alteração sobre um 
granito localizado em um local de preservação ambiental, 
o Parque Estadual de Itapuã, localizado em Viamão, 
cidade vizinha a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A 
escolha desta região foi determinada pela baixa ação 
antrópica, sendo mais facilmente detectado 
enriquecimento e empobrecimento em elementos 
químicos devido a processos naturais.  

O perfil de alteração é caracterizado pela rocha sã na 
base (sienogranitos e álcali-feldspato granitos 
subordinadados de idade Neoproterozóica), saprólitos (S1 
e S2) e os horizontes pedogenéticos (A e Cr) no topo. 

A rocha sã apresenta estrutura maciça e textura 
equigranular média, hipidiomórfica marcada pelos 
minerais essenciais da rocha, que são feldspato alcalino  

 
com 40%, plagioclásio (25%), quartzo (30%). Como 
minerais acessórios ocorrem opacos, biotita, zircão e 
micas brancas, que totalizam 5%. Os feldspatos 
apresentam feições incipientes de alteração. O saprólito 
consiste na rocha alterada, que mantém a textura e 
estrutura da rocha sã e foi subdividido em S1, menos 
alterado e S2, mais alterado. Os saprólitos apresentam 
mineralogia similar a da rocha sã, mas com aumento da 
porosidade e da quantidade de argilominerais. As bordas 
dos feldspatos apresentam uma "auréola" de alteração de 
óxidos secundários e argilominerais. A porosidade e a 
quantidade de óxidos secundários aumentam do S1 para o 
S2. Seguindo a descrição morfológica de Lemos & 
Santos (1996) e as análises físicas e químicas 
(EMBRAPA, 1997) realizadas no perfil de solo, os 
horizontes pedogenéticos A e Cr, o solo pode ser 
classificado como Neossolo Litólico Distrófico típico. A 
mineralogia dos horizontes pedogenéticos é basicamente 
quartzo, argilominerais e óxidos. O horizonte Cr 
apresenta "clastos" de quartzo envoltos em uma matriz 
porosa composta de argilominerais e óxidos. A 
porosidade no Cr aumenta em relação ao S2. O horizonte 
A apresenta uma diminuição do tamanho dos "clastos" e 
aumento da porosidade em relação ao Cr. A composição 
da matriz do horizonte A é a mesma do Cr, entretanto, 
naqueles ocorrem restos de plantas. 

 
GEOQUÍMICA: 
RESULTADOS, DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

A análise da capacidade de troca de cátions (CTC) 
indica valores que variam de 25,72 meq/100g, no 
horizonte A até 6,54 meq/100g, no horizonte Cr. O pH do 
solo dissolvido em água classifica os horizontes como 
muito ácidos (valores em torno de 5) nos saprólitos (S1 e 
S2) até extremamente ácidos (valores em torno de 4) nos 
horizontes pedogenéticos (A e Cr), segundo a 
classificação de Kaminski et al. (1989). O carbono 
orgânico do solo apresenta valores de 1,45% no horizonte 
A e 0,04% no horizonte Cr.  
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Os elementos SiO2, CaO, K2O e Na2O são lixiviados 
ao longo do perfil de alteração; enquanto que a perda ao 
fogo (P.F.) aumenta da rocha em direção aos horizontes 
pedogenéticos, indicando aumento de umidade ao longo o 
perfil de alteração. A diminuição de SiO2, CaO, K2O e 
Na2O ao longo do perfil está relacionado ao processo de 
hidrólise, e depende do(a): (i) pH, (ii) quantidade de água 
disponível e (iii) lixiviação dos produtos solubilizados. 
Este processo é a principal reação na formação e 
transformação de argilominerais, particularmente, sob 
condições tropicais e subtropicais úmidas, no qual 
envolve a remoção dos cátions básicos (Ca2+, K+, Na+) e 
de Si4+ pelo processo de dessilificação. Neste processo 
são liberados Si4+ na forma de ácido silícico (H4SiO4) e 
íons metálicos livres. A intensidade da alteração aumenta 
com o decréscimo do pH da solução, o que corrobora 
com a observação do aumento de SiO2 dos horizontes 
pedogenéticos A em direção ao Cr no perfil. O aumento 
de K2O e Na2O do horizonte Cr para o A (pedogenéticos) 
está relacionado ao processo de biociclagem. Os 
elementos Al2O3, TiO2 e Fe2O(T) são concentrados ao 
longo do perfil de alteração. O aumento relativo de TiO2 
ao longo do perfil, está relacionado com a alteração da 
biotita para clorita, evidenciando a imobilidade deste 
elemento. O teor de Al2O3 diminui da rocha até o 
horizonte pedogenético Cr, e aumentam em direção ao 
horizonte A, no qual ocorrem reações de complexação 
dos cátions metálicos com a matéria orgânica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os elementos traços foram dispostos no gráfico do 

fator de enriquecimento (Fig. 1), considerando o Ti como 
elemento imóvel ao longo do perfil de alteração. O fator 
de enriquecimento foi obtido a partir da fórmula: f = 
[Celemento/CX (amostra)] / [Celemento/CX (rocha sã)], onde 
Celemento = concentração de um elemento qualquer e CX  é 
a concentração do elemento considerado imóvel na 

amostra e na rocha sã’. Os elementos estão organizados 
na figura de acordo com o grau de enriquecimento. 

A análise deste gráfico mostra que os elementos de 
Sb a V estão enriquecidos em relação à rocha.  Dentre 
estes o único que apresenta comportamento diferente dos 
demais é o Cr, que apresenta teores semelhantes nos 
horizontes pedogenéticos e decresce do S2 em direção ao 
S1. Uma possível explicação para o comportamento dos 
elementos enriquecidos (Cu, Co, Ni, Cr e V) é o 
comportamento similar destes elementos com o Fe. 

Os composto de Fe apresentam dois estados de 
valência, os ferrosos com valência 2+ e os férricos com 3+. 
Os compostos ferrosos (mais solúveis) são facilmente 
oxidados em ambientes oxidantes para compostos 
férricos (menos solúveis). A partir do intemperismo o 
Fe2+ pode se transformar para Fe3+ acelerando a alteração 
da própria rocha. As formas cristalinas que o ferro 
assumem no ambiente secundário, dependem das 
condições físico-químicas e bióticas do mesmo (Batista, 
2003). Sendo assim, o enriquecimento destes metais no 
solo pode ser explicado pela ocorrência destes elementos 
nos seus estados de valência 3+, formando compostos 
poucos solúveis ou sendo carreados em conjunto com os 
óxidos e hidróxidos férricos. Gráficos entre os teores de 
Fe2O3(T) e estes metais, não apresentados aqui, mostram 
correlação lineares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Gráfico de fator de enriquecimento em relação ao Ti, indicando o comportamento dos elementos 

menores em relação à rocha sã (R), saprólitos 2 e 1, respectivamente (S1) e (S2) e horizontes 
pedogenéticos (A) e (Cr). 

Os ETR apresentam-se empobrecidos em relação à 
rocha sã, em todas as amostras de solo e saprólito total, 
indicando a mobilidade destes elementos. Os teores 
absolutos dos ETR (ΣETR) diminuem imediatamente da 
rocha para os saprólitos em média 76%, tanto em 
elementos terras raras leves - ETRL (ΣETRL = La a Eu) 
(50,67 ppm) quanto em elementos terras raras pesados - 
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ETRP (ΣETR = Gd a Lu) (14,90 ppm). Entretanto, os 
horizontes pedogenéticos (horizontes A e Cr) 
apresentam-se mais empobrecidos em ETRP e mais 
enriquecidos em ETRL em relação ao horizonte 
saprolítico (S1 e S2), indicando que algum fracionamento 
pode ter ocorrido durante o processo intempérico. 

Utilizando-se os gráficos de fator de enriquecimento 
como descrito acima (FIG. 2), todos os ETR mostram-se 
móveis. Entretanto, os ETR médios são mais 
empobrecidos, seguidos dos leves e finalmente os 
pesados, indicando um fracionamento entre estes 
elementos durante o processo intempérico. Algum 
fracionamento entre Sm e Nd pode ser observado e 
poderá influenciar nas razões de εNd e TDM. Este 
argumento deverá ser testado em estudos isotópicos 
futuros. 

A mobilidade dos elementos maiores, traços, 
inclusive os ETR, no perfil de alteração desenvolvido 
sobre o Granito Cantagalo, Parque Estadual de Itapuã, 
demonstra que os processos supergênicos atuantes, como 
a hidrólise, dessilificação, oxidação e lixiviação foram 
responsáveis pelo enriquecimento/empobrecimento 
relativo dos elementos químicos durante a evolução do 
perfil de alteração. Em geral com perda de elementos 
móveis neste estudo, como Ca, Al, Si, Rb e 
enriquecimento de elementos que foram complexados, 
principalmente durante a formação dos óxidos: Cr e V. 
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Figura 2: Gráfico de fator de enriquecimento em relação ao Ti, indicando o comportamento dos 
elementos terras raras em relação à rocha sã (R), saprólitos 2 e 1, respectivamente (S1) e (S2) e 

horizontes pedogenéticos (A) e (Cr).
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INTRODUÇÃO 
No NE do Pará e NW do Maranhão há diferentes 

exemplos de ocorrências de fosfatos de alumínio 
relacionados a perfis lateríticos. Constitui um horizonte 
endurecido típico, situado abaixo de crosta ferruginosa 
rica em alumínio e também portadora de fosfatos. 
Dispõe-se na forma de platôs sustentados pelas crostas, 
com extensões de até 5 km. Os perfis lateríticos, da rocha 
mãe ao topo, apresentam espessuras de 30 a 40m; o 
horizonte de fosfatos atinge até 10m. De acordo com 
Costa (2001), estes perfis seriam produto de uma primeira 
fase de laterização ocorrida na Amazônia, provavelmente 
no Eoceno-Oligoceno. Os depósitos de fosfatos de 
alumínio tiveram como fonte diferentes tipos de rochas, 
desde sedimentos até metamorfitos e ultramafitos; em 
alguns casos, não se conhece a rocha que deu origem aos 
fosfatos (Oliveira & Costa, 1984; Costa, 2001). 

A ilha de Itacupim, situada próxima à desembocadura 
do rio Gurupi (Figura 1), representa um dos três maiores 
depósitos de fosfato da região, com reserva de 5.100.000 
ton e teor em peso de P2O5 variando de 8 a 20% (Oliveira 
& Costa, 1984). É uma ilha de cerca de 4 km2 de área, 
alongada na direção N-S, com 51m de altitude máxima. 
Possui um platô central, sendo sua borda oeste 
constituída por campos de mangue, enquanto a borda 
leste recebe o impacto da ação do mar, formando falésias 
onde aflora o perfil laterítico (Oliveira & Schwab, 1980). 
O clima atual é tropical úmido, com duas estações bem 
definidas, uma de estiagem e outra chuvosa. Foi estudada 
anteriormente por Costa (1979), Costa & Sá (1980), 
Oliveira & Schwab (1980), Oliveira & Costa (1984), e 
Passos (2002). Estes trabalhos abordaram principalmente 
aspectos mineralógicos e geoquímicos, sendo que alguns 
trataram das possibilidades de aproveitamento econômico 
do fosfato. 

Costa (1979), Costa & Sá (1980) e Oliveira & 
Schwab (1980) foram os primeiros a descrever o perfil 
laterítico de Itacupim, reconhecendo a rocha-mãe, um 
apatita-hornblendito, na base, um horizonte de transição 
contendo esmectita e wardita, que grada para o topo em 
um horizonte rico em caolinita. Sobrepõe-se um 
horizonte concrecionar fosfático rico em crandallita, e um 
horizonte encouraçado ferruginoso contendo crandallita e 
gibbsita. 

O objetivo deste trabalho é o de detalhar a 
caracterização do perfil laterítico, determinar as relações  

 
de filiação entre as fases primárias e secundárias, e 
estabelecer a evolução geoquímica da rocha parental 
durante os processos de alteração que culminaram com a 
formação das couraças fosfática e ferruginosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Localização da ilha de Itacupim (PA), na 
região da foz do rio Gurupi. 

 
MATERIAIS E TÉCNICAS ANALÍTICAS 

Os materiais utilizados neste trabalho foram coletados 
em poços e em caminhamentos pela ilha, e incluem 
amostras dos diferentes horizontes do perfil de alteração, 
que representam as várias etapas do processo 
intempérico. 

O estudo adotado privilegiou a micromorfologia 
como ferramenta fundamental para a visualização das 
relações espaciais entre as fases primárias e secundárias, 
visando à reconstituição da evolução morfológica e 
mineralógica dos materiais. Os dados micromorfológicos, 
obtidos sobre lâminas delgadas e sobre fragmentos 
indeformados, foram obtidos por MO (microscopia 
óptica) e MEV-EDS (microscopia eletrônica de varredura 
com análise química qualitativa microlocalizada). 
Também foram aplicadas técnicas de análise sobre 
amostras com estrutura destruída, como DRX (difração 
de raios-X), e FRX (fluorescência de raios-X), para 
obtenção das composições mineralógica e química global. 

Os dados químicos globais foram tratados 
estatisticamente, para interpretação e correlação das 
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associações e tendências geoquímicas com a composição 
mineralógica e com o grau de intemperismo dos 
materiais. 

 
MATERIAIS ISALTERÍTICOS E A INTER-
PRETAÇÃO DA ROCHA PARENTAL 

O estudo das amostras de rocha pouco alterada que 
conservam as estruturas primárias (isalterita) confirmou, 
de modo geral, a composição anfibolítica encontrada por 
Oliveira & Schwab (1980) para a rocha parental do perfil 
de Itacupim. Revelou ainda que os anfibolitos derivam de 
rochas ultramáficas, maciças ou bandadas e, nesse caso, 
com intercalações de bandas micáceas entre as bandas 
ricas em minerais ferromagnesianos. As bandas micáceas 
poderiam representar níveis de flogopitito, semelhantes 
aos que ocorrem no maciço ultramáfico-alcalino-
carbonatítico de Ipanema (Florêncio & Toledo 1997). 

A rocha parental continha também apatita e 
magnetita, que permanecem mais ou menos inalteradas 
até o início do processo intempérico. A apatita pode 
aparecer bordejada por uma segunda geração de apatita, 
provavelmente resultante de processo hidrotermal. Não 
foi observada apatita bordejada por wardita, conforme as 
descrições de Oliveira & Schwab (1980). 

A mica presente na rocha parental, provavelmente 
flogopita, transforma-se por alteração intempérica em 
caolinita, preservando perfeitamente a forma original em 
lamelas, com pouco ou nenhum produto ferruginoso nos 
espaços interlamelares. Não houve registro, nos materiais 
amostrados, de transformação da mica em esmectita ou 
outro argilomineral do tipo 2:1. 

Mesmo no material pouco alterado, os minerais 
ferromagnesianos encontram-se já bastante 
transformados, deles restando apenas pseudomorfos em 
redes ferruginosas. Esses pseudomorfos foram 
interpretados como derivados principalmente de 
anfibólio, em vista do padrão geométrico preservado das 
clivagens, sublinhado pelo depósito dos óxidos de ferro. 
É possível que haja ainda outro mineral primário 
ferromagnesiano na rocha, provavelmente a olivina, pois 
há pseudomorfos com rede ferruginosa mais aberta e sem 
relação com o padrão de clivagem dos anfibólios. 

Os pseudomorfos de micas e de minerais 
ferromagnesianos destacam-se nos materiais isalteríticos. 
Os micáceos apresentam-se, geralmente, muito bem 
preservados, com algumas inclusões de cristais 
micrométricos de fase titanífera (possível anatásio), 
somente observada em microscopia eletrônica. 

Outra feição herdada da rocha parental, observada ao 
MO, pode indicar a natureza dos materiais originais do 
perfil laterítico da ilha: a riqueza em magnetita que, 
alterada, forma redes de faixas goethíticas, em padrão de 
deposições sucessivas, com alguma variação de cor e de 
modo de cristalização. Em alguns casos, observa-se um 
plasma de cor cinza-esverdeada, constituído 
essencialmente por titânio (provavelmente anatásio, 
produto da alteração da ilmenita, que ocorre associada à 
magnetita), nas descontinuidades intra ou intercristalinas 
da magnetita, ou ainda em seu entorno. A riqueza em 

magnetita pode sugerir a ocorrência de foscorito no 
maciço. 

Os materiais da base do perfil de alteração encontram-
se recortados por fissuras preenchidas por wavellita, que 
ocorre como cristais de centenas de micrômetros de 
comprimento, geralmente em associações fibrorradiadas. 
Seu modo e local de ocorrência (base do perfil, no meio 
fissural, em cristais relativamente grandes e homogêneos 
ou em agregados substituindo porções dos antigos grãos 
de mica) sugerem origem por precipitação a partir de 
soluções em meio com circulação restrita, própria do 
ambiente hidrotermal, e não do ambiente intempérico.  

 
EVOLUÇÃO MINERALÓGICA E MORFO-
LÓGICA DO PERFIL 

Os saprolitos isalteríticos passam gradativamente a 
saprolitos aloteríticos, com a progressiva destruição dos 
pseudomorfos de mica e de anfibólio e a instalação de 
minerais supérgenos recristalizados, ocupando os espaços 
fissurais e porosidade em geral, constituindo o plasma 
secundário, onde são encontradas todas as fases 
(ferruginosas, fosfáticas e titaníferas, alám da caolinita, 
em certas partes do perfil). 

Mais próximo à base do perfil, desenvolvido 
principalmente sobre rochas mais ricas em anfibólios, o 
saprolito é dominado por esmectita, contendo ainda 
wavellita, apatita, opacos e traços de goethita. Mais acima 
no perfil, ou diretamente sobre as rochas mais ricas em 
micas, o saprolito é essencialmente caolinítico, contendo 
goethita, wavellita, opacos e anatásio. 

Quanto à ocorrência dos minerais fosfáticos, observa-
se que a wavellita, de origem hidrotermal, é dominante na 
base do perfil., Outro mineral fosfático, a turquesa, ocorre 
associado à wavellita, sob forma microcristalina, em 
volumes sub-esferolíticos, e foi interpretado também 
como de origem hidrotermal (Costa et al., 2004 e 2005). 
Nos horizontes saprolíticos, a wavellita pode ser 
desestabilizada pelo intemperismo e reprecipitar em 
cristais menores, geralmente aciculares, sobre as paredes 
ferruginosas dos pseudomorfos de minerais 
ferromagnesianos. No saprolito mais evoluído, a 
wavellita geralmente dissolve-se, mas pode dar lugar à 
crandallita, quando há disponibilidade de Ca no meio. 
Essa transição da wavellita para crandallita, observada ao 
MEV pela ocorrência de porções micrométricas de fases 
com P, Al e Ca/Sr/ETR sobre alguns prismas de 
wavellita, é fenômeno localizado, não parecendo ser uma 
tendência generalizada de sua evolução. 

Finalmente, nas couraças, a crandallita representa a 
única fase fosfática, e ocorre tanto de forma dispersa em 
meio ao plasma secundário ferruginoso, como em cutãs 
ou no núcleo dos nódulos e concreções.  

 
GEOQUÍMICA 

Os intervalos de composição química (maiores e 
traços) dos materiais componentes do perfil de alteração 
estão apresentados na Tabela 1. As amostras de rocha 
pouco alterada analisadas indicaram composição 
ultramáfico-alcalina, com teores significativos de CaO, 
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MgO, Fe2O3, TiO2 e P2O5. Entre os elementos traços, 
destacam-se Cr e Ni com teores geralmente acima de 
0,1% e, juntamente com Ba, F, ETR, e Sr, compõem uma 
assinatura geoquímica característica. 

No saprolito esmectítico há perda de Ca e Mg, e 
concomitante ganho em Fe, tendência que se intensifica 
no saprolítico caolinítico. Os teores de P2O5 no saprolito 
caolinítico situam-se entre 1,8 e 4,0%, mas podem chegar 
a valores bem mais elevados em porções especialmente 
enriquecidas em wavellita. Nesse caso, são bastante 
superiores também os teores de Ba, ETR e Sr. 

Os teores de P2O5 atingem seus valores máximos na 
couraça fosfática, onde variam entre 9,3 e 15,4%, e onde 
também os valores de Fe2O3 são elevados. Na couraça 
ferruginosa, os teores de P2O5 caem, mas mantêm-se 
ainda relativamente elevados, na faixa de 6 a 10%, e os 
de Fe2O3 elevam-se a mais de 45%, refletindo a larga 
predominância das fases ferruginosas sobre as fosfatadas. 
Tanto na couraça ferruginosa como na fosfática, os teores 
de SiO2 ficam geralmente abaixo de 2%, os de Al2O3, 
acima de 13 % e os de ção, acima de 1,5%, refletindo a 
existência das duas fases aluminosas aí presentes: 
crandallita e gibbsita. 

O cálculo dos coeficientes de correlação entre os 
elementos maiores e traços indicou que ao Fe associam-
se Cr e V (provavelmente no retículo da goethita das 
couraças), e ao Ti, Zr e Ga (elementos presentes em 
minerais residuais muito resistentes à alteração, que se 
concentram nos níveis mais evoluídos do perfil). De 
modo geral, apresentam correlação significativa com o P, 
os seguintes elementos: Ba, F, La, Nd, Ce, Rb, S, Sr, Th, 
Sc, Cl e F.  

No entanto, é possível distingüir as diferentes 
associações do P em função do mineral portador. Nos 
horizontes saprolíticos enriquecidos em wavellita 
destacam-se teores relativamente elevados em Ba e ETR, 
e teores especialmente baixos em S e Cl. O elevado teor 
de Cu (1%) em uma amostra especialmente rica em 
wavellita deve-se, provavelmente, à sua já mencionada 
associação com a turquesa. Na couraça fosfática, os 
teores de Sr estão entre 2,1 e 5,7%, ultrapassando 
geralmente os de Ca, o que indica que o mineral presente 
da família da crandallita aproxima-se mais do pólo da 
goyazita. Nesse horizonte estão os maiores teores de Ba, 
Th, Rb, F, C e S. Digno de nota é o fato de haver 
expressiva correlação positiva entre o Sr e o S, indicando 
possível substituição de P5+ por S4+, o que poderia ser 
compensado por substituição concomitante de Sr2+ por 
ETR3+ no retículo da crandallita-goyazita. 

 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O estudo micromorfológico e geoquímico dos 
horizontes do manto de alteração da ilha de Itacupim 
revelaram que as couraças fosfática e ferruginosa que 
capeiam o perfil de alteração contêm como única fase 
fosfática mineral do grupo da cradallita (de composição 
crandallita-goyazita). Esses minerais não estão em 
equilíbrio com o clima atual, sob o qual a tendência da 
alteração intempérica é predominantemente no sentido de 

dissolver os fosfatos da rocha parental, tal como pode ser 
observado nos níveis saprolíticos. Nestes, a apatita vai 
progressivamente desaparecendo, assim como a 
wavellita, que dá lugar à wavellita supérgena ou, apenas 
localizadamente, à crandallita. 

Assim, o perfil como um todo só pode ser 
compreendido como resultante de uma evolução bifásica 
que, numa primeira etapa, sob clima provavelmente mais 
seco que o atual, teria gerado as couraças a partir da 
rocha parental. Nestas, a crandallita derivou da alteração 
da apatita e eventualmente da wavelita, já que o meio era 
rico em Ca, proveniente da desestabilização da apatita e 
do anfibólio. Posteriormente, sob um clima mais úmido, 
semelhante ao atual, teriam se desenvolvido, sob a 
couraça, os níveis saprolíticos caoliníticos mais 
empobrecidos em fósforo. A crandallita formada na etapa 
anterior permaneceu porque na couraça encontra-se 
protegida do intemperismo pelos óxidos de ferro, como 
demonstram as feições micromorfológicas. 

Por ser resistente ao intemperismo, a couraça também 
resiste à erosão e aparece sustentando o relevo da Ilha de 
Itacupim, como testemunho da primeira etapa da 
evolução intempérica regional, situada, segundo Costa 
(2001), no Terciário inferior. 
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Tabela 1 - Intervalos de composição química (elementos maiores e traços) dos materiais componentes do perfil de 
alteração da ilha de Itacupim (PA). Valores obtidos por fluorescência de raios-X, expressos em porcentagem em peso 

dos óxidos para os elementos maiores e PF e em ppm para os elementos traços. RA: rocha alterada, SE: saprolito 
esmectítico, SC: saprolito caolinítico, CP: couraça fosfática e CF: couraça ferruginosa. (n: número de amostras 

analisadas para cada material). (l. d.:  limite de detecção). 
 

 RA (n=4) SE (n=3) SC (n=8) CP (n=7) CF (n=5) 

SiO2 35,8-43,1 2,9-21,9 15,0-47,6 <l.d. -2,8 <l.d. -2,3 
Al2O3 10,8-26,7 22,5-32,7 18,4-31,2 17,8-24,6 13,0-17,1 
Fe2O3 10,1-23,2 10,1-36,6 7,3-45,9 26,1-43,4 46,9-57,4 
TiO2 0,7-2,5 2,3-2,8 0,5-4,2 1,8-6,3 1,8-5,5 
MnO 0,06-0,11 0,01-0,10 0,02-0,16 0,03-0,15 0,03-0,08 
MgO 1,1-5,0 0,02-0,10 0,04-0,10 0,08-0,45 0,08-0,10 
CaO 1,2-5,9 0,3-2,0 0,15-0,56 1,7-4,8 1,3-1,9 
Na2O 0,1-1,0 <l.d. -0,1 <l.d. -0,04 <l.d. -0,7 <l.d. -0,08 
K2O 0,1-0,4 <l.d. <l.d. -0,03 <l.d. -0,04 <l.d. -0,03 
P2O5 2,4-8,5 13,9-17,3 1,8-4,0 9,3-15,4 6,7-9,9 
PF 7,2-10,8 16,3-17,0 11,6-13,6 14,6-16,9 12,0-14,9 
F 801-3176 588-2939 550-1589 866-2648 550-1200 
Sr 227-1589 1361-13193 731-3892 21055-57228 18542-30643 
Ba 37-1123 435-5524 154-1133 643-1849 678-1286 
La 2,0-7,0 242-1043 104-588 54-564 208-510 
Ce 226-555 680-2835 325-1729 183-1831 656-1783 
Nd 263-451 537-2385 271-1347 174-1390 682-1225 
Ga 13-32 9,0-45,0 31-42 20-89 65-77 
Y 64-264 117-371 60-734 54-238 97-287 
Cl 50-510 <l.d. -235 <l.d.-68 64-2438 67-1422 
Co 19-88 <l.d. -35 7,0-73,0 <l.d. -50 <l.d. 
Cr 360-4004 13-1058 46-1291 191-1591 994-2585 
Cu 29-826 271-9290 47-1610 45-266 99-163 
Nb 68-237 <l.d.-12 <l.d.-22 <l.d. <l.d. -26 
Ni 282-1072 42-195 37-216 65-132 81-111 
Pb <l.d. -20 18-45 <l.d. -24 28-86 25-43 
Rb <l.d. -11 <l.d. -8 <l.d. -4 13-33 14-21 
S <l.d. <l.d. <l.d. -607 5380-13614 5125-7326 
Sc 17-106 57-68 <l.d. -68 39-111 84-135 
Th <l.d. -24 29-72 14-48 117-307 96-117 
U <l.d. 0 0 0 0 
V 47-390 329-667 128-779 481-757 739-1078 
Zn 144-301 254-3460 57-637 83-300 70-136 
Zr 123-315 313-531 202-475 134-889 368-909 
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INTRODUÇÃO 
A alteração intempérica promove a quebra da estrutura 

cristalina dos minerais, com a conseqüente liberação de 
seus elementos constituintes. Estes podem ser removidos 
do sistema, neste caso obedecendo à ordem de 
fracionamento químico por alteração definida por 
Manson (1971), e/ou serem rearranjados, formando novos 
minerais, ditos minerais secundários. 

O presente trabalho tece considerações entre os 
principais índices de alteração intempérica (Ki, Kr, IPA e 
IPR) e a mineralogia ao longo do perfil de alteração de 
dois argissolos, localizados no Estado de Pernambuco. 

O primeiro designado Perfil 1 é um Argissolo 
Vermelho-Amarelo distrófico típico A moderada textura 
média/argilosa fase floresta tropical subperenifólia relevo 
forte ondulado (Ribeiro et al, 1999), localizado na Zona 
da Mata de PE (clima tropical úmido), cujo material de 
origem é um biotita gnaisse de granulometria média. O 
segundo solo estudado, Perfil 2, é um Argissolo 
Vermelho Eutrófico câmbico A moderada textura média 
com cascalhos / argilosa cascalhenta fase floresta tropical 
caducifólia relevo forte ondulado (Ribeiro et al, 1999), 
situado na Zona Fisiográfica do Agreste, área de transição 
de condições de clima tropical úmido e semi-árido, 
formado a partir de um hornblenda biotita gnaisse de 
granulometria média a grossa. 

As análises de elementos maiores do material de 
origem e de amostra total (TFSA) dos diversos horizontes 
constituintes dos solos estudados foram realizadas no 
Laboratório de Fluorescência de Raios-X do IGC-USP, 
pelo método de pastilha fundida, estando os resultados na 
Tabela 1, juntamente com os índices pedogeoquímicos. 

As análises mineralógicas foram realizadas sob lupa 
binocular (frações grossas do solo), com o auxílio do 
microscópio petrográfico (frações grossas do solo e 
material de origem) e a partir da interpretação de 
difratogramas de raios-X (Siemens D5000, Cu Kα) 
adquiridos em lâminas preparadas segundo os métodos 
propostos por Jackson (1975) e Whittig & Allardice 
(1986). Nas frações areia grossa e areia fina e na rocha 
matriz fez-se a semiquantificação das porcentagens 
minerais pelo método de estimativa visual. Nas frações 
finas (silte e argila) levou-se em consideração a 
intensidade relativa dos picos para se estimar quais 
minerais predominavam em determinado horizonte. 

Os índices pedogeoquímicos Ki, Kr, IPA e IPR têm 
sido utilizados para avaliar o intemperismo químico em 
perfis de alteração (EMBRAPA, 1979; Jiménez - Rueda), 

 
1996 e 2002; Ohara et al, (2003). 

O índice Ki relaciona a mobilidade do silício com a do 
alumínio, enquanto o Kr relaciona a mobilidade do silício 
com a soma do alumínio, ferro e titânio, tidos como 
pouco móveis dentre os elementos maiores. Ki e Kr 
tendem a diminuir com o aumento do intemperismo 
químico. 

O índice IPA (índice potencial de alteração), expresso 
em porcentagem, relaciona os metais alcalinos e alcalinos 
terrosos com a soma de quase todos os elementos 
maiores. O índice IPR (índice de produto), também 
expresso em porcentagem, relaciona o silício com a soma 
deste com o alumínio, ferro e titânio, ou seja, elementos 
pouco móveis. Assim, o IPA diminui mais rapidamente 
com o avanço da alteração intempérica do que o IPR. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O estudo mineralógico do Perfil 1 mostrou que as 
frações areia grossa e areia fina são constituídas, 
essencialmente, por quartzo, que varia de 99% (topo do 
perfil) a 95% (base). São observados ainda biotita, que 
chega a 2% na base do perfil, e traços de feldspatos, 
minerais opacos, clorita, apatita, epidoto, zircão, 
limonita/goethita (agregados e concreções) e agregados 
argilosos. Na fração silte predominam o quartzo e os 
feldspatos, seguidos da caulinita e das micas 
(provavelmente, biotita e sericita), ocorrendo ainda, 
clorita. A fração argila é constituída, predominantemente, 
por caulinita e feldspatos, seguida por quartzo, micas, e 
por interestratificados. 

A mineralogia das frações areia grossa e areia fina do 
Perfil 2 é constituída, predominantemente, por quartzo, 
que nos horizontes A e B (BA, Bt1, Bt2 e BC) variam de 
80 a 90%, passando nos horizontes mais profundos (C e 
C/Cr) a cerca de 65%. Seguem-se os feldspatos, que nos 
horizontes A e B variam de 10 a 15%, passando nos 
horizontes mais profundos a constituir 30-35%. Além 
desses minerais são descrita ainda, biotita, que nos 
horizontes C e C/Cr constitui cerca de 10% da amostra, 
mineral opaco, anfibólios, muscovita, epidotos, apatita, 
zircão, limonita/goethita (agregados e congreções), 
agregados argilosos e agregados manganosos (estes 
últimos observados, somente, nos horizontes Bt1 e Bt2). 

Na fração silte predominam o quartzo e os feldspatos, 
seguidos de caulinita e micas (possivelmente, biotita e 
sericita), e anfibólios. As menores intensidades dos picos 
de caulinita observadas nos horizontes Bt são sugestivas 
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para a presença de óxidos. A fração argila do Perfil 2 é 
constituída, predominantemente, por caulinita, seguida 
por feldspatos e quartzo, micas e cloritas. Os picos da 
caulinita também são menos intensos nos horizontes Bt, 
enquanto os picos das micas tendem a aumentar em 
profundidade, denotando proximidade à rocha matriz. 

Os dados de Ki e Kr (Tabela 1) mostram valores que 
tendem a diminuir da base do perfil (material de origem) 
até os horizontes Bt do solo, tanto no Perfil 1 quantos no 
Perfil 2, num comportamento coerentes com o esperado. 
A partir do horizonte Bt1 os índices Ki e Kr aumentam, 
chegando inclusive a valores superiores ao da rocha 
matriz. Este comportamento, provavelmente, reflete a 
composição mineralógica associada a granulometria do 
solo (Tabela 2), uma vez que nos horizontes mais 
superficiais as frações areia grossa e areia fina aumentam 
e que estas frações são constituídas essencialmente por 
quartzo (>80 %). 

A Figura 1, onde estão representados os dados de IPA 
x IPR, observa-se para o Perfil 1 uma variação no IPR da 
rocha matriz ao horizonte Bt2 de ≅ 10%, enquanto para o 
IPA a variação é de ≅ 40%. Ainda dentro deste segmento, 
observa-se uma inversão nos valores de IPR e IPA no 
horizonte C/B, possivelmente associado ao bandamento 
composicional da rocha matriz, reflexo do pouco 
desenvolvimento pedogenético que não permitiu a 
homogeneização do material. A partir do horizonte Bt1 os 
valores de IPR e IPA voltam a aumentar, possivelmente, 
devido às mudanças na mineralogia associada às da 
granulometria do solo. 

Comportamento semelhante é observado para Perfil 2, 
com variação de IPR da rocha matriz até o horizonte Bt2 
é da ordem de 5% , enquanto a variação do IPA é de ≅ 
20%. Da mesma forma, a inversão nos valores de IPR e 
IPA, observada no horizonte BC, também deve estar 
relacionada ao bandamento composicional da rocha 
matriz, enquanto o aumento relativo observado a partir do 
horizonte Bt2 deve refletir mudanças mineralógicas 
associadas às da granulometria do solo. 

Os índices pedogeoquímicos com valores mais 
elevados observados para o Perfil 2 indicam que este 
argissolo apresenta menor grau de evolução intempérica 
do que o do Perfil 1. Visto que os dois argissolos 
apresentam a mesma profundidade e que os fatores de 
formação dos mesmos são semelhantes, interpreta-se a 
discrepância entre os índices pedogeoquímicos como 
reflexo da mineralogia do material de origem e, 
conseqüentemente, dos solos. 
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Tabela 1- Composição química e índices pedogeoquímicos dos perfis de alteração estudados. As concentrações de óxido 

são dadas em % peso; n.d. – não detectável.  Ki = PSi / Pal; Kr = PSi / (Pti+PFe+PAl); IPA = (PCa+PMg+PK2+PNa-PH2) / 
(PCa+PMg+PK2+PNa+PSi+PTi+PAl+PFe) * 100; IPR = PSi / (PSi+PTi+PAL+PFe) * 100 

 
P-01 SiO2 Al2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Fe2O3 LOI Ki Kr IPA  IPR  

A 69,73 14,94 0,03 0,04 n.d. 0,19 5,32 0,74 0,03 2,32 6,84 7,93 6,83 -22,92 87,23 

AB 69,89 15,18 0,03 0,06 n.d. 0,26 4,73 0,71 0,02 2,56 6,01 7,83 6,71 -19,93 87,02 

BA 65,16 18,92 0,03 0,07 n.d. 0,18 4,14 0,74 0,02 3,42 7,05 5,85 5,03 -25,39 83,40 

Bt1 56,83 25,52 0,02 0,10 n.d. 0,08 3,01 0,71 0,02 4,64 9,39 3,79 3,29 -38,22 76,68 

Bt2 56,19 25,95 0,02 0,16 n.d. 0,10 3,53 0,65 0,02 4,13 8,88 3,68 3,25 -35,50 76,46 

BC 61,51 23,22 0,02 0,13 n.d. 0,12 3,49 0,48 0,02 3,34 7,67 4,50 4,03 -29,03 80,11 

C/B 63,16 21,80 0,02 0,13 n.d. 0,16 3,60 0,37 0,01 2,82 7,13 4,93 4,46 -26,41 81,69 

C 61,57 22,63 0,03 0,18 n.d. 0,15 4,91 0,41 0,02 2,73 6,92 4,63 4,20 -24,47 80,78 

R 68,02 15,49 0,04 0,88 1,23 3,28 4,65 0,57 0,04 3,30 1,76 7,47 6,31 3,33 86,32 

P-02 SiO2 Al2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Fe2O3 LOI Ki Kr IPA  IPR 

Ap 74,33 12,24 0,059 0,05 0,07 0,03 5,60 0,60 0,03 2,96 3,75 10,32 8,49 -10,07 89,46 

BA 73,39 12,95 0,041 0,02 0,08 0,41 4,20 0,65 0,03 3,68 3,94 9,63 7,74 -11,55 88,56 

Bt1 70,03 15,25 0,037 0,02 0,04 0,33 3,88 0,67 0,03 4,38 4,90 7,81 6,30 -16,03 86,30 

Bt2 66,45 17,15 0,037 0,05 0,04 0,27 4,09 0,73 0,03 4,89 5,43 6,59 5,33 -18,45 84,20 

BC 67,97 17,01 0,034 0,05 0,03 0,23 3,98 0,67 0,03 4,75 5,39 6,79 5,53 -18,16 84,69 

C 66,02 16,92 0,026 0,05 0,05 0,48 5,96 0,48 0,03 4,45 4,38 6,63 5,51 -12,38 84,64 

C/Cr 70,87 14,19 0,020 0,04 0,06 0,73 6,27 0,37 0,03 3,36 2,94 8,49 7,17 -5,80 87,76 

R 70,75 13,48 0,063 0,21 1,51 3,47 5,65 0,41 0,07 3,64 0,22 8,92 7,37 9,15 88,05 

 
Tabela 2- Granulometria do perfis estudados. 

Perfil 1 - Horizontes Composição granulométrica da terra fina (g.kg-1) 

Símbolo Profundidade 

(cm) 

Areia grossa (2-

0,2mm) 

Areia fina (0,2-0,05 mm) Silte (0,02-0,002mm) Argila (<0,002 

mm) 

A 0-13 191 204 280 325 

AB 13-24 220 164 273 342 

BA 24-46 193 148 203 456 

Bt1 46-88 113 98 147 642 

Bt2 88-113 113 131 200 556 

BC 113-150 116 152 277 456 

C/B 150-202 193 158 253 396 

C 202+ 212 209 263 316 

Perfil 2 - Horizontes Composição granulométrica da terra fina (g.kg-1) 

Símbolo Profundidade 

(cm) 

Areia grossa (2-

0,2mm) 

Areia fina (0,2-0,05 mm) Silte (0,02-0,002mm) Argila (<0,002 

mm) 

Ap 0-16 537 98 133 233 

BA 16-35 472 77 107 344 

Bt1 35-68 353 56 133 458 

Bt2 68-92 345 74 137 443 

BC 92-130 306 85 179 430 

C 130-165 393 60 197 350 

C/Cr 165-204 565 86 183 166 
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Figura 1. Gráfico dos índices pedogeoquímicos IPR x IPA dos perfis de argissolos 
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Northeast São Paulo city, comprising part of the 

Ribeira Fold belt (Almeida et al., 1973), is present the 
Mesoproterozoic metamorphosed volcano-sedimentary 
Serra do Itaberaba Group (SIG) (Juliani & Beljavskis, 
1995; Juliani et al., 2000), which is partially covered by 
the Neoproterozoic metamorphosed siliciclastic São 
Roque Group (Juliani et al., 1986; Hackspacher, 1999), 
being the whole sequence of supracrustal rocks crosscut 
by several Neoproterozoic to Phanerozoic granitic 
plutons, and affected by several NE-SW trending shear 
zones (Almeida et al., 1981). The SIG was affected by 
two progressive medium- to low-grade regional meta-
morphic events, which occurred during the Meso-
proterozoic and the Neoproterozoic. 

The paleo-hydrothermal systems developed first in a 
mid-ocean ridge environment and afterwards in a 
following back-arc basin stage associated with the 
emplacement of relative small andesitic to rhyodacitic 
intrusions (Fig. 1). Genetically associated to paleo-
hydrothermal systems are found the metamorphic 
products of a large chloritic alteration zone (CZ1) and 
restrict chloritic (CZ2), argillic, and advanced argillic 
alteration zones that crosscut CZ1 and correspond to fluid 
channel ways (Fig. 1). These alteration zones are similar 
to those present associated to Kuroko-type deposits 
(Franklin, 1993; Ohmoto, 1996). The premetamorphic 
event responsible for the geneses of the CZ1 affected in 
variable degrees basic and intermediate, igneous and 
volcaniclastic rocks. 

Complete gradation in metamorphic products of 
hydrothermally altered rocks include weakly, transitional, 
moderately, and strongly altered lithotypes from the 
outermost zone to the inner part of the CZ1, which are 
recognized by the presence of variable amounts of Mg-
amphibole(s) (cummingtonite-anthophyllite rocks). The 
metamorphic products of CZ2 rocks are Mg-chlorite rich 
rocks (metachloritites). Also present are metamorphosed 
carbonatization, potassification, and silicification 
alteration zones, Algoma type BIF´s, tourmalinites, iron-
manganiferous metapelites, gold-bearing graphite/sulfide 
metapelites, and Cu and Zn soil anomalies (Juliani, 1993; 
Juliani et al., 1992; Beljavski et al., 1999; Pérez Aguilar, 
2001; Pérez-Aguilar et al., 2005).  

Mass balances showed that most metabasites from the 
hydrothermal alteration zones (HAZ) that exhibit a 
normal metamorphic mineralogical assemblage 
(hornblende + plagioclase), and because or this 

considered as protoliths, were already submitted to 
significant chemical changes, if compared with 
metabasites localized out of the HAZ. Potassium was 
systematically depleted from these metabasites. In 
relation with the other major elements, systematic 
depletion or enrichment patterns could not be established, 
having been most major elements either enriched or 
depleted, sometimes with significant absolute variations, 
but samples enriched in Mg and Ca, depleted in Fe, Ti, 
and P, and without significant Si variations 
predominated. Most samples were depleted in almost all 
trace metals, including base metals, S, REE, Y, and Zr, 
thus being some samples very rich in Ni (up to 147%), 
Cu (up to 124%), As (up to 189%), Ba (up to 70%), Cr 
(up to 338%), Pb (up to 390%), and Rb (up to 1051%). 

 

 
Figure 1. Schematic reconstruction of hydrothermal 

systems (Pérez-Aguilar et al., 2005).  
 

Analyzing the whole lithotypes of hidrothermalized 
metabasites from the CZ1, most of them were depleted in 
Na, K, Ca and Fe, having been Al, Ti, Mn, Si, P and also 
S enriched in some samples and depleted from others. 
Strongly altered metabasites were enriched in Mg (up to 
~90%) and were depleted in Al, Ti, K, Na, Ca, Fe, and P, 
being observed locally Si enrichments (up to 31%). 

 Hydrothermally altered intermediate igneous rocks 
are those that show more homogeneous mass balance 
patterns, having been most of them enriched in Mg (up to 
116%), Fe (up to 100%), and P (up to 52%), and depleted 
in K (up to 100%), Na (up to 96%), Ti (up to 66%), and 
Al (up to 54%). Ca and Mn were enriched (up to 789% 
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and 260%, respectively) in some samples and depleted 
from others. Si showed relatively low enrichments (up to 
12%). Most trace elements, including Y, Zr, and REE 
were depleted from these rocks, although Ce was 
enriched (up to 305%) in all samples. Sr showed a 
chemical behavior similar to that of Ca. The tendency of 
Ca, Mn, and Sr is to decrease its concentration as 
intensity of hydrothermal alteration increases.  

Hydrothermalized intermediate metavolcaniclastic 
rocks from the CZ1 due not show so homogeneous 
depletion or enrichment patterns if compared with related 
igneous protoliths. Generalizing, most of these rocks 
were enriched in Na (up to 398%), Fe (up to 113%), Ti 
(up to 69%), Al (up to 47%), and P (up to 93%), and were 
depleted in Ca (up to 92%), Mn (up to 91%), Mg and Fe 
(up to 38%). Na and Ca were progressively depleted as 
intensity in hydrothermal alteration increased. In these 
rocks REE were depleted and most of the other trace 
elements were enriched, including Zr, having 
concentrations of Li (up to ~2250%), Sc (up to 333%), 
Co and Nb (up to 284%), Ta (up to ~300%), Hf (up to 
~100%), Th (up to ~50%), and V (up to 96%) 
progressively enriched in samples as intensity in 
hydrothermal alteration increased. Some samples were 
enriched in Bi (up to 60956%), Rb (up to 11980%), Mo 
(up to 5812%), S (up to 2457%), Sn (up to 627%), B (up 
to 883%), and Ba (up to 571%). 

In rocks affected by CZ2, metasomatic processes were 
responsible for significant volume variations (up to – 
~50%). The main mass balance features from these rocks 
are the extreme Mg enrichments (up to 162%) and Si 
depletions (up to 46%). Due to silica lixiviation the Al 
and Ti residual concentrations increase (up to 29% and 
41%, respectively). In relation with the other elements, 
these rocks were also enriched in Mn and depleted in Na, 
Ca, and also in S. Some CZ2 samples were enriched in K 
(up to 110%) due to the overprinting of a potassic 
alteration. 

Carbonatized rocks were enriched in Ca, Mg, K Ba, 
Rb, Li and U, and potassified rocks were highly enriched 
in K. 

The lixiviation of K from hydrothermally altered rocks 
was responsible for the presence of a diffuse zone of K-
enrichment marked by the presence of biotite-bearing 
basic and intermediate rocks that envelope the CZ1, 
which defines a lower temperature potassic alteration. 
Lixiviated Ca from thee rocks was responsible for the 
presence of large carbonatized rocks present in deeper 
parts of the system, being locally Ca and Na enrichments 
due to the overprinting of carbonatization and albitization 
events. B remobilizations are compatible with the 
presence of volcanogenic tourmalinites. 

Enrichments of rocks in Bi, Rb, Mo, and Sn suggest 
the presence of fluids associated to acid rocks. Depletions 
in Y, and Zr, indicate the presence of carbonated 
complexes in hydrothermal fluids. Sr chemical behavior, 
similar to that of Ca, denotes that initial fluids 
destabilized plagioclase, being Sr reintroduced associated 
to later carbonate rich-fluids. Depletions in Fe and Mn 
were responsible for the formation of overlying Algoma-

type BIF´s and iron-manganiferous metapelites. The 
abnormal enrichment or depletions of samples in S and 
also in base metals indicates mobility of these elements 
through hydrothermal fluids, which associated to the 
identification of several pre-metamorphic hydrothermally 
altered zones and superimposed hydrothermal events, 
similar to those of Kuroko-type base metal 
mineralizations, so as obtained stable isotope patterns 
(Pérez-Aguilar et al., 2005), the presence of Cu and Zn 
soil anomalies and associated gold mineralization, 
suggest the possibility of the existence of base metal 
deposits associated to paleo-hydrothermal systems, 
expanding the mineral potential for the occurrence of 
base metal deposits in the Serra do Itaberaba Group and 
in the volcano-sedimentary sequences of the Ribeira Fold 
Belt.  
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INTRODUÇÃO 

O Distrito Mineral do Alto Uruguai (RS) é 
mundialmente conhecido pela mineralização de ametista, 
que ocorre em geodos nas rochas basálticas (Fig. 1). 
Associados à ametista, ocorrem calcita, argilominerais e 
excepcionalmente selenita e barita. Os argilominerais são 
produto de processos alteração pós-magmática e 
hidrotermal, cuja compreensão é importante na 
determinação da gênese desta mineralização (Gomes, 
1996). 

 
Figura 1.  Mapa de localização da área estudada. 

 
METODOLOGIA 

 Os estudos petrográficos de detalhe por 
microscopia ótica e microscopia eletrônica de varredura 
revelam a presença de diferentes espécies de 
argilominerais, entretanto a caracterização química 
precisa de cada um deles é dificultada pela sua ocorrência 
em assembléias polifásicas de argilominerais e de 
minerais não argilosos. 

Para este estudo, análises por microssonda 
eletrônica e análises quantitativas por microscopia 
eletrônica de varredura foram associadas a análises por 
difratometria de raios X, com o objetivo de obter dados  

 

da composição química precisa das diferentes espécies de 
argilominerais. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas rochas basálticas, os argilominerais são 
observados em diferentes sítios petrográficos (Gomes et 
al., 2000): (a) Ocorrem nos interstícios dos grãos 
primários; (b) Preenchendo vesículas; e (c) Capeando 
geodos. 

As espécies observadas pertencem tanto aos grupos 
dioctaédricos como trioctaédricos: celadonitas, esmectitas 
e interestratificados celadonita-esmectita. Nos espaços 
intersticiais da rocha aparecem esmectitas do tipo 
saponita (esmectita 3), principalmente no topo e na base 
dos derrames, sendo que nas partes centrais por vezes 
ocorrem interestratificados clorita-esmectita. 

As vesículas e microvesículas podem ser total ou 
parcialmente preenchidas, formando depósitos zonados 
(Fig. 2). 

A sequência de preenchimento da borda para o 
centro é, de modo geral: esmectita (chamada de esmectita 
1) – interestratificado celadonita-esmectita – celadonita, 
seguida ou não por uma segunda esmectita (esmectita 2). 

 

 
 
Figura 2. Vesícula preenchida por esmectita na borda e 

celadonita no centro em rocha basáltica. 
 

Os geodos de ametista apresentam uma fina camada 
constituída por celadonita que forma um envelope 
externo.  

A celadonita apresenta, ao microscópio eletrônico de 
varredura, a morfologia típica de lamelas tabulares, sendo 
observada uma segunda geração, com aspecto de fios, 
que recobre a primeira (Fig. 3). 
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Figura 3.  Imagem de elétrons secundários ao MEV 
mostrando uma celadonita tabular envolta por uma 

celadonita fibrosa. 
 

A esmectita aparece como finas lamelas na parte 
externa das vesículas, ocorrendo ma segunda geração no 
interior das vesículas, em que apresenta uma morfologia 
em “novelos de lã” (Fig. 4), com lamelas de até 10μm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Imagem de elétrons secundários ao MEV 
mostrando a esmectita 2, tipo “novelo de lã”. 

 
As análises de química mineral mostram que os 

argilominerais dos diferentes sítios petrográficos 
apresentam composição química diferente (Fig. 5). 

As esmectitas que ocorrem nos interstícios dos grãos 
no interior da rocha (esmectita 3) correspondem a 
saponitas. As esmectitas de vesículas (esmectita 1 e 2) 
têm composição mais ampla, aproximando-se do campo 
composicional das cloritas. Os interestratificados 
celadonita-esmectita apresentam como extremo 
esmectítico uma composição dioctaédrica, 
correspondente à montmorilonita, e não a saponita, 
mostrando tratar-se de uma fase independente. 
 

 
 

Figura 5. Representação quimiográfica no sistema 
triangular M+-4Si-3R2 (Meunier et al., 1991) das argilas 
analisadas. Os círculos brancos mostram a posição dos 

padrões minerais puros. 
 

Os resultados mostram que a associação de estudos 
petrográficos de detalhe com caracterização das fases por 
difratometria de raios X permite a distinção das diferentes 
espécies, o que possibilita a utilização de microssonda 
eletrônica e quantificação por MEV para a caracterização 
química precisa. 
     A origem dos argilominerais é ainda controversa. 
Pode-se considerar que as porções da rocha onde a razão 
fluido/rocha é alta, como nos níveis vesiculares e de 
geodos, sejam mais favoráveis aos processos de 
dissolução-cristalização, levando à formação mais intensa 
dos argilominerais. Já nas porções de baixa razão 
fluido/rocha, como no interior da porção maciça, há 
preservação da esmectita e dos minerais primários. Resta 
ainda a hipótese da origem da esmectita estar relacionada 
a eventos anteriores à intensa alteração da rocha, ou seja, 
a fluidos de mais alta temperatura, compatíveis com a 
precipitação direta a partir de fluidos deutéricos. O estudo 
de detalhe da química destes minerais é caminho 
importante na discussão destas questões. 
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INTRODUÇÃO 

O Complexo Básico-ultrabásico de Pedras Pretas 
foi descrito inicialmente como um complexo zonado 
concêntrico (Willvwock & Loss, 1970). Rêgo (1980 e 
1981) dividiu o complexo em uma unidade básica e 
uma unidade ultrabásica e concluiu tratar-se de um 
corpo originado por processos acumulativos 
característicos dos complexos estratiformes. Este 
complexo está localizado a SW da cidade de São 
Sepé, RS, Brasil. Tem, como referência, as 
coordenadas 53o38’ a 53o40’ Oeste e 30o17’ a 30o19’ 
Sul. É um corpo com reduzida expressão superficial 
(cerca de 2,5 km2), de idade proterozóica, 
parcialmente incluídos no Complexo Graníticos de 
São Sepé e em contato com rochas metamórficas na 
parte Sul (Fig. 1). 

 
METODOLOGIA 

Foi realizado estudo detalhado das rochas, suas 
associações e seus aspectos de alteração. Foram 
coletadas amostras representativas das rochas frescas 
e intemperizadas. Estudos mineralógicos foram 
realizados, utilizando-se petrografia óptica, difração 
de raios-X e MEV. Para a determinação dos 
elementos maiores, foi utilizada fluorescência de 
raios-X, junto com método gravimétrico para PF e 
titulação para FeO. Os elementos menores e em 
traços foram determinados através de ICP.  
FÁCIES LITOLÓGICA 

O Complexo Básico-Ultrabásico de Pedras Pretas 
é composto por quatro fácies litológicas, uma de 
básica e três ultrabásicas. 

FÁCIES BÁSICA 
A fácies básica, denominada por Rego (1981) de 

unidade básica, contorna a unidade ultrabásica, 
exceto pelo lado Norte. As rochas básicas são gabros, 
que variam desde mela-gabro até leuco-gabro, com 
pequenos níveis esporádicos de anortosito. 
Geralmente tem textura ofítica, com granulação fina a 
média. Compõe-se essencialmente de plagioclásio 
(labradorita), piroxênios, olivina e anfibólios. Biotita, 
clorita, epidoto, em menor teor, são produtos de 
alteração endógena dos plagioclásios, dos piroxênios 
e dos próprios anfibólios (Tabela 1). 

FÁCIES ULTRABÁSICAS 
As rochas ultrabásicas são constituídas por uma 

variedade de minerais, [cujas proporções relativas 
determinam o aparecimento de diferente fácies 
]litológico. Os minerais mais comuns são olivina,  

 
piroxênios, plagioclásio, magnetita. Aparecem 
diversos minerais secundários de alteração endógena, 
como serpentina, anfibólios, espinélio, clorita, 
flogopita e talco (Tab. 1). 
 
Tabela 1. Composição modal das rochas ultrabásicas. 
 Dunito Harzb. Pl.Harzb. Gabro
Olivina 
(enstatita) 

1,2 26,0 18,0 1,5 

Serpentina 92,2 39,0 32,0 1,0 
Enstatita - 2,0 1,0 - 
Hiperstênio - - - 3,0 
Augita - - - 2,5 
Hornbl./cumingt. 4,0 15,0 15,0 6,0 
Tremol./actino. - 10,0 20,0 28,0 
Clorita 0,6 2,0 2,0 2,0 
Talco - 0,5 0,5 traços
Biotita - - - 1,5 
Flogopita - 0,5 1,0 - 
Labradorita - - 6,0 51,0 
Apatita - - - 0,5 
Pleonasto - 2,0 2,0 traços
Magnet./ilmen. 2,0 3,0 2,5 3,0 
Oliv+serp. 93,4 65,0 50,0 2,5 
∑ máficos 98,0 95,0 89,5 45,5 
 

Ocorrem dunito serpentinizado e peridotitos, 
com estrutura bandada (banding). Apesar da estrutura 
bandada, as rochas ultrabásicas apresentam também 
uma variação litológica em dimensão maior, que 
torna possível mapeá-las (Fig.1). Na parte N-E, há 
nítida relação de contato por falha entre o dunito 
serpentinizado e os peridotitos (com ortopiroxênio 
e/ou plagioclásio). A olivina ocorre como 
acumulados, com piroxênio nos intercúmulos. Tanto 
olivina, quanto piroxênio estão fortemente 
substituídos por serpentina, originando 
pseudomorfos. Os peridotitos da parte central do 
maciço ultrabásico podem ser separados em mais 
duas fácies litológicas: harzburgito bandado e 
plagioclásio-harzburgito bandado, este último 
contendo intercalações e xenólitos (autólitos) de 
olivina-norito, troctolito até anortosito.  

Nas diferentes litofácies das rochas básica e 
ultrabásicas, as variações dos teores de SiO2, Al2O3 e 
MgO estão vinculadas à variação mineralógica 
(Tabela 2). O maior teor de Fe3+ na fácies 
ultrabásicas, em relação ao gabro, está vinculado ao 
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grau de oxidação associado à intensa serpentinização, 
que possibilita maior permeabilidade para a entrada 
de soluções percolantes provenientes do ambiente 
superficial.  

Entre os elementos menores e em traços, o 
elevado teor de Cr e Ni na fácies dunítica (Tabela 3), 
em relação às demais fácies, concorda com seu 
caráter ultramáfico. O Cr, por seu teor, poderia ser 
incluído, na forma de seu óxido, entre es elementos 
maiores. Au, Pt e Pd foram analisados, mas 
mostraram teores abaixo do limite de detecção em 
todas as amostras. 

 
Figura 1. Mapa geológico da área de Pedras Pretas, 
mostrando a fácies litológica básica e ultrabásicas. 

 
Tabela 2. Composição química das rochas básica e 

ultrabásicas (%). 
  Dunito Harzbug. Plag.Harzb. Gabro 
SiO2 37,8 37,1 37,8 48,2 
Al2O3 0,80 1,30 4,85 16,6 
Fe2O3 7,50 11,5 8,56 0,20 
FeO 2,50 5,76 6,45 8,41 
CaO 0,25 0,60 2,03 10,8 
MgO 38,8 30,8 29,0 8,37 
MnO 0,15 0,18 0,18 0,15 
TiO2 0,03 0,24 0,23 1,33 
Na2O 0,02 0,16 0,22 3,01 
K2O - 0,03 0,05 0,38 
P2O5 - - - 0,10 
PF 11,20 11,9 10,0 1,34 
Total 99,05 99,75 99,54 99,27 

 

Tabela 3. Teores (ppm) de elementos menores e em 
traços (ETR) nas rochas básicas e ultrabásicas. 
 Dunito Harzburg. Plag.Harzb. Gabro 

Cr 2060 429 455 608 
Ni 993 531 555 63 
Co 142 107 104 36 
V 60 25 19 123 
Cu 351 52 112 54 
Zn 126 66 28 174 

 
ALTERAÇÃO INTEMPÉRICA 

A alteração intempérica produz modificações da 
mineralogia ao longo do perfil. A mineralogia 
primária da rocha cede lugar a fases mineralógicas 
em equilíbrio com o ambiente exógeno. Algumas 
diferenças podem ser observadas, em função das 
características das rochas que constituem diferente 
fácies litológica. 

 
EVOLUÇÃO NA FÁCIES BÁSICA 

Desenvolvem-se perfis com espessura variável, 
em função da declividade do terreno, desde alguns 
decímetros até cerca de 2 metros. Sobre a rocha 
básica, com densidade aparente 2,9 a 3,0 desenvolve-
se uma fácies de transição para a alterita, constituída 
por rocha com alteração parcial e com densidade 
aparente em torno de 2,6. O maior parte do perfil é 
constituído por isalterita muito argilosa, com 
densidade aparente variando entre 2,3 e 2,7. 

Como produto mineralógico da intemperização, 
forma-se principalmente montmorilonita, proveniente 
dos feldspatos. Geralmente, contém um pequeno 
excesso de Fe3+ (Tabela 4), se comparada à 
composição ideal da montmorilonita. Este fato se 
deve à presença de minerais máficos. Nos locais onde 
há abundância de minerais máficos, pode haver a 
formação de montmorilonita misturada com materiais 
ferruginosos amorfos. 

Na medida que os perfis são mais profundos, há 
um grau de alteração mais acentuado, especialmente 
em sua parte superior. Neste caso, pode formar-se 
caulinita, geralmente associada e em coexistência 
com montmorilonita.  

Como produto de alteração intempérica, forma-se 
também goethita, especialmente distribuída nas 
fendas e em vazios deixados pela alteração dos 
minerais máficos. 

Estudos de balanço geoquímico, com base em 
Gresens (1966), indicam que a alteração intempérica 
leva à perda muito significativa de Ca e Na, na fácies 
alterita, à medida que os feldspatos estão sendo 
alterados. O Mg dos minerais máficos também é 
lixiviado.  

A sílica sofre perdas moderadas, restando grande 
parte no ambiente para originar os argilominerais. 
Onde a sílica é lixiviada com mais intensidade, 
caulinita substitui parcialmente a esmectita no perfil. 

O Al é o elemento que mais concentra no perfil, 
ficando retido nos argilominerais, mas não chega 
formar óxidos ou hidróxidos cristalinos próprios, 
como gibbsita e/ou boehmita. 
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EVOLUÇÃO NAS FÁCIES ULTRABÁSICAS 
A alteração intempérica desenvolve perfis de 

pequena espessura. Sobre os dunitos serpentinizados 
da parte Oeste da área, os perfis limitam-se a alguns 
decímetros e são constituídos apenas por rocha com 
alteração parcial, sem desenvolvimento de isalterita 
característica. A alteração da serpentina e da olivina 
forma principalmente precipitados ferruginosos, 
localizados nas porosidades e fissuras (Fig. 2). Esses 
precipitados ferruginosos são principalmente 
materiais amorfos, mas com consideráveis proporções 
de goethita. Sua composição é essencialmente Fe2O3, 
que alcança a quase 65% , com cerca de 9% de Al2O3 
e mais de 6% de SiO2 (Tabela 4). A presença, ainda 
que em pequenos teores, de MgO e outros elementos 
mais solúveis é motivada pela mistura da goethita 
com géis amorfos. 

 
Tabela 4. Composição química das fases 

mineralógicas exógenas desenvolvidas sobre as 
rochas básicas e ultrabásicas. 

 *1 *2 *3 *4 

SiO2 40,21 38,20 49,46 6,70 
Al2O3 8,45 10,50 12,27 9,15 
Fe2O3 26,37 27,60 12,06 64,70 
CaO 1,83 0,45 1,34 0,45 
MgO 3,30 2,20 4,74 3,95 
MnO 0,36 0,26 0,24 3,94 
TiO2 0,30 0,54 0,61 0,98 
Na2O 0,20 0,12 0,24 0,01 
K2O 0,09 0,06 0,34 0,34 
Cr2O3 0,26 0,14 - 1,45 
NiO 0,08 0,06 - 0,44 
CoO 0,023 0,014 - 0,29 
V2O3 0,012 0,016 - 0,15 
CuO 0,024 0,025 - 0,001 
PF 18,89 18,92 17,87 11,32 
Total 99,40 99,11 99,17 99,72 

*1. Esmectita desenvolvida na área do Harzburgito. 
*2. Esmectita desenvolvida na área do Plagioclásio Harzburgito. 
*3. Esmectita desenvolvida na área do Gabro. 
*4. Goethita extraída na alteração de dunito serpentinizado. 

 
Nos harzburgitos, os perfis também têm pequena 

espessura, mas geralmente há um horizonte de 
isalterita bem definido. A alteração caracteriza-se 
pela hidrólise dos silicatos máficos mais instáveis 
(olivina, serpentina, piroxênio), formando materiais 
amorfos sílico-ferruginosos e esmectita (nontronita). 
Na parte mais intemperizada do perfil, originam-se 
óxidos e hidróxidos de Fe, especialmente goethita, 
formada diretamente a partir de materiais amorfos ou 
pela degradação dos argilominerais. A goethita tem 
um excesso de Al (goethita aluminosa) proveniente 
da alteração de anfibólios (Tabela 4). 

Nos plagioclásio harzburgitos os perfis podem 
desenvolver um horizonte de isalterita maior, se a 
topografia for favorável. Neste caso, a alteração 
inicial caracteriza-se pela destruição dos piroxênios e 
olivina (quando presente), formando nontronita e 
goethita. Na parte intermediária do perfil, 

caracterizada pela fácies isalterítica, ocorre à 
alteração do plagioclásio, formando esmectita (Al-
nontronita).  Nesta fácies ocorre alteração inicial dos 
anfibólios, mas não completa. Na parte mais 
intemperizada do perfil, originam-se óxidos e 
hidróxidos de Fe e Al, especialmente goethita 
aluminosa. 

 

 
Figura 2. Eletromicrografia ao MEV mostrando 
goethita desenvolvida na periferia dos minerais 
primários em alteração.  Aumento ≅ 4.000 X. 

 
A alteração intempérica mobiliza inicialmente Mg 

de olivina e piroxênios, seguida de Ca e Na do 
plagioclásio. O Si tem lixiviação parcial, dificultada 
pala natureza impermeável da alterita argilosa, sendo 
retido principalmente para formar as esmectitas. 

Análises químicas da esmectita originada pelo 
intemperismo (Tabela 4), associadas à difração de 
raios-X, indicam tratar-se de notronita aluminosa e 
não de associação de nontronita+montmorilonita. 
Ocorre substituição de Si4+ por Al3+ nas camadas 
tetraédricas, na proporção de 1/8. Nas camadas 
octédricas a razão Fe3+: (Al3++Mg2+) é cerca de 3:1. 
Cada quatro sítios octaédricos, três são ocupados por 
Fe3+ e um por Al3+ ou Mg2+.  Nas camadas de cátions 
trocáveis predominam Mg2+ e Ca2+, com teores 
insignificantes de Na+ e K+. Os dados das análises 
indicam que a nontronita aluminosa originada 
apresenta a seguinte fórmula estrutural aproximada: 

(Ca 0,2 Mg 0,4)(Fe 3,0 Mg 0,4 Al 0,6)[Al Si 7]O20(OH)4.nH2O 

Deve-se considerar que essa fórmula estrutural, 
obtida com os dados das análises químicas (Tabela 
4), tem caráter de aproximação. Não se pode 
desconsiderar que, junto com a esmectita, nas 
alteritas ainda persistem teores consideráveis de 
materiais amorfos sílico-aluminosos-ferruginosos.  

Ao MEV, as esmectitas que ocorrem nas alteritas, 
apresenta diferentes aspectos morfológicos. São 
observados materiais de aspecto amorfo, que a 
difração de raios-X indica tratar-se de esmectita de 
baixa cristalinidade, onde se tem alteração incipiente 
e baixa drenagem. Onde o meio é mais poroso e com 
mais drenagem, formam-se argilominerais 2:1, do 
grupo das esmectitas, cuja composição é da 
nontronita aluminosa (Fig.3), com variações nos 
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teores de Al e Fe. A morfologia desses argilominerais 
apresenta formas irregulares (Fig. 4), que 
eventualmente evoluem para folhas ou formas 
esféricas (Menegotto & Formoso, 2003).  

 

Figura 3. Gráfico de EDS ao MEV, indicando que as 
esmectitas formadas têm a composição da nontronita 

aluminosa. 
 

 
Figura 4. Eletromicrografia ao MEV mostrando 

esmectita (Nontronita) desenvolvida em meio poroso. 
Aumento ≅ 4.000 X. 

 
CONCLUSÕES 

A alteração intempérica, em todo o conjunto, é de 
grau médio a baixo, com formação de argilominerais 
2:1, preferencialmente.  

Diferenciações na morfologia e mineralogia dos 
perfis são encontradas em função da fácies litológica 
sobre a qual se desenvolvem os perfis. O horizonte de 
isalterita é mais desenvolvido e mais argiloso sobre a 
fácies litológica básica. Nas fácies litológicas 
ultrabásicas, o plagioclásio harzburgito forma  a 
isalterita mais desenvolvida e argilosa. Sobre o 
dunito serpentinizado, praticamente não se forma 
isalterita argilosa. 

O argilomineral predominante é montmorilonita 
na alterita proveniente do gabro. Onde a isalterita é 
proveniente do harzburgito, o argilomineral é 
nontronita, às vezes com pequeno excesso de Fe3+. 
Nos perfis sobre plagioclásio harzburgito, a esmectita 
é nontronita aluminosa. 

A mineralogia com predominância de esmectita, 
resulta de um processo de alteração com hidrólise 
incompleta dos minerais primários, com lixiviação 
acentuada de Ca, Na e Mg e com lixiviação moderada 
da sílica. 
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INTRODUÇÃO  

 A bacia do rio Jardim localiza-se na região sudeste do 
Distrito Federal entre 15o40 e 16o02 de latitude sul e 
47o20 e 47o40 de longitude oeste (Fig. 1). Ocorrem 
terrenos dos grupos Paranoá, Canastra e Bambuí. O 
Grupo Paranoá, de idade meso-neoproterozóica, distribui-
se na porção norte da área, onde é representado por três 
unidades da base para o topo: unidade metarritmito 
arenoso, unidade quartzito médio e unidade metarritmito 
argiloso (Faria, 1995; Freitas-Silva e Campos 1998).  

 
Figura 1. Localização da bacia do rio Jardim 

Na bacia do rio Jardim foram individualizados três 
compartimentos morfológicos denominados I, II e III, 
sendo que o compartimento II foi subdividido em IIA e 
IIB (Lima, 2002). Na porção norte o compartimento I 
possui altitudes variando de 1100 a 1160 m e representa 
parte da chapada do Pipiripau (Novaes-Pinto, 1993). O 
compartimento IIA e IIB variam d 1050-1100 m a 1000-
1050 m, respectivamente, constituindo a escarpa erosiva 
da chapada acima mencionada. O compartimento III 
corresponde à calha do rio com altitudes inferiores a 980  
m. Nesta área foram estudados três perfis de alteração 
localizados em compartimentos geomorfológicos 
distintos (Fig. 2).  

 
Figura 2. Distribuição dos perfis de alteração nos 

compartimentos morfológicos da bacia do rio Jardim. 
 
O perfil 1 insere-se no compartimento IIB próximo ao rio 
Jardim e possui 500 cm de profundidade. Localiza-se 
sobre terrenos da unidade metarritmito argiloso com 

relevo plano a suave ondulado e o solo é classificado 
como latossolo amarelo. O perfil 2 localiza-se no 
compartimento IIA e possui 230 cm de profundidade. 
Situa-se sobre terrenos da unidade quartzito médio. O 
relevo é suavemente ondulado e solo é classificado como 
latossolo vermelho-amarelo. O perfil 3, com 160 cm de 
profundidade, localiza-se no compartimento I, onde 
ocorre a unidade metarritmito arenoso. O relevo é plano e  
o solo é classificado como latossolo vermelho. Foram 
analisadas 12 amostras do perfil 1 e 8 dos perfis 2 e 3 
para determinação de elementos maiores e traços. As 
amostras foram fundidas com metaborato de lítio seguido 
de uma dissolução ácida. Os elementos maiores foram 
determinados por ICP-AES e os elementos traços por 
ICP-MS. Para cada perfil foi calculado o índice de 
maturidade que representa a razão SiO2/(SiO2 + Al O2 3). 
Os dados foram plotados em gráficos e considerou-se, 
para cada amostra, o valor médio da profundidade.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 Determinações por difratometria de raios X indicam 

que quartzo é abundante em todo o perfil 1 
(compartimento IIB). Caulinita ocorre da base até o início 
da zona laterítica, a partir da qual aparece gibbsita. 
Goethita e anatásio ocorrem como constituintes menores. 
O comportamento dos diferentes óxidos é apresentado na 
figura 3. Fe2O3 apresenta um trend geral de diminuição 
desde o saprólito para até o horizonte A e na zona 
laterítica ocorre um aumento localizado. Al2O3 e TiO2 
aumentam do saprólito à zona laterítica e diminuem em 
direção ao horizonte A. SiO2 diminui do saprólito até a 
zona mosqueada e desta até o topo o comportamento é 
inverso ao do Fe2O3. K2O diminui no saprólito, apresenta 
um ligeiro aumento na transição para a zona laterítica e 
diminui drasticamente no horizonte B. Y, Nb, Th, Zr, Ta, 
Sc e Ga apresentam o mesmo comportamento que Al2O3 
e TiO2 (Fig.4). 

 No perfil 2 (compartimento IIA), quartzo é dominante 
em todo o perfil. Caulinita e gibbsita ocorrem da base até 
a zona laterítica. Goethita, hematita e anatásio ocorrem 
como constituintes menores. Fe2O3 e Al2O3 aumentam do 
saprólito para a zona laterítica enquanto que o 
comportamento de SiO2 é inverso. Fe2O3 aumenta na 
zona laterítica e continua aumentando em direção ao topo 
do perfil. 
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Figura 3. Variação composicional de elementos mairores (% peso) para os perfis 1, 2 e 3 em função da profundidade.  

 
Figura 4. Variação composicional de elementos traços em ppm para os perfis 1, 2 e 3 em função da profundidade (cm). 
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Al2O3 aumenta na zona laterítica e diminui em direção à 
superfície. SiO2 aumenta na zona laterítica e permanece 
constante até o topo do perfil. TiO2 aumenta 
significativamente do saprólito até a zona laterítica. Os 
horizontes superiores apresentam uma diminuição, mas 
os valores são superiores ao saprólito. K2O aumenta do 
saprólito em direção à base da zona laterítica, mas 
decresce fortemente nos horizontes superiores (Fig. 3). 
Zr, Th, Nb e Y correlacionam-se com Al2O3 e TiO2 (Fig. 
4).  
No perfil 3 (compartimento I), gibbsita é abundante em 
todo o perfil juntamente com quartzo e caulinita. 
Goethita, hematita e anatásio aparecem como 
constituintes menores. SiO2 e Al2O3 diminuem do 
saprólito para a zona laterítica, enquanto que Fe2O3 
possui comportamento inverso. SiO2 tende aumentar da 
zona laterítica em direção aos horizontes B e A/B e no 
horizonte A apresenta uma diminuição. Al2O3 é 
praticamente constante na zona laterítica até a metade do 
horizonte B. A partir daí há uma forte diminuição até o 
horizonte A/B. Em direção ao horizonte A volta a 
aumentar, mas com valores inferiores àqueles registrados 
para o horizonte B. Fe2O3 diminui da zona laterítica em 
direção à superfície. TiO2 possui comportamento 
semelhante ao Al2O3 (Fig. 3). Zr, Th, Nb e Y apresentam 
comportamento semelhante a Al2O3 e TiO2 (Fig.4).  

Comparando os perfis 1, 2 e 3 verifica-se que as 
concentrações de SiO2 são maiores no perfil 2 e menores 
no perfil 3, enquanto que no perfil 1 os valores são 
intermediários aos dos perfis 2 e 3. Al2O3 e TiO2 são mais 
abundantes no perfil 3 e Fe2O3 apresenta as maiores 
concentrações no perfil 1. O perfil 3 também possui as 
maiores concentrações de Zr, Th, Nb e Y enquanto que 
no perfil 1 o intervalo de variação na concentração é 
menor que no perfil 2.  

O perfil 1 (compartimento IIB) caracteriza-se por ser 
um perfil mais caulinítico, ocorrendo um intenso 
lixiviamento nos horizontes A e A/B. Já no perfil 2, a 
mineralogia indica um perfil de alteração bastante 
maduro, com gibbsita ocorrendo desde a base do perfil. O 
aumento de K2O do saprólito em direção à base da zona 
laterítica pode ser o resultado da substituição de quartzo 
por um plasma de composição caulinítica. Da mesma 
forma, a diminuição de K2O em direção aos horizontes 
superficiais é função da diminuição modal da caulinita.  

Na borda da chapada, próximo ao perfil 2 ocorrem 
nascentes perenes de água, que demonstram o 
afloramento do lençol freático indicando a ocorrência de 
um fluxo constante de água. Este fluxo seria responsável 
pela lixiviação dos elementos. Este fato explicaria 
também o alto índice de correlação entre os elementos e 
correlação negativa com SiO2.  

Para o perfil 3, a mineralogia também indica um perfil 
bastante maduro, sendo que gibbsita é abundante em todo  
a. o perfil. Como o perfil 3 está localizado na 
chapada, porém um pouco mais distante da borda é 
possível que o fluxo de água atue da mesma forma que a 
verificada para  
b. o perfil 2 mas de maneira menos intensa.  
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INTRODUÇÃO E DADOS GEOLÓGICOS  
 

A região sudoeste do craton Amazônico na parte 
centro-oriental de Rondônia integra partes das 
províncias Rio Negro-Juruena (RNJ), Rondoniana-San 
Ignácio (RSI) e Sunsás-Aguapeí (SA), respectivamente 
com idades de 1,80-1,55 Ga, 1,55-1,30 Ga e 1,25-0,97 
Ga (e.g. Teixeira & Tassinari, 1974; Teixeira et al., 
1989; Litherland et al., 1986; Tassinari et al., 2000) 
(Fig. 1). Na região ocorrem várias suítes ígneas, de 
natureza pós-colisional, e seqüências metamórficas 

originadas notadamente durante o Mesoproterozóico. 
Parte desse conjunto de rochas foi investigada pelos 
métodos 40 39Ar/ Ar, U/Pb, Rb-Sr e Sm-Nd, a saber: 1) a 
Suite Intrusiva Serra da Providência (Bettencourt et al., 
1999; Payolla et al., 2002) ocorre na província RNJ, e 
originou-se entre 1,53 e 1,60 Ga, conforme datações 
U/Pb. Esta suíte é constituída de gabros, charnoquitos, 
mangeritos e granitos rapakivi deformados e não 
deformados (Bettencourt et al., 1999), além de diques 
de diabásio e anfibolitos, estes últimos associado

s
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a zonas de cisalhamento marginais; 2) o complexo 
máfico-ultramáfico Cacoal, formado por sequência 
acamadada de dunitos, piroxenitos, olivina gabros, 
troctolitos e anortositos parcialmente metamorfizados 
(Romanini, 2000), relaciona-se tectonicamente, e é 
considerado, por evidências geológicas, de mesma idade 
do evento que gerou a Suíte Intrusiva Serra da 
Providência (e.g., Santos, 2003). As rochas máficas desta 
Suíte forneceram idades plateau 40Ar/ 39Ar de 1,51-1,58 
Ga (Teixeira et al., 2005). 3) A Seqüência Metamórfica 
Colorado ocorre na região meridional de Rondônia. É 
constituída de xistos, paragnaisses e bifs, além 
contribuição magmática bimodal representada por gabros, 
metadiabásios, anfibolitos e monzogranitos. A evolução 
destas rochas ilustra a orogênese Rondoniana-San 
Ignácio, ali datada por análises Rb/Sr em gnaisses, e 40Ar/ 
39Ar plateau em anfibolitos, com idades entre 1,36-1,30 
Ga; e por U-Pb em zircão em leucogabro, cuja 
recristalização ocorreu em 1352,5 +3,5-2,8 Ma (Rizzotto 
et al., 2002; Teixeira et al., 2005). 4) a Seqüência 
Metamórfica Nova Brasilândia expõe-se em duas bacias 
rift, e está estratigraficamente sotoposta à Seqüência 
Colorado. É constituída por rochas metaígneas básicas, 
plutons graníticos intraplaca, unidades representantes de 
magmatismo bimodal; e rochas metassedimentares 
clásticas (metaturbiditos). A bacia, cuja evolução inclui 
preenchimento de calhas originadas por extensão, seguido 
por transpressão e espessamento crustal ocorreu entre 
1122 e 1110 Ma conforme idades U/Pb em zircão 
(Rizzotto et al., 2001). As rochas básicas forneceram 
idades plateau 40Ar/ 39Ar entre 1,11-1,00 Ga (Teixeira et 
al., 2005) e constituem sills e stocks de gabros e 
metagabros, havendo também metadiabásios e 
anfibolitos. Em termos tectônicos, a Seqüência Nova 
Brasilândia representa uma das unidades geológicas da 
orogênese Sunsás-Aguapeí, que ocorre extensivamente 
nos estados de Rondônia, Mato Grosso e no território 
boliviano (e.g. Litherland et al., 1986; Sadowski & 
Bettencourt, 1996).  

A finalidade deste trabalho é, através do estudo 
petrográfico, geoquímico e isotópico (Nd, Sr) de rochas 
máficas representativas das quatro unidades 
mencionadas, contribuir para um melhor conhecimento 
da evolução do manto mesoproterozóico e permitir 
inferências de ordem tectônica. 
 
PETROGRAFIA, GEOQUÍMICA E DADOS Sr-Nd 
 

Os estudos em questão foram realizados em amostras 
dos vários tipos de rochas máficas nas quatro unidades 
litoestratigráficas. Na Suíte Intrusiva Serra da 
Providência ocorrem anfibolitos de dois tipos: 
nematoblásticos, do fácies anfibolito, constituídos 
essencialmente por plagioclásio andesina e hornblenda, 
apatita e opacos, além de clinopiroxênio em algumas 
amostras; e granoblásticos, onde, além de clinopiroxênio 
e hornblenda, ocorre o par ortopiroxênio-labradorita 
caracterizando o fácies granulito. Os diques de diabásio 
contêm clinopiroxênio, plagioclásio, olivina, apatita e 
opacos. A textura é subofítica. Os gabros estão 

metamorfizados (metagabros), sendo constituídos por 
uma trama granoblástica de plagioclásio labradorita e 
clinopiroxênio, sendo hornblenda subordinada. Os 
dunitos do Complexo Cacoal são ortocumulatos com 
predominância de olivina, sendo ortopiroxênio 
subordinado. Opacos e espinélio são minerais acessórios. 
Serpentinização de olivina e veios de prehnita indicam 
metamorfismo de baixo grau. Nos piroxenitos olivina 
parcialmente serpentinizada é fase cumulus. Plagioclásio 
é muito raro. A transformação parcial de clinopiroxênio 
em tremolita-actinolita, e os veios de prehnita e 
carbonatos indicam ação metamórfica superimposta. Nos 
gabros, olivina é sempre fase cumulus, mostrando 
raramente bordas de reação de ortopiroxênio. Parte dos 
plagioclásios e clinopiroxênios também pertence a esta 
fase, porém a maioria desses minerais com dimensões 
menores dá origem a textura heterogranular, por vezes 
poligonal granoblástica, indicando reequilíbrio 
metamórfico. Serpentinização de olivina e veios de 
prehnita indicam também outra ação metamórfica, porém 
de baixo grau. Nos troctolitos olivina, e por vezes 
plagioclásio constituem fases cumulus. Clinopiroxênios e 
anfibólios são raros. Nos anortositos, onde além dos 
plagioclásios predominantes, ocorrem olivinas com 
coroas de reação de ortopiroxênio e actinolita, observam-
se texturas cumuláticas originais e granoblásticas 
poligonais superimpostas. 

Na Seqüência Metamórfica Colorado os olivina 
gabros são mineralógica e texturalmente muito 
semelhantes aos do Complexo Cacoal, diferindo destes 
somente na alteração da olivina, que além de 
serpentinizada foi também parcialmente transformada em 
iddingsita. Os metadiabásios são constituídos por 
plagioclásio, clinopiroxênio, ortopiroxênio, quartzo, 
apatita e opacos. Ocorrem remanescentes da textura 
subofítica original, cuja parcial recristalização originou 
assembléia granoblástica formada por plagioclásio, 
quartzo e hornblenda. Os anfibolitos são granoblásticos, 
formados por hornblenda, andesina, apatita, titanita e 
opacos., A paragênese é de fácies anfibolito, assim como 
o das metafélsicas associadas, atualmente transformadas 
em biotita gnaisses. 

Os gabros da Seqüência Metamórfica Nova 
Brasilândia são formados por plagioclásio, 
clinopiroxênio, olivina, biotita e opacos. A textura é 
ofítica. Nos metagabros clinopiroxênio dá origem a 
hornblenda, observando-se freqüentemente restos da 
textura original. Os metadiabásios são constituídos por 
plagioclásio, clinopiroxênio, hornblenda, apatita e 
opacos. A textura sobofítica foi parcialmente 
recristalizada ocasionando o aparecimento de assembléia 
granoblástica formada por plagioclásio, acompanhado por 
clinopiroxênio e hornblenda oriundos dos clinopiroxênios 
originais. Os anfibolitos são nematoblásticos constituídos 
por hornblenda, plagioclásio andesina-labradorita, clino-
piroxênio, quartzo, apatita, titanita e opacos 

O estudo geoquímico preliminar da Suíte Intrusiva 
Serra da Providência, Complexo Cacoal e Seqüências 
Metamórficas Colorado e Nova Brasilândia evidenciou 
seu caráter toleítico (Fig. 2). As amostras estudadas 
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foram plotadas em diagramas correlacionando mg# (mg# 
= Mg2+atômico/ (Mg2+ + Fe2+), assumindo-se Fe2O3/FeO 

= 0.15) e elementos maiores e traços. O pequeno número 
de amostras analisadas permite apenas algumas 
observações genéricas. Em contraste, as rochas do 
Complexo Cacoal destacam-se dos demais conjuntos de 
amostras face ao seu elevado mg# (0,66-0,69). Em se 
tratando de cumulatos tais dados não permitem inferir a 
composição do magma progenitor, e as variações 
químicas observadas nos diagramas refletem as variações 
litológicas. As demais amostras, com exceção do olivina 
gabro cumulático da Seqüência Metamórfica Colorado 
(mg# 0,61), são bem mais evoluídas (mg# 0,51-0,14) e 
seu comportamento geoquímico assemelha-se a de 
líquidos toleíticos submetidos a fracionamento tipo 
gabro, caracterizado pelo aumento de Fe2O3, TiO2, P2O5, 
Na2O, K2O, MnO e elementos traços incompatíveis, e 
diminuição de Al2O3, CaO, Cr e Ni, com diminuição de 
mg#. Trata-se de comportamento apenas indicativo, pois 
uma análise conclusiva exige tratamento individual para 
cada uma das unidades, o que, evidentemente, demanda 
um número bem maior de amostras. No entretanto, no 
que tange à Seqüência Metamórfica Nova Brasilândia, 
cumpre salientar que Rizzotto et al. (2001), analisando 
significativo número de amostras, apontou a existência 
das mesmas tendências geoquímicas aqui sugeridas, e 
concluiu que os protólitos dos metabasitos e anfibolitos 
originaram-se através de cristalização fracionada de 
magma basáltico, com fracionamento de olivina, 
clinopiroxênio e plagioclásio. 

Dezoito amostras foram selecionadas para análises 
isotópicas pelos métodos Rb-Sr e Sm-Nd. Os resultados 
dessas análises estão representadas na figura 3. 
Evidencia-se a existência de cinco campos de variação no 
diagrama εSrT-εNdT, correspondendo respectivamente, 
um à seqüência Colorado, com idade media de 1.35 Ga, 
um à seqüência Nova Brasilândia, cuja idade media foi 
considerada 1.1 Ga, dois referentes à suíte da Serra da 

Providência, e outro contendo rochas do complexo 
Cacoal, cujas amostras foram referidas à idade média de 
1.55 Ga. As amostras da  seqüência Colorado situam-se 
totalmente no quadrante esquerdo superior do diagrama, 
evidenciando serem as mais empobrecidas (εNdT = 0 a 
5.2 e εSrT = -5,0 a -30,7). Os altos valores de εNd 
indicam significativa influência do componente mantélico 
DMM. As amostras da suíte Nova Brasilândia mostram 
campo de variação com valores de εNdT sempre 
positivos, porém baixos (0,1 a 1,3), mostrando também 
influência do componente DMM. A suíte Serra da 
Providência mostra dois campos de variação distintos. 
Um deles composto somente por duas amostras, situa-se 
no quadrante empobrecido  (εNdT = 2,5 a 2,8). O outro 
campo contem intrusões básicas representando vários 
corpos (olivina diabásio, metagabro, anfibolitos e um 
olivina gabro do complexo Cacoal), e mostra variações 
moderadas positivas e negativas em termos de εSrT (-3,3 
a 11,7) e εNdT (-0,9 a +0,4), situando-se muito próximo à 
“Terra Global”, o que evidencia menor influência do 
componente DMM, aproximando-de de composição 
“condrítica”. O terceiro campo é formado por rochas 
pertencentes ao complexo máfico-ultramáfico Cacoal. 
Duas das suas amostras exibem valores moderadamente 
positivos, e uma levemente negativo de εNdT (-0,1 a 
+0,8), porém com  valores altos de εSrT (43,2 a 56,1). O 
comportamento das rochas desse complexo pode ser 
explicadoem função da ação hidrotermal que o atingiu 
parcialmente em ambiente oceânico. A amostra (εSrT 
=6,0 e εNdT =0,4 ) situada dentro do campo de variação 
principal suite Serra da Providência  representaria parte 
do complexo mais preservado em relação amostras 
coletadas em outras partes, que sofreram forte ação 
hidrotermal evidenciada pela presença de veios de 
carbonato, prehnita e transformação de olivina em 
serpentina.  Face ao alto conteúdo de Sr (εSr = + 30 a + 
64) na água do mar, magmas básicos hidrotermalizados 
sob a influência dessas águas geram aumento 

significativo de Sr radiogênico e insignificante de Nd (De 
Paolo & Wassemberg, 1977; De Paolo, 1981; 
Hawkesworth & Van Calstern, 1994) 
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Em suma, duas observações gerais podem ser 
extraídas dos dados constantes na figura 3. A primeira diz 
respeito à heterogeneidade das fontes mantélicas que 
deram origem às diferentes suítes nessa região do craton 
Amazônico, evidenciada pela constituição de diversos 
campos de variação isotópica, fato esse também 
observado durante os estudos de diques máficos nos 
cratons de São Francisco, Rio de La Plata e Bloco 
Arqueano de Goiás (e.g. Corrêa da Costa & Girardi, 
2005; Corrêa da Costa et al., 2005). A segunda se refere à 
natureza dos componentes mantélicos. A presença do 
componente DMM é registrada em todos os as suítes e 
sequências em proporções diversas, misturada a outros 
componentes. Tendo-se em conta os componentes manté-
licos segundo Zindler e Hart (1986), cremos factível a 
influência de EMI, cuja natureza geoquímica aproximar-
se-ia a de uma litosfera metassomatizada (Dickin, 1995). 
A ausência de análises 206Pb/204Pb nos impede de avaliar 
a possível influência de HIMU, porém os baixos teores de 
Sr radiogênico, retratados na figura 3 por valores de εSrT 
sempre inferiores a 40, com exceção das rochas do 
Complexo Cacoal já explicadas, além da ausência de 
qualquer indicação de tendência em direção componente 
EMII, indica que sedimentos terrígenos não devem ter 
tido influências em possíveis subducções que podem ter 
eventualmente contribuído na composição geoquímica e 
isotópica do manto nessa região do craton Amazônico. 
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INTRODUÇÃO 
 

Na região sudoeste do estado de Mato Grosso, 
ocorrem enxames de diques máficos. Estes diques afloram 
nos terrenos granito-gnáissicos da porção SW do Cráton 
Amazônico cortando o Granito Nova Lacerda (Ruiz et al., 
2003) numa direção principal de intrusão entre N25 – 
35W. Os diques têm espessuras que variam de poucos 
metros (10 – 20m), alguns podendo atingir espessuras da 
ordem de 60m, estendendo-se, muitas vezes por dezenas 
de quilômetros de comprimento. Ruiz et al. (2003), em 
trabalho realizado na região de Nova Lacerda observaram 
a existência destes diques e os denominaram de enxame 
de diques Rancho de Prata. 

Regionalmente, ocorrem seis grandes províncias 
geocronológicas na porção SW do Craton Amazônico 
segundo Tassinari & Macambira (2004): Província 
Amazônia Central (2,5 Ga), Província Maroni-Itacaiúnas 
(2,25-2,0), Província Ventuari-Tapajós (1,95-1,80 Ga), 
Província Rio Negro-Juruena (1,8-1,55 Ga), Província 
Rondoniana-San Ignácio (1,55-1,3 Ga) e Província Sunsas 
(1,3-1,0 Ga). Dentre tais províncias, os diques máficos 
estão inseridos na Província Rondoniana-San Ignácio. 

Este trabalho tem por finalidade contribuir com o 
avanço dos conhecimentos petrológicos e geoquímicos 
dos diques máficos da região de Nova Lacerda. 
 
PETROGRAFIA E GEOQUÍMICA 
 

As rochas dos diques máficos têm tonalidades que 
variam de preta a cinza escuro e apresentam estrutura 
maciça. São holocristalina, faneríticas com a granulação 
variando de fina a média. Algumas amostras apresentam 
leve magnetismo. 

Este magmatismo máfico foi classificado em função 
de seus aspectos petrográficos em três grupos de diques: 1 
- Diabásios; 2 - Metadiabásios e 3 - Anfibolitos. 

Os diabásios exibem texturas ofíticas a subofíticas e 
intercrescimentos granofíricos. São constituídos 
essencialmente por plagioclásio, ortopiroxênio, 
clinopiroxênio, olivina e anfibólio primário em pouca 
quantidade. 

Os metadiabásios têm texturas intergranular, 
subofíticas a ofíticas e são constituídos por plagioclásio, 
ortopiroxênio e clinopiroxênio, anfibólio como 
uralitização de piroxênio e quartzo. 

Os anfibolitos apresentam texturas nematoblásticas a 
granonematoblásticas e são constituídos essencialmente 
por hornblenda, plagioclásio e quartzo. Como minerais 
acessórios têm-se biotita, apatita, zoizita, zircão e opacos, 
que são comuns aos três tipos de diques. 

Foram efetuadas análises químicas para determinação 
das concentrações de elementos maiores e menores, 
realizadas no Departamento de Mineralogia e Petrologia 
(DMP) do Instituto de Geociências da Universidade de 
São Paulo, por Fluorescência de Raios X. Os erros 
analíticos para os elementos maiores, são entre 2 - 5% e, 
para os elementos menores, são inferiores a 10%. 
Amostras em duplicata foram analisadas para o controle 
dos resultados analíticos. O Fe2O3T foi determinado pela 
análise química como ferro total e, o FeO foi calculado 
assumindo a razão Fe2O3/FeO = 0,15. 

No tratamento geoquímico foram utilizados apenas, os 
litotipos máficos diabásios e metadiabásios. Os termos 
anfibolíticos ainda não apresentam resultados 
geoquímicos e, portanto, não foram considerados neste 
trabalho. Em linhas gerais, diabásios e metadiabásios 
possuem afinidades toleíticas (Fig. 1) e composição 
basáltica (Fig. 2). Apenas uma amostra de diabásio 
apresenta uma ligeira variação composicional para 
andesitos basálticos. 

Para avaliar a possibilidade de mobilização de 
elementos químicos dos litotipos máficos foi utilizado os 
diagramas das razões de proporções moleculares (MPR) 
conforme foi proposto por Pearce (1968) e posteriormente 
por Beswick & Soucie (1978) e Beswick (1982) entre 
outros. Em geral, quando os diagramas MPR apresentam 
os conjuntos de dados com tendência retilínea e boa 
correlação, estes podem refletir processos magmáticos, 
enquanto que a dispersão de pontos ao longo de um leque 
que passe pela origem do diagrama tende a refletir 
modificações posteriores na concentração dos elementos 
em questão. 

Nos diagramas MPR (Fig. 3), pode-se observar que 
para os elementos utilizados a tendência geral destas 
rochas (diabásio e metadiabásio) é retilínea e com pouca 
dispersão. As linhas que representam estas tendências não 
passam pela origem dos diagramas. Tais resultados 
indicam que as rochas não sofreram mobilizações 
significativas dos elementos considerados e que as 
análises químicas apresentadas refletem composições 
originais. 
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Figura 1. Diagrama AFM (Na2O+K2O)-FeOt-MgO para 
classificação geral dos litotipos máficos, segundo a 

proposta de Irvine & Baragar (1971). Os símbolos cheios 
representam amostras com mais de 1,5% de TiO2 (ATi) e 

vazios amostras com menos de 1,5% de TiO2 (BTi). 
 

 
 

Figura 2. Diagrama de classificação geral dos litotipos 
máficos, de acordo com a proposta de Le Bas 

 et al., (1986). Símbolos como na figura 1. 
 
Estes diques parecem mostrar diferenças nas suas 

composições químicas e foram divididos com base nos 
seus conteúdos de TiO2 em: 1 – diques de alto TiO2 (para 
teores de TiO2 > 1,5%) e; 2 – diques de baixo TiO2 (para 
teores de TiO2 < 1,5%). O diagrama mg# versus TiO2 
(Fig. 4) discrimina os diques nos grupos de alto e baixo 
TiO2. 

Vários autores adotaram a distinção geoquímica para 
rochas básicas em termos dos teores de TiO2. Essas 
diferenças nos conteúdos de TiO2 foram observadas nos 
basaltos da Bacia do Paraná (e.g. Bellieni et al., 1984; 
1986), nos enxames de diques toleíticos de Salvador (e.g. 
Bellieni et al., 1998; entre outros) e, também, nos diques 
Paleoproterozóicos de Carajás (e.g. Rivalenti et al., 1998) 
e Goiás (e.g. Corrêa da Costa & Girardi 2004, 2005). Esta 
separação nos teores de TiO2 que também é observada 

nos diques de Nova Lacerda pode estar refletindo a 
característica da fonte mantélica. 

O índice de diferenciação utilizado foi o número de 
magnésio mg# = Mg+2/(Mg+2+Fe+2) em porcentagem de 
peso, assumindo a razão Fe2O3/FeO igual a 0,15, o qual 
originou diagramas com tendências geoquímicas melhor 
definidas para os grupos de rochas. 

 

 
 

Figura 3. Diagramas MPR de SiO2/TiO2 e CaO/TiO2 vs. 
FM/TiO2 e SiO2/ K2O e CaO/ K2O vs. FM/K2O. FM é a 

soma das proporções moleculares de Fe2O3,  
MgO e MnO. Símbolos como na figura 1. 

 
O valor máximo de mg# para estas rochas é de 0,38 

(Figs. 4 e 5). Valores desta ordem são indicativos de 
magmas basálticos evoluídos. Magmas basálticos 
primários derivados de peridotitos mantélicos teriam 
normalmente valores de mg# entre 0,74 – 0,80 (Jaques & 
Green, 1980; Takahashi & Kushiro, 1983; Bossi et al., 
1993). 

Nos diques de baixo TiO2 o índice de diferenciação 
mg# varia de 0,38 a 0,27 (média de 0,32). No grupo de 
alto TiO2 esse valor é menor e varia de 0,30 a 0,23 (média 
de 0,26). Em ambos os casos com a diminuição de mg# 
ocorrem um aumento de Fe2O3T, TiO2, P2O5, MnO, K2O, 
Na2O, Zr, Y, Nb, Ba, Zn, Sr, La e Ce, e diminuição de 
Al2O3, CaO, Cr e Ni (Figs. 4 e 5). 

O SiO2 apresenta uma pequena variação nos seus 
conteúdos. O Al2O3 e o CaO mostram comportamentos 
diferentes dos outros elementos maiores. Nos diques de 
baixo TiO2, o Al2O3 e CaO parecem aumentar no início 
do fracionamento a partir do mg# 0,38 até cerca de mg# 
0,35 e depois decrescem continuamente, o que seria 
compatível com a influência de olivina na fase inicial de 
fracionamento e clinopiroxênio e plagioclásio após mg# 
0,38 – 0,35. Nos diques de alto TiO2, o Al2O3 e CaO 
decrescem continuamente (Mg# 0,30 a 0,23), indicando 
que o clinopiroxênio e plagioclásio são fases 
predominantes no fracionamento. O comportamento 
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acima descrito é, portanto, compatível com fracionamento 
do tipo gabro (Fig. 4). 

 

 
 

Figura 4. Diagramas de variação (mg# versus óxidos) dos 
litotipos máficos. Símbolos como na figura 1. 

 
Os diques de alto TiO2 mostram valores mais elevados 

nos elementos traços com intervalos que variam entre: 
103 – 203 para Zr; 33 – 49 para Y; 7 – 9 para Nb; 127 – 
169 para Zn; 224 – 540 para Sr e 306 – 786 para Ba. Nos 
diques de baixo TiO2 os teores dos elementos traços são 
menores com intervalos que variam entre: 39 – 109 para 
Zr; 22 – 32 para Y; 4 – 7 para Nb; 74 – 135 para Zn; 144 
– 330 para Sr e 143 – 310 para Ba (Fig. 5). 

Os diques de alto e baixo TiO2 diferem no conteúdo 
de elementos incompatíveis principalmente K, Rb, Ba, La 
e Ce. Tais elementos são sempre mais abundantes no 
grupo de alto TiO2 (Fig. 6). Esse comportamento é 
claramente evidenciado através de relações tais como 
Zr/Y (alto TiO2 entre 3,06 a 5,80; baixo TiO2 1,70 a 4,36) 
e Ti/Y (alto TiO2 entre 248,32 a 351,14; baixo TiO2 
153,32 a 279,17). 

Os padrões dos elementos incompatíveis dos diques 
de alto e baixo TiO2, foram comparados com os basaltos 
da cadeia meso-oceânica e ilha oceânica MORB e OIB 
(e.g. Sun & McDonough, 1989; Fig. 6). Nota-se que os 
padrões de tais diques são mais enriquecidos que os E-
MORB em relação aos elementos incompatíveis e 
empobrecidos em relação aos OIB. Anomalias negativas 
de Nb e Ce são observadas nos diques de alto e baixo 
TiO2.  

 
 

Figura 5. Diagramas de variação (mg# versus elementos 
menores) dos litotipos máficos. Símbolos como na figura 1. 

 
 

 
 

Figura 6. Diagramas de multi-elementos dos diabásios e 
metadiabásios normalizados para o manto primordial 

segundo McDonough & Sun (1995). Os padrões OIB, E-
MORB e N-MORB ( Sun & McDonough, 1989) são 

apresentados para efeito de comparação. 
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INTRODUÇÃO, PETROGRAFIA E QUÍMICA 
MINERAL 

 
Xenólitos ultramáficos associados a basaltos 

alcalinos continentais são as únicas amostras diretas do 
manto litosférico subcontinental. O estudo destes 
xenólitos tem demonstrado que o manto litosférico é 
refratário e constitui o resíduo da fusão do manto 
superior. Entretanto, este material também é heterogêneo 
devido a processos posteriores de re-enriquecimento 
através de eventos metassomáticos derivados da interação 
de fluidos subastenosféricos ou de fluidos provenientes 
das placas subductantes, quando associados a uma 
tectônica compressiva. Assim, o estudo de xenólitos do 
manto, além de contribuir nas informações da dinâmica 
da tectônica da região, pode auxiliar no entendimento dos 
processos atuantes na cunha mantélica.  

Os trabalhos sobre xenólitos têm abordado, de 
modo geral, as feições geoquímicas indicativas de 
fracionamento e enriquecimento em elementos 
incompatíveis ao manto e que refletem o comportamento 
do processo de metassomatismo. Cerro de los Chenques 
está situado na parte norte da Patagônia (44°52’19”S/ 
70°03’57”W), extremo sul da América do Sul. 
Representa um dos eventos vulcânicos que foram 
atuantes da região Andina e resultaram em extensos 
derrames na forma de platôs denominados por Ramos 
(1982) de Patagonian Plateau Lavas. A origem dos 
platôs está relacionada à formação de hotspots efêmeros 
na parte norte da Patagônia (Kay et al., 1992), onde os 
principais platôs têm idades entre 22 a 26 Ma. Já na parte 
sul, o evento vulcânico está relacionado à formação de 
janelas astenosféricas na placa subductada (Ramos e Kay, 
1992; Gorring et al., 1997), ocorrida entre 23 a 1,6 Ma. 
Estes eventos vulcânicos tanto no norte como no sul, são 
responsáveis pelo transporte à superfície de fragmentos 
de manto, os xenólitos ultramáficos. Os xenólitos do 
Cerro de los Chenques correspondem a lherzolitos e 
websteritos que passaram pelos processos de 
metassomatismo no manto, tendo sofrido 
empobrecimento e posterior re-enriquecimento em 
elementos incompatíveis. 

Os xenólitos ultramáficos do Cerro de los Chenques 
tem paragênese primária em equilíbrio, formada por 

olivina (ol-1), enstatita (opx-1), diopsídio (cpx-1) e 
espinélio (sp-1) e foram divididos, a partir da petrografia 
em dois grupos. Apesar da paragênese primária estar em 
equilíbrio, ocorrem localizadamente instabilidades 
causadas pelos processos de metassomatismo, com 
formação de melt pockets (bolsões de vidros silicáticos) e 
de uma paragênese secundária constituída por diopsídio 
(cpx-2), olivina (ol-2) e espinélio (sp-2). 

O grupo 1 compreende 6 amostras classificadas 
como espinélio lherzolitos e o grupo 2 compreende 7 
amostras de espinélio-olivina websteritos. Ambos grupos 
apresentam como principais texturas a protogranular, 
porfiroclástica e a equigranular, segundo a classificação 
de Mercier & Nicolas (1975).  

Os cristais de (ol-1) do grupo 1, são porfiroclastos 
subédricos a euédricos (1-3 mm) com composição Fo90,04-

90,54 e Fa9,46-9,89 e apresentam estruturas de deformação do 
tipo kink band, geralmente fazendo contatos de 120° com 
pórfiros de ortopiroxênios primários (opx-1). O Mg# da 
ol-1 dos lherzolitos varia de 90,04 a 90,54. Já as ol-1 do 
grupo 2 são porfiroclastos subédricos com dimensões em 
torno de 2 mm e têm composição mais variada que as do 
grupo 1, com Fo88,89-90,61 e Fa9,39-11,11, possuindo Mg# com 
variação entre 88,89 e 90,61. As estruturas de deformação 
observadas nestas olivinas são semelhantes às do grupo 1. 

Os cristais de opx-1 do grupo 1 são cromo-alumínio 
enstatitas (Wo0,83-1,08En89,91-90,17Fs9,00-9,37) subédricas a 
euédricas, com dimensões que variam de 1 a 2 mm,  e 
apresentam reações do tipo lamelas de exolução com 
formação de cpx nas suas clivagens (PM12-12). O Mg# 
nestes ortopiroxênios varia de 90,54 a 90,93, e o Cr# 
[100*Cr/(Cr+Al), em cátions] varia de 6,44 a 7,90. Os 
opx-1 do grupo 2 são subédricos, têm em média 2 mm de 
dimensão e apresentam reações de exsolução nas 
clivagens, também são classificados como cromo-
alumínio enstatitas (Wo0,74-1,51En87,69-90,66Fs8,60-11,57), mas 
com um Mg# mais variada, entre 88,34 a 91,33, e Cr# 
menor, de 4,13 a 5,77. Em uma amostra deste grupo 
(PM12-26), o Cr# é discrepante e pode atingir valores de 
12,23. 

Os cpx-1 do grupo 1 são alumínio-cromo diopsídio 
com composição (Wo47,49-49,41En46,85-47,92Fs3,73-4,78.), cujos 
Mg# e Cr# variam de 91,14 a 92,8 e de 9,21 a 11,50, 
respectivamente. Apresentam pleocroismo verde fraco 
(1,2-1,6 mm) e possuem reações denominadas franjas de 
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recristalização (>0,1 mm de espessura) nas bordas dos 
grãos. Os cpx-1 do grupo 2 têm praticamente a mesma 
classificação, com composição de (Wo45,96-49,03En46,51-

48,88Fs3,30-5,44). São grãos subédricos, com dimensões em 
torno de 1,2 mm, sendo os cristais maiores de até 2 mm e 
os menores em torno de 0,7 mm. Os cristais também 
possuem reações do tipo franja de recristalização (>0,1 
mm de espessura) nas bordas. Assim como para os outros 
minerais do grupo 2, o Mg# dos cpx-1 é mais abrangente, 
variando de 89,94 a 93,55, enquanto o Cr# é mais baixo 
que o dos cpx-1 do grupo 1, variando de 6,19-7,19. A 
mesma amostra que apresentou Cr# elevado para o opx 
primário deste grupo (PM12-26), também apresenta Cr# 
elevado nos cpx primários, da ordem de 18,61.  

Os espinélios primários (sp-1) do grupo 1 são 
classificados como cromo-alumínio espinélios, com Cr# 
variando de 12,69 a 16,90 e Mg# entre 73,97 e 77,03. São 
grãos intersticiais (0,3-0,8 mm), de modo geral anédricos 
a subédricos com forma holly-leaf (Mercier & Nicolas, 
1975) nas amostras PM12-13 e PM12-15.  Já os sp-1 do 
grupo 2 são também classificados como cromo-alumínio 
espinélios, mas apresentam mais baixo Cr#, variando de 
9,08 a 15,20, à exceção da amostra PM12-26 (Cr# = 
29,31) e valores de Mg# mais abrangentes, entre 70,93 e 
77,97. O Mg# em uma das amostras deste grupo (PM12-
10) é menor que o restante das amostras: 65,98. 
Petrograficamente, estes espinélios primários ocorrem 
nos interstícios dos outros grãos, com dimensões de 0,4 
mm em média, havendo esp-1 com forma holly-leaf 
(alongada intersticialmente), nesses casos, com 
dimensões um pouco maiores (0,8 mm).  

A análise mineraloquímica mostra que o Mg# das 
ol-1 do grupo 1 apresenta uma correlação negativa com o 
CaO, e muito negativa com o MnO e NiO. Já para o 
grupo 2, nenhuma correlação é observada entre o Mg# 
com CaO e NiO, entretanto, com o MnO, a correlação 
negativa se mantém. Para o opx-1 do grupo 1, nenhuma 
correlação é observada entre Mg# e Cr# e CaO. 
Entretanto, uma leve correlação negativa é observada 
para o TiO e Al2O3, enquanto que uma alta correlação 
negativa é observada para o Na2O e o FeO(T). Já nos opx-
1 do grupo 2, observa-se uma correlação positiva entre o 
Mg# e Cr#, nenhuma correlação para o TiO e Al2O3, e 
uma alta correlação negativa com o FeO(T). Os Mg# do 
cpx-1 do grupo 1 mostram alta correlação positiva com o 
CaO, correlação negativa com o TiO e alta correlação 
negativa com Cr#, Al2O3, FeO(T) e Na2O. Já para os cpx-1 
do grupo 2, o Mg# mostra alta correlação positiva para o 
Cr#. Os outros elementos mostram as mesmas 
correlações que as observadas no grupo 1. 

Nos grupos 1 e 2 dos xenólitos ultramáficos 
ocorrem melt pockets, acompanhados da paragênese 
secundária composta de cpx-2, ol-2 e sp-2 euédricos com 
tamanho em torno de 0,2 mm. Estes melt pockets são 
compostos por material vítreo silicatado. Sua formação 
está relacionada com a dissolução dos grãos devido a 
instabilidade de alguns minerais em condições diferentes 
de pressão e temperatura (descompressão), podendo 
também estar relacionada com as interações dos xenólitos 
com os veios do basalto hospedeiro. No grupo 1 os melt 

pockets  têm normalmente dimensões pequenas (0,7 mm), 
existindo alguns com até 1,5 mm (PM12-01). No grupo 2 
os melt pockets estão presentes nas amostras PM12-17, 
PM12-19, PM12-26, PM12-27 e PM12-41, tem 
dimensões em torno de 0,9 mm. 

 
GEOQUÍMICA, DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

 
As análises químicas para elementos maiores em 

rocha total dos xenólitos do Cerro de los Chenques 
indicam valores de perda ao fogo próximo a zero, e 
apontam de forma geral para o baixo grau de alteração 
das amostras analisadas. Apresentam altos teores de FeO 
e MgO, com Mg# [100*Mg/(Mg+Fe+2), em proporção 
molecular] para as amostras dos lherzolitos variando de 
88,89 a 89,88, com variações mais restritas quando 
comparadas aos websteritos, com valores de 88,08 a 
90,30, estes valores são indicativos de amostras do 
manto, de acordo com McDonough (1990) que aponta 
Mg# >85 para rochas provenientes do manto. Observa-se 
uma correlação negativa entre o K2O e o Mg# para ambos 
os grupos, sendo que, o grupo 1 tem valores mais 
elevados de K2O em relação ao grupo 2. O CaO apresenta 
correlação positiva em ambos os grupos com o Mg#, 
sendo que o grupo 2 é mais rico em CaO. O Na2O não 
apresenta estas correlações com o Mg#, mas dados 
dispersos, com valores em geral mais elevados no grupo 
2. O Al2O3 tem correlação negativa no grupo 1 e positiva 
no grupo 2 com o Mg#, sendo mais enriquecido nos 
websteritos devido a paragênese com maior quantidade 
de piroxênios. O P2O5 tem correlação negativa no grupo 2 
e padrão disperso no grupo 1, com valores similares. 
Comparando-se as razões Na2O/Al2O3 com as razões 
CaO/Al2O3 fica possível afirmar que o Al tem uma 
tendência de se associar ao Na nos lherzolitos e um 
padrão disperso nos websteritos. As razões K2O/ Al2O3 e 
CaO/Al2O3 indicam que o Al  tem maior afinidade com o 
Ca nos websteritos, logo associado aos piroxênios e com 
o K nos lherzolitos. 

Os elementos traço dos xenólitos do Cerro de los 
Chenques das amostras de lherzolitos PM12-01, PM12-
12, PM12-13 e PM12-48, e de websteritos PM12-17, 
PM12-02,PM12-27 e PM12-41 apresentam um trend 
composicional levemente depletado em relação ao manto 
primitivo e com disposição similar, que pode ser definido 
como o trend principal. Neste trend principal, nota-se 
que, de modo geral, os LILE tem um padrão empobrecido 
e os HFSE registram um padrão de enriquecimento. As 
amostras PM12-13 (lherzolito) e PM12-41 (websterito), 
apresentam uma pequena variação com relação a esse 
trend composicional principal com enriquecimento em 
Rb e Ba, respectivamente. As amostras PM12-26 
(websterito) e PM12-15 (lherzolito) diferem deste trend 
por um maior empobrecimento nos HFSE que estão 
dispostos do Ti ao Lu, a amostra PM12-26 registra ainda 
um empobrecimento em Eu e Ti e um grande 
enriquecimento em Li. A amostra de websterito PM12-05 
difere do trend principal por um maior empobrecimento 
em Th, assim como o websterito PM12-15. A amostra de 
websterito PM12-19 é a única que registra um 
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empobrecimento em Cs, diferentemente do trend 
principal, e o lherzolito PM12-12 tem empobrecimento 
em Zr. Todos os trends composicionais tem 
enriquecimento em W, Pb, Sn e Sb em relação ao manto 
primitivo (Fig. 1). 

 

 
Figura 1: Diagrama de elementos menores 
normalizados para manto primitivo (McDonough 
& Sun, 1995). 

 
Analisando-se o comportamento geoquímico dos 

ETR dos xenólitos do Cerro de los Chenques (Fig. 2) fica 
possível determinar 3 tipos de trends, todos depletados 
em ETR em relação ao manto primitivo. O trend 
principal tem padrão levemente empobrecido em ETR 
leves em comparação com os ETR pesados. Os ETR 
pesados, por sua vez, mostram um padrão horizontalizado 
devido a baixa variação na concentração destes 
elementos, caracterizando o processo de fusão que o 
manto deve ter sido afetado para gerar estes xenólitos 
litosféricos. Os outros 2 trends composicionais são muito 
similares, apresentando enriquecimento em ETR leves em 
relação aos pesados (Fig. 2) que pode caracterizar 
processos metassomáticos posteriores devido a 
enriquecimentos de fluidos subastenosféricos ou da placa 
subductante associada a formação da cadeia Andina. 
Porém, o trend representado pelas amostras PM12-48 e 
PM12-13 (lherzolito), é mais enriquecido em ETR que o 
trend representado pelas amostras PM12-15 (lherzolito) e 
PM12-26 (websterito).  

 

 
Figura 2: Diagrama de ETR normalizados para  
manto primitivo (McDonough & Sun, 1995). 

 
Os valores mais elevados para o Cr# na amostra 

PM12-26, tanto no opx-1 como no sp-1, assim como um 
padrão com o maior empobrecimento em ETR com 
relação ao manto primitivo sugerem que esta amostra é o 
resultado de um processo de fusão intensa e corresponde 
ao resíduo dessa fusão. Entretanto, a tendência de 
enriquecimento em ETR leves em relação aos ETR 
pesados indica que esta amostra também sofreu o 
processo metassomático que todas as demais amostras 
que mostram algum enriquecimento em ETR leves em 
relação aos pesados devem ter passado. A elevada 
quantidade de Cr nos opx-1 e sp-1 desta amostra sugere 
que a temperatura a que ela foi submetida foi maior que 
nas demais, corroborando a sugestão de que a amostra 
PM12-26 tem a maior característica refratária observada 
no Cerro de los Chenques. A amostra PM12-15 possui 
um padrão de empobrecimento em ETR, muito similar à 
amostra PM12-26, que é indicativo de uma grande 
quantidade de fusão gerada pela retirada de elementos 
incompatíveis. Assim o manto litosférico na região do 
Cerro de los Chenques foi afetado por, no mínimo dois 
eventos importantes, representados pela fusão do manto e 
geração de crosta, evidenciado pela depleção dos ETR, 
principalmente nos leves, e que, posteriormente foi 
afetado por um evento metassomático, regitrado apenas 
nas amostras PM12-13, PM12-15 e PM12-48 de 
lherzolito e na amostra PM12-26 de websterito. 

Integrando os dados de campo, petrográficos, de 
química mineral e de geoquímica, sugere-se que o manto 
litosférico possui heterogeneidade e teve uma 
complexidade de processos envolvidos em sua formação 
na área do Cerro de los Chenques. 
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INTRODUÇÃO 
 
A provincialidade geoquímica, em termos de suítes de 
baixo-TiO2 e alto-TiO2, é um dos aspectos mais relevantes 
associados ao estudo de províncias basálticas continentais. 
A origem desta provincialidade tem sido atribuída, 
fundamentalmente, a processos de fusão parcial de fontes 
distintas ou, alternativamente, a processos de fusão parcial 
diferencial a partir de uma mesma fonte (p.ex.: Gibson et 
al., 1995). A série toleítica do Enxame de Diques da Serra 
do Mar é constituída predominantemente por uma suíte do 
tipo alto-TiO2 e, subordinadamente, por uma suíte de baixo-
TiO2 (p.ex.: Tetzner et al., 2001; Corval, 2005). A 
caracterização de duas suítes basálticas continentais na série 
toleítica implica, necessariamente, na provincialidade 
geoquímica do Enxame de Diques da Serra do Mar, à 
semelhança do que ocorre, por exemplo, em Paraná-
Etendeka (p.ex.: Peate, 1997). Obviamente, a 
provincialidade geoquímica do enxame resultará em 
modelos petrogenéticos substancialmente distintos daqueles 
ora existentes e terá implicação direta com os processos de 
rifteamento do Gondwana no Cretáceo Inferior que, em 
última instância, são os controladores dos regimes de fusão 
parcial mantélica.  
 
MODELOS PETROGENÉTICOS E COMPARAÇÕES 
REGIONAIS 

 
Os modelos petrogenéticos propostos para ambas as 

suítes do Enxame de Diques da Serra do Mar foram 
apresentados por Corval (2005). A discussão das prováveis 
fontes geradoras foi feita com base na construção de 
diagramas de variação multi-elementares e de elementos 
terras raras, tomando-se por parâmetro, a amostra parental 
de ambas as suítes. No caso dos basaltos de baixo-TiO2, os 
resultados revelaram razões La/Yb(N) (2,71) e La/Nb(N) 
(1,36), enquanto que para os de alto-TiO2, os valores 
obtidos foram La/Yb(N) (9,18) e La/Nb(N) (1,98). Tais dados 
sugerem pelo menos uma contribuição do manto litosférico 
subcontinental na geração dos basaltos de ambas as suítes. 
Modelos de AFC (De Paolo, 1981) revelaram que as 
variações elementais (traços incompatíveis móveis e 

imóveis) observadas na suíte de alto-TiO2 podem ser 
explicadas por no máximo 30% de AFC, envolvendo uma 
assembléia fracionante com 10% de olivina, 40% de 
clinopiroxênio, 45% de plagioclásio, 4% de óxidos de Fe e 
Ti e 1% de apatita, em câmara magmática localizada na 
crosta superior representada por um plagioclásio gnaisse 
amplamente aflorante na área de estudo. 

Apesar dos resultados satisfatórios obtidos com os 
modelos de AFC para elementos traços incompatíveis 
(Corval, 2005), é necessário ressaltar a possibilidade de não 
existir apenas uma suíte de alto-TiO2 no Enxame de Diques 
da Serra do Mar, na área estudada. As acentuadas variações 
nas razões de La/Yb (ambos elementos traços imóveis) para 
rochas com teores similares de MgO sugerem esta 
possibilidade. Por exemplo: as amostras RJ-8A e RJ-9A 
(MgO=4,33%peso e MgO=5,49%peso, respectivamente) 
possuem razões La/Yb=29-30, portanto, cerca de duas 
vezes superior aos valores encontrados em outras amostras 
com teores similares de MgO (p.ex.: PF-24B3, MgO = 
4,33%; La/Yb=14,97). De modo semelhante, outras quatro 
amostras (P-4, P-5, P5 e RJ-92) têm La/Yb=7,9-8,3, 
enquanto que outras amostras com os mesmos intervalos de 
MgO apresentam razões La/Yb=14-15.  

Tendo por base os dados supracitados, como seria 
possível explicar a existência de apenas uma suíte de alto-
TiO2 evoluindo pelo processo de AFC? Ou seja, o processo 
de AFC deveria gerar concentrações de elementos traços 
idênticas ou, pelo menos, muito próximas, para líquidos 
com o mesmo grau de evolução, isto é, com os mesmos 
teores de MgO.  

A discriminação de suítes basálticas no enxame não é 
uma tarefa simples haja vista o número ainda relativamente 
restrito de amostras. Alternativamente, uma comparação 
entre as rochas basálticas do Enxame de Diques da Serra do 
Mar e as suítes da Província Paraná-Etendeka (Peate, 1997) 
foi feita de modo a avaliar-se a ocorrência de mais que um 
tipo basáltico com base nos parâmetros discriminados 
(Hergt et al., 1991; Peate et al., 1992) para esta última 
província (Fig.1).  
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Figura 1: Diagrama Sr x Ti/Y com amostras da suíte de 
alto-TiO2 do Enxame de Diques da Serra do Mar na área 
estudada e os campos discriminantes das suítes basálticas 

reconhecidas na Província Paraná-Etendeka. 
 

O diagrama da Fig.1 deixa claro que a grande maioria 
das rochas basálticas da suíte de alto-TiO2 da área estudada 
pode ser associada à suíte Urubici da Província Paraná-
Etendeka, com apenas sete exceções. As amostras TR-04-
6C, RJ-1A e P-4 associam-se à suíte Pitanga, enquanto que 
as amostras P5, P-5, RJ-92 e RJ-85 plotam na região 
limítrofe entre os campos Pitanga e Paranapanema (Fig.1). 
Vale ressaltar que as amostras P-4, P5, P-5 e RJ-92 
pertencem ao grupo de amostras, descrito anteriormente, 
que apresentam variações de razões La/Yb diferentes de 
outras amostras que possuem teores de MgO similares a 
elas.  Assim sendo, estes dados são indicativos da presença 
de, no mínimo, três suítes basálticas dentre os tipos de alto-
TiO2 do Enxame de Diques da Serra do Mar , na área alvo. 
De um modo geral, estudos regionais do Enxame de Diques 
da Serra do Mar (p.ex.: Guedes, 2001) têm mostrado que os 
valores de La/Yb(N) tendem a aumentar de leste para oeste, 
desde cerca de 10 até bem maiores que 10. Testes 
realizados com modelos de fusão parcial de equilíbrio 
modal (Wood & Fraser, 1976) revelaram que os basaltos 
toleíticos destas suítes de alto-TiO2 foram gerados a partir 
de fontes mantélicas com distintas razões La/Yb (Fig.2). 
Análises litogeoquímicas também permitiram reconhecer 
duas suítes de baixo-TiO2, quais sejam, a Serrana La/Yb(N) 
(>5) e Búzios La/Yb(N) (<5) (Monteiro, 2003). 
 
CONCLUSÕES 
 

As rochas das suítes de baixo-TiO2 e alto-TiO2 
estudadas neste trabalho são basaltos toleíticos cujas fontes 
geradoras são enriquecidas, isto é, sofreram pelo menos 
uma contribuição do manto litosférico subcontinental, 
considerado um reservatório mantélico quimicamente 
heterogêneo. A formação do Enxame de Diques da Serra do 
Mar está associada a um processo de tectônica divergente, 
que foi o rifteamento do Gondwana no Cretáceo Inferior.  A 

tectônica divergente gera afinamento litosférico que 
controla o regime de fusão parcial das fontes.  

 

 
 
Figura 2: Diagrama mostrando os testes de modelos de 
fusão parcial em equilíbrio modal para discriminação das 
fontes das suítes de alto-TiO2 do Enxame de Diques da 
Serra do Mar na área alvo. O retângulo delimita o intervalo 
de F gerador de basaltos toleíticos (Mysen & Kushiro, 
1977; Jacques & Green, 1980). 
 

O modelo de fusão parcial em equilíbrio modal 
construído para estudar as fontes prováveis das diferentes 
suítes de alto-TiO2 do enxame (Fig.2), revelou que os 
basaltos toleíticos devem ter sido gerados a partir de fontes 
distintas. Isto implica em heterogeneidade mantélica em 
escala local, o que contrasta fortemente com os dados da 
literatura onde tal heterogeneidade já foi identicada em 
escala regional, como no caso da Província Paraná-
Etendeka (p.ex.: Peate, 1997), por exemplo. Esta 
heterogeneidade mantélica local associada ao Enxame de 
Diques da Serra do Mar deve ter uma relação com os 
processos de amalgamação do supercontinente Gondwana, 
com especial referência ao segmento central da Faixa 
Ribeira, durante o Neoproterozóico-Cambriano. A 
amalgamação do Gondwana deve ter sido um importante 
processo de remobilização litosférica pretérita aos 
processos de rifteamento do supercontinente, no Cretáceo 
Inferior, que culminaram com a abertura do Oceano 
Atlântico Sul. Uma possibilidade a ser estudada diz respeito 
à espessuras litosféricas distintas decorrentes do processo 
de amalgamação do Gondwana. Neste cenário, o 
rifteamento continental a uma fator de estiramento β 
relativamente constante para toda a área do EDSM, poderia 
ter gerado um afinamento maior em áreas já menos 
espessas desde o NeoProterozóico. Este afinamento 
anômalo poderia causar a maior ascensão e fusão da pluma, 
possivelmente, da pluma de Tristão da Cunha. 
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AS SUÍTES DE BAIXO-TIO2 DO ENXAME DE 
DIQUES DA SERRA DO MAR 

As rochas estudadas neste trabalho são basaltos 
toleíticos do Cretáceo Inferior (c. 132 Ma) que integram o 
Enxame de Diques da Serra do Mar. Estas rochas 
ocorrem sob a forma de diques no segmento central da 
Faixa Ribeira de idade Neoproterozóica-
Cambro/Ordoviciana (Heilbron et al., 2000; Schmmit et 
al., 2004). O enxame de diques é formado, 
predominantemente, por suítes de alto-TiO2, muito 
embora basaltos de baixo-TiO2 ocorram na parte oriental 
da província, mais especificamente na região serrana e no 
Cabo de Búzios (Corval, 2005). Estas suítes de baixo-
TiO2 foram denominadas Serrana e Búzios (Monteiro & 
Valente, 2003). Os basaltos de baixo-TiO2 do enxame 
constituem suítes subalcalinas de afinidade toleítica e são 
classificados como basaltos e andesitos basálticos. A 
análise petrogenética feita com base em dados 
litogeoquímicos de elementos maiores e traços indica que 
a suíte Búzios evoluiu por AFC com mudança de 
assembléia fracionante. Em contrapartida, a suíte Serrana 
evoluiu por cristalização fracionada sem mudança de 
assembléia fracionante. A fonte geradora dessas duas 
suítes de baixo-TiO2 é do tipo enriquecida tendo pelo 
menos uma contribuição do manto litosférico 
subcontinental.  

As suítes Serrana e Búzios podem ser discriminadas 
com base em diagramas que utilizam razões entre 
elementos traços incompatíveis (Figs.1a,b). A fig. 1a 
apresenta um diagrama La/Y versus La/Nb mostrando 
que a suíte Serrana apresenta valores mais elevados de 
La/Yb (>5ppm) e La/Nb (>1,5ppm), enquanto que a suíte 
Búzios apresenta valores comparativamente mais baixos 
(La/Yb< 5ppm e La/Nb< 1,5ppm). A Fig.1b apresenta 
diagrama discriminante (Rb/Y versus Ti/Y). Este 
diagrama também discriminou bem as duas suítes de 
baixo-TiO2 (Serrana e Búzios), separadas por um valor 
limítrofe de Rb/Y= 0,7ppm, com exceção de duas 
amostras, sendo que uma delas é proveniente da área de 
Búzios.  

 

 
Figura 1: Diagramas discriminantes das suítes de baixo-
TiO2 (Serrana e Búzios) do Enxame de Diques da Serra 

do Mar. (a) – La/Nb versus La/Yb. 
 (b) – Ti/Y versus Rb/Y 

 
As suítes Serrana e Búzios foram tentativamente 

comparadas às duas suítes de baixo-TiO2 da Província 
Paraná-Etendeka, quais sejam, Esmeralda e Gramado 
(Peate, 1997). Para tal, foi utilizado um diagrama 
bivariante do tipo Ti/Zr versus Ti/Y (Fig. 2). Deste modo, 
a suíte Búzios correlaciona-se com o magma do tipo 
Esmeralda, muito embora abrangendo um espectro de 
razões Ti/Y mais amplo. Já as amostras da suíte Serrana 
correlacionam-se tanto com o magma do tipo Gramado 
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quanto Esmeralda, sendo que todas as amostras da região 
de Lumiar plotam no campo Gramado. Outras seis 
amostras da suíte Serrana, oriundas principalmente das 
áreas de Trajano de Morais, plotam no intervalo de 
60ppm a 80ppm. 

Figura 2: Diagrama discriminante dos magmas 
basálticos de baixo-TiO2 de Paraná-Etendeka (Peate, 

1997) e das suítes de baixo-TiO2 (Serrana e Búzios) do 
EDSM 

CONCLUSÕES 
Os parâmetros discriminantes para as suítes de baixo-

TiO2 (Serrana e Búzios) ainda são pouco robustos, haja 
vista o pequeno número de análises e algumas 
discrepâncias localizadas. Preliminarmente, no entanto, 
parece que o critério discriminante de suítes de baixo-
TiO2 com base na razão Ti/Zr de Paraná-Etendeka (Peate 
& Hawkesworth, 1996) não se mostra adequado para o 
Enxame de Diques da Serra do Mar. Isto porque as 
amostras das suítes Búzios e Serrana avançam a sua área 
limítrofe para um valor de Ti/Zr= 80ppm (Fig.2). Com 
base nisso, propõem-se um valor limítrofe para as suítes 
de baixo-TiO2 do enxame diferente daquele utilizado para 

os magmas basálticos de baixo-TiO2 de Paraná-Etendeka. 
Vale ressaltar que todas as amostras de Lumiar, da suíte 
Serrana, associam-se perfeitamente ao magma do tipo 
Gramado (Fig.2). Segundo Peate & Hawkesworth (1996), 
o magma do tipo Gramado é o mais contaminado em 
Paraná-Etendeka. Tal fato pode indicar que as amostras 
de Lumiar são as mais contaminadas do Enxame de 
Diques da Serra do Mar. 
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INTRODUÇÃO 
 

Sills de composição básica a intermediária ocorrem 
encaixados na faixa de rochas paleozóicas da Bacia do 
Paraná no Estado do Paraná, concentrados na região 
centro-leste, entre os lineamentos Piquiri e São Jerônimo 
– Curiúva. Foram selecionados os corpos intrusivos que 
ocorrem alojados nas formações Irati e Ponta Grossa, 
unidades com maior potencial petrolífero da bacia e que 
representam níveis preferenciais de ocorrência de 
intrusões. Estas unidades são termicamente influenciadas 
pelos corpos intrusivos, causando-lhes maturação 
anômala ou destruindo seu potencial gerador. Com o 
objetivo de definir a temperatura de intrusão dos corpos 
estudados foi desenvolvido este trabalho. Foram 
estudados seis corpos intrusivos denominados de acordo 
com sua localização geográfica. Os sills de Reserva, 
Prudentópolis, Irati, e Rebouças, encaixados na Formação 
Irati, afloram próximos aos municípios homônimos e são 
delimitados pelas coordenadas geográficas 51º15'W e 
50º30'W e 24º25'S e 25º45'S. No município de Ponta 
Grossa ocorrem dois pequenos corpos intrusivos alojados 
na Formação Ponta Grossa, delimitados pelas 
coordenadas 50º18'W e 50º05'W e 25º01'S e 25º08'S.  

As rochas dos sills são basaltos, microgabros e 
gabros, cinza escuros, maciços, compostos 
essencialmente por labradorita, augita, minerais opacos, 
olivina e quartzo, tendo a apatita como acessório. 
Subordinadamente ocorrem clorita, biotita, hornblenda, 
argilominerais, carbonato e epidoto. Estudos 
petrográficos e geoquímicos prévios foram realizados por 
Vasconcellos et al. (2003) e Petersohn & Vasconcellos 
(2003). De acordo com os autores as rochas dos sills de 
Reserva, Prudentópolis, Irati, Rebouças e Ponta Grossa 
são classificadas quimicamente como basaltos ou toleítos, 
andesi-basaltos e latitos, gerados por processo de 
cristalização fracionada, cujas fases minerais fracionantes 
incluem ilmenita, titanita, piroxênio e plagioclásio 
cálcico. 

As análises de química mineral foram realizadas no 
Instituto de Geociências da USP, em 21 amostras de 
basaltos, microgabros e gabros dos sills estudados. Os 
minerais analisados são predominantemente plagioclásios 
e piroxênios, em fenocristais, microfenocristais e matriz. 
Subordinadamente foram analisados minerais opacos 
(magnetita e ilmenita), clorita, anfibólios, biotita e 
olivina. As composições foram sistematicamente 

determinadas em borda e núcleo dos fenocristais e 
microfenocristais e em cristais da matriz. 

A composição dos plagioclásios varia de An75 Ab24.5 
Or0.5 a  An4 Ab56Or40, com pouca variação entre os sills 
estudados. O sill de Reserva apresenta a menor 
concentração de An (componente anortita), 44,97% em 
média, cuja composição dos plagioclásios oscila de 
oligoclásio a labradorita. Nos sills de Prudentópolis e Irati 
os plagioclásios variam de andesina a labradorita, com 
média aproximada de 52,0% no componente anortita. Nos 
sills de Rebouças e Ponta Grossa foram registrados os 
conteúdos mais elevados de anortita (média de 59,21 e 
57,31%, respectivamente). No primeiro, a composição 
dos plagioclásios varia de andesina a betownita, enquanto 
que no segundo, de andesina a labradorita. Em todos os 
sills estudados, o componente Or (ortoclásio) é sempre 
inferior a 5%. Feldspatos alcalinos são raros e descritos 
apenas no sill de Reserva. 

Os piroxênios são predominantemente augita, com 
raros cristais de piegonita. A piegonita é frequente apenas 
no sill de Ponta Grossa.   

Minerais opacos são preferencialmente Ti-magnetitas, 
ilmenitas e sulfetos. Anfibólios ocorrem em porcentagem 
subordinada, classificados como anfibólios cálcicos, com 
composição variando de ferro-edenita a edenita. 

 
GEOTERMOBAROMETRIA 

 
As condições de temperatura e pressão de 

cristalização dos sills foram calculadas utilizando a 
composição de rocha total e as composições minerais de 
plagioclásios e clinopiroxênios, utilizando os 
termobarômetros calibrados por Putirka (2005) e Putirka 
et al. (2003). O termobarômetro calibrado por Putirka et 
al. (2003), aplicado para clinopiroxênios, é baseado na 
cristalização da jadeíta e no equilíbrio de troca Jadeíta – 
Diopsídio – Hedenbergita. Os termobarômetros 
calibrados para plagioclásios, são baseados nas 
composições plagioclásio – líquido, fundamentados na 
cristalização da anortita e na reação de troca entre anortita 
e albita.  

As pressões obtidas em clinopiroxênios, para as 
rochas dos sills estudados, variam de –3,8 kbar a 6,50 
kbar, com predomínio da faixa entre 3 e 4 kbar (Fig. 1). 
As pressões situadas no intervalo entre 0 e –5,0 kbar 
representam um número positivo pequeno e, 
possivelmente, refletem cristalização a 1 atm. A 
profundidade média estimada, calculada a partir das 
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pressões obtidas, corresponde a 10 km (assume-se 3,3 
km/kbar, Putirka et al. 1996).  

O sill de Reserva apresenta as pressões mais altas 
registradas, variáveis de –3,8 a 6,5 kbar, indicando 
profundidades de até 21 km. No sill de Prudentópolis, as 
estimativas de pressão variam de –2,8 a 5,3 kbar, 
refletindo cristalização em diferentes níveis crustais. No 
sill de Irati o reduzido número de análises não permite 
um diagnóstico preciso das condições de pressão nas 
quais os clinopiroxênios se cristalizaram. Entretanto, as 
pressões variam de –3,8 a 3,0 kbar, indicando 
cristalização com profundidade de até 9 km. No sill de 
Rebouças as pressões obtidas variam de 3,1 a 3,9 kbar, 
indicando cristalização dos clinopiroxênios em 
profundidade média de 11 km. No sill de Ponta Grossa as 
pressões variam de –2,1 a 2,3 kbar, representando 
profundidades variáveis de 6 km a 500m. 
 

 
 

Figura 1- Histograma de freqüência para pressão de 
cristalização dos clinopiroxênios para os sills estudados. 

 
Com relação à temperatura, os clinopiroxênios se 

cristalizaram no intervalo de 932,85 a 1301,85ºC, com 
predomínio da faixa entre 1100 e 1200ºC (Fig. 2). No sill 
de Reserva as temperaturas variam de 932,85 a 
1157,85ºC. No sill de Prudentópolis, situam-se na faixa 
entre 1076,85 e 1160,85ºC. As maiores temperaturas 
registradas foram aquelas obtidas para os sills de Ponta 
Grossa e Rebouças, cujos valores variam de 1153,85 a 
1301,85ºC e 1133,85 a 1289,85ºC, respectivamente. 

A temperatura de cristalização dos clinopiroxênios, 
analisada nos cristais da matriz da rocha, varia de 
1076,85 a 1289,85ºC, com média de 1165,13ºC. As 
temperaturas mais altas foram registradas no sill de 
Rebouças, com média de 1217,10ºC. 

 
Figura 2. Histograma de freqüência para temperatura de 
cristalização dos clinopiroxênios para os sills estudados. 

 
A pressão obtida em plagioclásios, para as rochas dos 

sills analisados, varia de –0,2 kbar a 10,1 kbar, com 
média de 5,61 kbar, indicando profundidade média de 
cristalização dos plagioclásios igual a 18 km. 

No sill de Reserva as pressões variam de 1,8 a 6,5 
kbar, refletindo cristalização em diferentes níveis 
crustais, variáveis de 21 km a 500m (Fig. 3). No sill de 
Prudentópolis as pressões estimadas variam de 5,3 a 6,0 
kbar, indicando pouca variação nas condições de 
cristalização dos plagioclásios. A profundidade média foi 
estimada em 18,6 km. No sill de Irati foram analisados 
apenas três cristais que exibem pressões de –0,1 a 0,3 
kbar, refletindo condições de cristalização próximas à 
superfície. No sill de Rebouças foram registradas as 
maiores estimativas de pressão, oscilantes entre 6,1 a 7,7 
kbar, revelando que o início da cristalização dos 
plagioclásios se deu em níveis crustais profundos (~22 
km) com pouca movimentação do magma.  

 
Figura 3.  Histograma de freqüência para pressão de 
cristalização dos plagioclásios para os sills estudados. 
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Com relação à temperatura, os plagioclásios se 
cristalizaram no intervalo de 992,85 a 1266,85ºC, com 
predomínio da faixa entre 1150 e 1200ºC (Fig. 4). No sill 
de Reserva as temperaturas variam de 680,85 a 
1200,85ºC, onde a mais baixa temperatura corresponde 
àquela obtida em granófiros. No sill de Prudentópolis, 
variam de 1140,85 a 1196,85ºC. As temperaturas mais 
altas foram àquelas obtidas para os sills de Ponta Grossa 
e Rebouças, cujos valores variam de 1160,85 a 1222,85 e 
1078,85 a 1266,85, respectivamente. 

 
Figura 4. Histograma de freqüência para temperatura de 

cristalização dos plagioclásios para os sills estudados. 

 
A temperatura de cristalização dos plagioclásios, 

analisada nos cristais da matriz, varia de 680,85 a 
1224,85ºC. As temperaturas mais altas ocorrem nos sills 
de Ponta Grossa e Prudentópolis, com média de 
1203,85ºC e 1184,85ºC, respectivamente. 

Quando comparadas as temperaturas e pressões 
obtidas para clinopiroxênios com àquelas obtidas para 
plagioclásios (Fig. 5), constata-se que os plagioclásios 
apresentam temperaturas e pressões mais elevadas, 
demonstrando que foram os primeiros minerais a 
cristalizar. No entanto, alguns clinopiroxênios exibem 
temperaturas ligeiramente maiores que aquelas 
registradas na maioria dos plagioclásios. Analisando as 
características petrográficas tem-se uma correspondência 
direta entre as texturas e as estimativas de pressão e 
temperatura.  

 
Figura 5. Diagrama de variação temperatura vs pressão 

obtidas a partir de plagioclásios e clinopiroxênios 
para os sills estudados. 

Nas amostras com predomínio de textura ofítica os 
clinopiroxênios apresentam temperatura e pressão mais 
elevadas, em detrimento daquelas com textura 
intergranular, onde plagioclásios apresentam temperatura 
e pressão mais elevadas. Nas figuras 6 e 7 são 
apresentados diagramas bivariantes de temperatura vs 
pressão com discriminação da proveniência dos minerais 
estudados. 

 

 
Figura 6. Diagrama de variação temperatura vs pressão 

obtidas a partir de clinopiroxênios 
para os sills estudados. 

 

 
Figura 7. Diagrama de variação temperatura vs pressão 
obtidas a partir de plagioclásios para os sills estudados. 

 
A análise das pressões obtidas em clinopiroxênios e 

plagioclásios sugere fonte mantélica com cristalização em 
ambientes distintos que requerem a existência de vários 
reservatórios magmáticos interligados. Estes reservatórios 
representam níveis até os quais os magmas ascenderam e 
iniciaram o processo de cristalização.  
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INTRODUÇÃO 
No Estado do Paraná, ocorrem sills encaixados nas 

formações Ponta Grossa e Irati, concentrados na região 
centro-leste, entre os lineamentos Piquiri e São Jerônimo 
– Curiúva. Os sills de Reserva, Prudentópolis, Irati e 
Rebouças, encaixados na Formação Irati, ocorrem 
próximos às cidades homônimas, sendo delimitados pelas 
coordenadas 51º15'W e 50º30'W e 24º25'S e 25º45'S. No 
município de Ponta Grossa ocorrem dois pequenos 
corpos intrusivos alojados na Formação Ponta Grossa, 
delimitados pelas coordenadas 50º18'W e 50º05'W e 
25º01'S e 25º08'S.  

As rochas desses sills são basaltos, microgabros e 
gabros, cinza escuros, maciços, cuja assembléia 
mineralógica inclui labradorita, augita, minerais opacos, 
olivina e quartzo, tendo a apatita como acessório. 
Subordinadamente ocorrem clorita, biotita, hornblenda, 
argilominerais, carbonato e epidoto. Estudos 
petrográficos e geoquímicos prévios foram realizados por 
Vasconcellos et al. (2003) e Petersohn & Vasconcellos 
(2003). De acordo com os autores as rochas dos sills de 
Reserva, Prudentópolis, Irati, Rebouças e Ponta Grossa 
são classificadas quimicamente como basaltos ou toleítos, 
andesi-basaltos e latitos, gerados por processo de 
cristalização fracionada. 

 
EVOLUÇÃO PETROLÓGICA 

Diversos processos têm sido propostos como 
responsáveis pela diferenciação de magmas, destacando-
se a cristalização fracionada, fusão parcial, mistura de 
magmas e cristalização com assimilação (Cox et al., 
1979; Rollison, 1993). A atuação do processo magmático 
pode ser avaliada mediante diagramas binários de 
variação de elementos, ou razões de elementos, gerando 
trends com configurações específicas que representam 
um determinado mecanismo de diferenciação. O processo 
magmático também pode ser identificado através de 
soluções matemáticas pelo cálculo de balanço de massa. 

Na evolução dos sills de Reserva, Prudentópolis, Irati, 
Rebouças e Ponta Grossa a cristalização fracionada é 
apontada como principal processo magmático. Foi 
definida a partir da variação dos teores de SiO2 de 48,46 a 
58,17%, padrões dos elementos traço e terras raras e 
trends negativos, principalmente de CaO e MgO x SiO2, 
demonstrando a importância do fracionamento dos 
feldspatos e piroxênios. Além disso, o caráter fracionante 
é atestado pelos diagramas binários utilizando elementos 
traço na abcissa vs razão de elementos traço na ordenada, 
os mesmos produzem retas horizontais, uma vez que a  

 
razão entre dois elementos traço é constante durante a 
cristalização fracionada. 

A cristalização fracionada foi testada através do 
método de cálculo de balanço de massa, com auxílio do 
software Genesis (Teixeira, 1997), onde foram 
empregadas as composições das rochas e dados de 
química mineral. A modelagem numérica foi estabelecida 
utilizando-se um sistema de equações com os dez óxidos 
(SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O 
e P2O5). Em seguida, testada com base nos elementos 
traço, utilizando-se a equação de Rayleigh (Cox et al., 
1979). Os elementos testados foram Ba, Rb, Nb, Sr, Zr, 
Y, Cr e Ni, com coeficientes de partição de Rollinson 
(1993) e de Vasconcellos (1995), para rochas básicas.  

No sill de Reserva a modelagem, concebida em duas 
etapas, apresenta resultados satisfatórios. Na primeira 
etapa foram elaboradas equações a partir de amostra 
menos diferenciada (50,08% SiO2) até outra com 53,34% 
de SiO2, obtendo-se o fracionamento de 21,57% de 
piroxênio; 48,47% de plagioclásio e 9,99% de olivina, 
5,68% de ilmenita, 13,48% de magnetita e 0,81% de 
apatita, obtendo r2 (soma do quadrado dos resíduos) de 
0,081 e F (taxa de fusão) de 28,80% (Fig. 1). A segunda 
etapa foi calculada utilizando a amostra com 53,34% de 
SiO2 como rocha menos diferenciada evoluindo para a 
rocha mais diferenciada do sill de Reserva com 58,17% 
de SiO2. O segundo estágio não apresentou bons 
resultados, o que pode ser explicado por uma possível 
contaminação durante o processo evolutivo. 

Com a modelagem dos elementos maiores sugerindo a 
cristalização fracionada como processo operante, sua 
comprovação foi testada com base no comportamento dos 
elementos traço, os quais forneceram relação 
calculado/observado variando de 0,21 a 1,27. Cr e Ni são 
os elementos que apresentaram resultados insatisfatórios, 
com razão calculado/observado igual a 0,21 e 0,53, 
respectivamente. Nos demais elementos testados a 
relação situa-se sempre próxima de 1,0 (Tabela 1). 

No sill de Prudentópolis, onde os teores de SiO2 
variam de 50,53 a 54,26%, a modelagem petrogenética 
foi calculada considerando a cristalização em uma única 
etapa, partindo de um basalto (50,72% SiO2 e 5.05% 
MgO) evoluindo para um andesi-basalto (54,26% SiO2 e 
2,90% MgO). As fases fracionadas incluem 48,13% de 
plagioclásio; 26,27% de clinopiroxênio; 10,40% de 
ilmenita; 8,23% de anfibólio; 6,96% de olivina, obtendo 
r2 de 0,11 e F de 44,90% (Fig. 2). A análise dos 
elementos traço apresentou relação calculado/observado 
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próxima de 1,0 com alguns valores contrastantes, como a 
razão do Cr (0,11) e do Ni (1,6), sugerindo alto 
fracionamento da olivina. 

 
Figura 1. Diagrama multielementar para o modelo 
petrogenético obtido para o sill de Reserva 
 

 
Figura 2. Diagrama multielementar para o modelo 
petrogenético obtido para o sill de Prudentópolis. 
 
No sill de Irati ocorre a passagem de um basalto 

primitivo (51,22% SiO2 e 5,16% MgO) até um basalto 
mais evoluído (51,46% SiO2 e 4,84% MgO), com 
fracionamento de 42,98% de piroxênio; 44,64% de 
plagioclásio e 12,38% de olivina, com F de 43,93% e r2 
de 0,36 (Fig. 3). A análise dos elementos traço mostra 
relação calculado/observado em torno de 1,0, com erro 
maior apenas para Ni e Sr , que pode ser explicado pela 
elevada taxa de fracionamento de olivina e plagioclásio, 
respectivamente. 

No sill de Rebouças a modelagem petrogenética foi 
estabelecida considerando a cristalização em uma única 
etapa, partindo de um basalto (51,89% SiO2, 7,03% 
MgO) para andesi-basalto (52,13% SiO2, 4,25% MgO). 
As fases fracionadas compreendem 44,72% de 
plagioclásio; 37,55% de clinopiroxênio; 13,91% de 
pigeonita; 3,82% de olivina, obtendo r2 de 0,593 e F de 
72,76% (Fig. 4). A cristalização fracionada foi 
comprovada com os elementos traço, revelando relação 
calculado/observado discrepante para Cr e Ni. Os demais 
elementos apresentaram razão próxima de 1,0. 

 
Figura 3. Diagrama multielementar para o modelo 
petrogenético obtido para o sill de Irati. 
 

 
Figura 4. Diagrama multielementar para o modelo 
petrogenético obtido para o sill de Rebouças. 
 
No sill de Ponta Grossa um andesi-basalto (50,85% 

SiO2, 4,86% MgO) evolui para um andesito (51,48%  
SiO2, 4,96% MgO), com fracionamento de 62,23% de 
plagioclásio, 19,95% de clinopiroxênio, 9,63% de 
magnetita, 5,68% de olivina e 1,32% de apatita, com F de 
14,16% e r2 de 0,247 (Fig. 5). A análise dos elementos 
traço mostra relação calculado/observado próxima de 1,0. 

 

 
Figura 5. Diagrama multielementar para o modelo 

petrogenético obtido para o sill de Ponta Grossa. 



A cristalização fracionada, apontada como principal 
processo magmático a partir dos dados geológicos de 
campo, petrográficos e químicos, é corroborada através dos 
diversos modelamentos numéricos estabelecidos. Através 
dos cálculos de balanço de massa comprovou-se a 
cristalização fracionada como processo magmático 
responsável pela geração dos sills analisados. 
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Tabela 1. Resultados obtidos nos cálculos de balanço de massa para as composições químicas das rochas dos sills 
estudados. 

SILL RESERVA PRUDENTÓPOLIS IRATI REBOUÇAS PONTA GROSSA 

ELEMENTO
S TRAÇO 

CL 
real 

CL 
calculado razão 

CL 
real 

CL 
calculado razão 

CL 
real 

CL 
calculado razão 

CL 
real 

CL 
calculado razão 

CL 
real 

CL 
calculado razão 

Ba 625 726,06 1,16 762 1047,2 1,37 581 698 1,20 625 864 1,38 361 350 0,97 

Rb 45 48,58 1,08 54 78,5 1,45 34 35 1,03 45 42 0,93 20 18 0,93 

Nb 27 34,20 1,27 38 35,6 0,93 23 16 0.69 27 34 1,26 7 5 0,66 

Sr 416 460,65 1,10 659 761,8 1,15 673 251 0,37 416 680 1,64 207 240 1,16 

Zr 254 301,26 1,18 336 398 1,18 241 276 1,15 254 332 1,31 146 171 1,16 

Y 53 47,61 0,90 51 39,7 0,78 34 49 1,44 53 45 0.85 41 35 0,85 

Cr 14 2,88 0,21 22 2,4 0,11 74 4,2E+01 0,56 69 3.1E+01 2,27 170 1,2E+01 0,68 

Ni 2 1,06 0,53 8 12,8 1,6 56 1,5E+01 0,27 65 9,46 4,73 34 3,4E+01 1,0 
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INTRODUÇÃO 

No Segundo Planalto do Estado do Paraná, que 
abrange as rochas sedimentares da Bacia do Paraná, 
ocorrem sills de espessuras variadas, relacionados aos 
derrames da Província Magmática do Paraná, encaixados  
na faixa que engloba as formações Irati, Ponta Grossa e 
Serra Alta. Durante o desenvolvimento do projeto 
CNPq/CTPetro, intitulado “Modelo termal de formação 
das rochas ígneas da Formação Serra Geral (Bacia do 
Paraná) e sua influência nos sistemas petrolíferos Ponta 
Grossa-Itararé e Irati-Rio Bonito/Pirambóia” (Processo 
460430/01-7) foram estudados 6 sills  intercalados às 
formações Irati e Ponta Grossa, localizados próximos às 
cidades de Reserva, Prudentopólis, Irati, Rebouças, Ponta 
Grossa e Ortigueira. 

As rochas básicas formadoras dos sills correspondem 
a basaltos e a microgabros, excepcionalmente a gabros. 
Os basaltos e/ou microgabros apresentam coloração cinza 
escura e granulação de fina (basaltos) a média 
(microgabros), compostos essencialmente por 
plagioclásio e piroxênio, exibindo comumente estrutura 
maciça e subordinadamente amigdalóide. As texturas 
variam de porfiríticas em matriz subofítica a subafíricas e 
afíricas subofíticas a intergranulares, com granulação 
média a grossa em gabros e fina a afanítica em basaltos. 
São rochas bastante homogêneas e suas variações foram 
verificadas principalmente na interface sill – rocha 
sedimentar, onde exibem granulação muito fina a fina e 
textura afanítica. À medida que se distancia  desta 
interface sua granulação aumenta consideravelmente 
tornando a rocha um microgabro. A coleta de amostras 
nos sills foi realizada, procurando-se obter dados desde o 
centro das intrusões até os contatos.  

A caracterização petrográfica e geoquímica destas 
rochas foi obtida por Vasconcellos et al. (2003) que 
definiram que a maioria das rochas analisadas classifica-
se como basaltos, com ocorrência subordinada de 
basaltos andesíticos e latitos. Ao microscópio são 
descritos cristais de labradorita e augita e, 
subordinadamente, olivina, carbonato, clorita, biotita, 
apatita, sericita, quartzo, argilominerais e minerais 
opacos. O plagioclásio ocorre como constituinte da 
matriz ou como fenocristais, os quais são prismáticos, 
ripiformes, subédricos a euédricos, e inequigranulares. 
Ocorrem ainda sob a forma de esferulitos e em 
intercrescimento mirmequítico juntamente com o quartzo. 
Os cristais de augita também são descritos como 
fenocristais ou na matriz das rochas, sendo prismáticos, 
normalmente anédricos a subédricos, submilimétricos a 

milimétricos, intersticiais à labradorita; preferencialmente 
inalterados, porém com cristais em processo de alteração 
para clorita e biotita, com os quais ocorrem associados, 
além dos minerais opacos. Intercrescimentos lamelares 
entre piroxênio e plagioclásio são comuns. Os cristais de 
olivina raramente ultrapassam 5% da composição total da 
rocha e são anédricos, submilimétricos, freqüentemente 
associados à augita. O quartzo ocorre subordinado, 
representando fases finais de cristalização, ocorrendo em 
intercrescimento mirmequítico (com o feldspato) ou 
disposto nos interstícios dos demais cristais. A apatita é o 
principal acessório das rochas, ocorrendo em cristais 
hexagonais, euédricos e submilimétricos, como inclusões 
em cristais de labradorita ou dispostos na matriz da rocha. 
A clorita forma agregados fibrorradiados bem 
cristalizados ou finamente cristalizados, intersticiais aos 
demais cristais, preenchendo microfraturas ou amígdalas. 
Associadas a clorita ocorrem lamelas de biotita, as quais 
são submilimétricas e inequigranulares. Os minerais 
opacos apresentam formas quadradas ou retangulares, 
milimétricos a submilimétricos, definidos como sulfetos  
ou magnetita, às vezes aciculares, definidos como 
ilmenita. Ocorrem cristais poiquilíticos de magnetita, 
com inclusões de piroxênio e plagioclásio. As amígdalas 
são arredondadas ou subarredondadas, submilimétricas a 
milimétricas, preenchidas por clorita e carbonato. 

 
QUÍMICA MINERAL 

A química mineral foi obtida por análise em 
microssonda eletrônica realizada no Laboratório de 
Microssonda do Instituto de Geociências da Universidade 
de São Paulo (IGC/USP).  Foram selecionadas 25 
amostras dentre os diversos sills estudados e 
confeccionadas lâminas petrográficas, metalizadas com 
grafite e analisados os óxidos: SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, 
MgO, MnO, CaO, Na2O e K2O. As fórmulas estruturais 
foram calculadas com base em: 32 oxigênios para 
feldspatos e magnetita, 6 para piroxênios e ilmenita, 22 
para anfibólios e 4 para olivina. 

Os minerais estudados foram predominantemente 
plagioclásios e piroxênios, em fenocristais, 
microfenocristais e matriz. Subordinadamente foram 
analisados minerais opacos (magnetita e ilmenita), 
anfibólios e olivina. 

Os plagioclásios, tanto em fenocristais, quanto 
microfenocristais e na matriz, classificados no triângulo 
composicional de Deer et al. (1981), possuem 
composição que varia de labradorita a andesina, nos sills 
de Irati. 
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[Ab39,00An59,40Or1,70 (no centro de fenocristal) a 
Ab61,00An35,40Or3,60 (matriz)], Prudentópolis 
[Ab36,30An61,40Or2,20 (núcleo de fenocristal) a 
Ab56,20An40,40Or3,40 (borda de microfenocristal)], Ponta 
Grossa [Ab34,70An64,00Or1,30 (núcleo de microfenocristal) a 
Ab51,50An46,10Or2,40 (borda de fenocristal) ]  e Ortigueira 
[Ab47,10An50,40Or2,50 (núcleo de fenocristal) a 
Ab58,60An37,80Or3,60 (borda de microfenocristal)]; de 
betownita a labradorita no sill de Rebouças 
[Ab24,50An75,10Or0,50 (borda de microfenocristal) a 

Ab54,30An41,50Or4,20 (borda de fenocristal)] e de labradorita 
a oligoclásio em Reserva [Ab43,50An54,80Or1,70 (borda de 
microfenocristal) a Ab69,30An26,00Or4,70 (matriz)] (Fig. 1). 
Nos fenocristais e microfenocristais ocorre zonamento 
freqüente com empobrecimento em An (componente 
anortita) e enriquecimento em Ab (componente albita) do 
centro para as bordas dos cristais. O componente Or 
(ortoclásio) é sempre inferior a 5%. Feldspatos alcalinos 
são raros e descritos somente nos sills de Reserva e 
Ortigueira

. 
 

 
Figura 1. Composição de plagioclásios de basaltos e microgabros dos sills estudados. Os símbolos cheios 
representam os núcleos de fenocristais e microfenocristais e os símbolos abertos representam as bordas de 
fenocristais e microfenocristais e cristais da matriz. 
 

 
Com relação aos piroxênios, utilizando-se a 

classificação de Morimoto (1988), em todos os sills há 
predomínio de piroxênios cálcicos, definidos como 
augita, tanto no núcleo, quanto nas bordas de fenocristais 
e microfenocristais e em cristais da matriz, com variações 
entre Wo24,13En42,16Fs33,71 (núcleo de fenocristal) a 
Wo35,70En40,71Fs23,60 (matriz) no sill de Irati;  
Wo30,13En45,74Fs24,13 (borda de fenocristal) e 
Wo41,72En20,99Fs37,28 (borda de fenocristal) no sill de 
Reserva; Wo34,01En45,76Fs20,24 (borda de microfenocristal) 
e Wo40,29En43,30Fs16,41 (matriz) no sill de Prudentópolis; 
Wo28,94En44,86Fs26,20 (borda de microfenocristal) e 
Wo38,81En46,21Fs14,98 (núcleo de microfenocristal) no sill 
de Rebouças; Wo11,16En43,31Fs45,53 (borda de 
microfenocristal) e Wo37,11En39,87Fs23,02 (borda de 
fenocristal) no sill de Ponta Grossa; Wo23,24En43,07Fs33,70  
(núcleo de fenocristal) e Wo40,70En17,79Fs41,52 (matriz) no 
sill de Ortigueira (Fig. 2). Zonamento é pouco marcante e 
definido pela diminuição em MgO acompanhada por 
aumento, principalmente em FeO e subordinadamente em 

CaO do núcleo para as bordas dos cristais e a partir de 
fenocristais e microfenocristais até minerais na matriz. 
Raros cristais de pigeonita ocorrem na matriz das rochas 
em Irati (Wo9,79En62,39Fs27,81), Prudentópolis 
(Wo8,80En54,39Fs36,81), Rebouças (Wo9,83En62,06Fs28,10) e 
Reserva (Wo9,90En46,91Fs43,15). No sill de Ponta Grossa é 
mais comum a ocorrência de pigeonita, sendo descrita em 
fenocristais e na matriz das rochas, com variação entre 
Wo8,70En62,15Fs29,15 no centro de fenocristal a 
Wo9,56En58,11Fs32,33 na borda de fenocristal. 

Minerais opacos ocorrem em todas as rochas 
analisadas e são preferencialmente Ti-magnetitas (TiO2 
entre 10,83% 37,35%), ilmenitas e sulfetos. 

Anfibólios ocorrem em porcentagem subordinada em 
cristais anédricos a subédricos prismáticos muito finos, 
em todos os sills analisados e são classificados como 
anfibólios cálcicos, com composição variando de ferro-
edenita a edenita nos sills de Prudentópolis, Reserva, 
Rebouças e Irati; e de ferro-actinolita hornblenda a 



magnésio hornblenda nos sills de Ponta Grossa e 
Ortigueira (Fig. 3). 

Olivina foi descrita em apenas uma amostra do sill de 
Reserva e classificada como faialita tanto em 

microfenocristais quanto na matriz, com FeO entre 62,60 
e 62,92%. 

 
Figura 2. Composição de piroxênios de basaltos e microgabros dos sills estudados, segundo a classificação de 
Morimoto (1988). Símbolos como na figura 1. 
 

 
Figura 3: Composição de anfibólios de basaltos e microgabros dos sills estudados. Todos os pontos representam cristais 
da matriz. Símbolos como na figura 1. 
CONCLUSÕES 

Em todos os sills analisados verifica-se 
homogeneidade na composição da maioria dos minerais, 
com predomínio de minerais cálcicos, tanto plagioclásios, 
quanto piroxênios e anfibólios.   

Variações na composição mineralógica entre as rochas 
mais finas, formadas no contato com as rochas 
encaixantes e rochas de granulação mais grossa, no centro 
das intrusões, não são bem definidas. 
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INTRODUÇÃO 

 O propósito do trabalho é sumarizar os resultados de 
pesquisas desenvolvidas no Complexo Marancó, Sistema 
Sergipano, Nordeste do Brasil. Com base na assinatura 
química e isotópica das rochas metavulcânicas analisadas, 
identificou-se um arco vulcânico que se justapôs a dois 
continentes em colisão. 

O Complexo Marancó reúne uma seqüência 
metavulcanossedimentar em parte intrudida por rochas 
plutônicas deformadas ou não e integra o Domínio 
homônimo reconhecido juntamente com os Domínios 
Vaza Barris, Macururé, Poço Redondo e Canindé 

(Davison & Santos, 1989). Posteriormente foram 
definidos os Domínios Rio Coruripe e Pernambuco-
Alagoas e reconhecidos dois Cinturões amalgamados, 
Sul-alagoano e Sergipano, ambos compondo o Sistema 
Sergipano (Silva Filho & Torres, 2002; Silva Filho et al. 
2003a; Silva Filho et al.2003b) O Domínio Marancó 
junto com os Domínios Poço Redondo, Canindé e 
Pernambuco-Alagoas, correspondendo ao segmento sul 
do Maciço Pernambuco-Alagoas (Brito Neves, 1983), 
integrando o Cinturão Sul-alagoano, de assoalho 
oceânico, enquanto o Cinturão Sergipano tem assoalho 
siálico (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Compartimentação Geotectônica do Sistema Sergipano. 

 
UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

 O Complexo Marancó e sua seqüência 
metavulcanossedimentar subdividida em unidades 
informais, Minuim, Morro do Bugí, Monte Alegre, 
Belém e Monte Azul foi reconsiderada em seu arranjo 
estratigráfico preliminar (Santos et al. 1988; Menezes Filho 
et al 1988) após estas novas investigações.  As Unidades 
Minuim e Monte Azul permanecem com suas áreas de 
ocorrência originalmente estabelecidas, enquanto a 
Unidade Belém e parte da Unidade Morro do Bugí 
integram agora a Unidade Monte Alegre. Os 
metaconglomerados da Unidade Morro do Bugí que 
ocorrem nas proximidades de Pedro Alexandre pertencem 
à Unidade Monte Azul.  

As unidades Minuim e Monte Alegre têm conteúdo 
litológico similar no que tange aos metassedimentos 
finamente laminados e às intercalações de metacherts 
ferríferos, quartzo-turmalinitos ferríferos e 

metacarbonatos. Entretando, os metacarbonatos da 
Unidade Monte Alegre registram uma excursão positiva 
do carbono (δ13C) em sua porção superior e, pelo menos 
em parte, são mais recentes que os metacarbonatos da 
Unidade Minuim. Somente essa unidade é intrudida por 
granitóides tonianos deformados com respectivamente 
0,98 e 0,95 Ga. (Oliveira et al 2005), tem anfibolitos 
intercalados e metamorfismo de fácies anfibolítica. Está 
em contato com a Unidade Monte Alegre por meio de 
zona de cisalhamento marcada por anomalias magnéticas 
profundas, onde se colocam serpentinitos com bolsões de 
cromita podiforme. Cabe o registro de que a mineralogia 
e química destes serpentinitos sugerem que se tratam de 
harzburgitos hidrotermalmente alterados, têm idade 
modelo de 1,11Ga, Є Nd de + 4,57 e razão 87Sr/86Sr 
0,70411.  

Metavulcânicas calcialcalinas também se intercalam 
nessa unidade. A Unidade Monte Azul, cuja principal 
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área de ocorrência situa-se ao sul do Complexo, congrega 
metassedimentos turbidíticos com clastos de vulcânicas e 
formações ferríferas em que os fácies mais grosseiros 
ocupam estrutura sinclinal antiformal nos arredores de 
Pedro Alexandre sugerindo que a área fonte situava-se ao 
norte. Tem como característica marcante a presença de 
cubos de pirita entre os clastos sugerindo condições 
redutoras no ambiente deposicional caso esse mineral 
tenha origem primária ou mesmo diagenética. 
Metavulcânicas basálticas e andesíticas se intercalam nos 
metassedimentos dessa unidade. Seu contato com a 
Unidade Monte Alegre, ao norte, se dá por zona de 
cisalhamento marcada por anomalia magnética onde 
também se aloja possante corpo de serpentinito. 

A deformação dessas unidades é intensa e 
caracterizada por forte laminação tectônica, milonitização 
e transposição de estruturas com dobras rompidas de 
eixos verticalizados. Essa deformação intensa promove à 
mistura tectônica de unidades sendo o caso mais 
freqüente e notório as cunhas de metaconglomerados da 
Unidade Monte Azul na Unidade Monte Alegre. 

 
AS METAVULCÂNICAS  

Dois conjuntos principais de rochas metavulcânicas se 
distinguem por sua química e distribuição espacial dentro 
do Complexo. O primeiro deles é restrito à Unidade 
Minuim e à porção norte da Unidade Monte Alegre, na 
área de influência da zona de cisalhamento que limita 
essas unidades. Trata-se de anfibolitos que plotam no 
campo toleítico (Figura 2). 

O segundo conjunto plota no campo calcialcalino 
(Figura 2) e se distribui em todo o Complexo com 
composições variadas ocorrendo ainda em 
metassedimentos do Domínio Macururé muito 
semelhantes aos da Unidade Monte Azul.   

 

 
Figura 2. Classificação das metavulcânicas do Complexo 

Marancó (Campos segundo Peccerillo & Taylor, 1976) 
 
Os anfibolitos têm como protólitos basaltos pouco 

diferenciados cujos teores de sílica variam de 45% a 
53%. Em apenas uma amostra verificou-se que a sílica 
atinge 57,83%. Os teores de potássio são baixos e muito 
uniformes, com máximo de 0,64%. O comportamento do 
sódio, porém, define dois grupos de anfibolitos (figura 3 

a). O primeiro grupo tem teores de sódio abaixo de 0,6% 
e pertencem à série potássica enquanto o segundo grupo à 
série sódica (Figura 3b), com teores de sódio acima de 
1,9%. Diferenciam-se também pelos teores mais altos de 
cálcio no primeiro grupo; de magnésio e titânio no 
segundo grupo. Estes grupos são caracterizados 
respectivamente como basaltos toleíticos e basaltos com 
tendência alcalina. 
 

 
Figura 3. (a) Classificação dos anfibolitos (metabasaltos) nas 

séries alcalina e subalcalina; (b) e nas séries potássicas e sódicas 
(segundo Middlemost, 1975). 

 
Em relação ao comportamento das terras raras, os 

toleítos têm razão Lan/Ybn = 17,8 e se caracterizam por 
anomalia positiva de európio (Eun/Eu* = + 1,3). Sua 
idade modelo é de 1,52Ga enquanto o parâmetro Є Nd é 
de + 0,87 e a razão 87Sr/86Sr é 0,70769. 

Estes dados mostram participação de manto 
empobrecido junto com um componente crustal 
significativo, ou enriquecimento na geração dessas 
rochas. A forte tectônica compressiva impede a 
recuperação do posicionamento original destes dois tipos 
de basalto, mas sua química sugere que se geraram em 
um arco magmático intra oceânico, embora, os termos 
alcalinos possam pertencer a  platô oceânico erigido 
sobre a placa antes da subducção. 
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As metavulcânicas calcialcalinas, do ponto de vista 
petrográfico, diferenciam-se de basaltos a riolitos sendo 
que as metavulcânicas de composição basáltica e 
andesítica  dominam na Unidade Monte Azul, as de 
composição andesítica e dacítica na Unidade Monte 
Alegre e riolítica na Unidade Minuim. A mineralogia 
original destas rochas está alterada por intensa 
carbonatação e sericitização.  

Em relação à química, os teores de sílica e potassa 
progressivamente vão aumentando de sul para norte no 
mesmo sentido da diferenciação petrográfica. Os meta-
basaltos e meta-andesitos intercalados na Unidade Monte 
Azul apresentam teores de potassa entre 0,76 e 1,17%. 
Independente do tipo petrográfico, amostras com teores 
de sílica variando em até 7% têm teores de potassa 
similares e, amostras com mesmo teor de sílica têm 
diferentes teores de potassa sugerindo diferentes trends 
de diferenciação. 

A norte da unidade Monte Azul e adentrando a 
Unidade Monte Alegre, os teores de potassa crescem para 
até quase 2% e, em todo segmento norte da Unidade 
Monte Alegre, de forma abrupta, sobem para além de 3%. 
Na porção sul da Unidade Minuim, voltam a cair para 
teores abaixo de 2,5% nos metadacitos. Nos meta-riolitos 
deste mesmo segmento, para teores de sílica similares 
diferentes teores de potassa são observados. 

Caso específico verificou-se na Unidade Minuim 
onde em um afloramento, vários derrames se 
materializam em bandas de composições dacíticas e 
riolíticas. O meta-dacito menos diferenciado tem teor de 
potassa de 4,55% cai para 2,16 e 2,04%, respectivamente 
nos meta-dacitos e meta-riolitos vizinhos, sugerindo 
pequena taxa de fusão parcial ou, fonte distinta, do termo 
menos diferenciado em relação às metavulcânicas 
vizinhas do mesmo aparelho vulcânico. Entretanto, no 
segmento norte da Unidade Monte Alegre, em que todo o 
conjunto amostrado tem química calcialcalina de alto 
potássio, a razão desta anomalia pode estar ligada a uma 
contaminação crustal mais efetiva ou a uma fonte mais 
enriquecida.  

Os meta-dacitos e meta-andesitos que ocorrem no 
Domínio Macururé têm teores de potassa acima de 2%, 
sendo que, duas amostras, com alto potássio, têm razôes 
Lan/Ybn >110 em oposição aos calcioacalinos normais 
com razôes entre 40 e 70. Neste Domínio as fontes das 
meta vulcânicas aparentam ser  mais diversificadas e 
apresentam maior prevalência de assinatura crustal. Um 
meta-andesito deste Domínio tem idade modelo de 
1,28Ga, Є  Nd +1,38 e razão 87Sr/86Sr 0,7149. 

As metavulcânicas do Domínio Marancó têm razões 
Lan/Yb entre 34 e 51 e anomalias desprezíveis de európio. 
Menores concentrações de ETR no Domínio Macururé 
podem refletir fonte distinta daquela do Domínio 
Marancó. As razões Th/Yb e Ta/Yb e os teores de sílica e 
potassa condizem com crosta espessada compatíveis com 
ambiente de arco continental (Wilson, 1989).   

 Duas datações pelo método U-Pb foram efetivadas 
em zircões de meta-dacitos e meta-riolitos obtendo-se 
idades, respectivamente, de 1,04 e 1,007Ga. A idade 
modelo que varia de 1,2Ga a 1,44 (Van Schmus et al. 

1995) sugere fonte mista e o Є Nd + 0,2 participação de 
fonte mantélica empobrecida. 
 
DISCUSSÃO  

As informações geológicas obtidas na pesquisa em 
andamento no Complexo Marancó aliadas à química das 
rochas metavulcânicas resultaram em importantes 
avanços no conhecimento desse trato do Sistema 
Sergipano. A química das rochas vulcânicas que se 
intercalam na Unidade Minuim, segmento norte do 
Domínio Marancó, é semelhante à dos anfibolitos do 
Domínio Canindé (Nascimento et al. 2003), contíguo, de 
ambiente de arco. Entre os dois, ortognaisses tonianos 
contém xenólitos de ambos mostrando que constituem 
uma única unidade geotectônica. 

As Unidades Minuim e Monte Alegre com meta-
cherts, formações ferríferas, xistos e ardósias ferríferas 
portadoras de turmalina e quartzo, além de 
metassedimentos com laminações milimétricas são 
característicos de fundo oceânico onde exsudações 
ferríferas hidrotermais se depositam. Estes contrastam 
com as grauvacas turbidíticas com fragmentos 
vulcanogênicos da Unidade Monte Azul cuja distribuição 
da granulometria dos clastos sugere fonte situada ao norte 
onde se situaria o arco Canindé-Marancó. A Unidade 
Monte Azul pode se constituir em uma bacia de ante-arco 
em formação quando nova subducção mais a sul 
propiciava o surgimento das metavulcânicas 
calcialcalinas, em parte de alto potássio, similares às 
geradas em arco andino. Esta bacia extrapolou o Domínio 
Marancó se estendendo e ocupando, pelo menos, parte do 
Domínio Macururé. 

As inúmeras zonas de cisalhamento compressivas 
retrabalhadas sucessivamente e, a justaposição de 
unidades formadas em ambientes diversos, além das 
lascas serpentiníticas condicionadas pelas zonas de 
cisalhamento mais possantes, sugerem que o Complexo 
Marancó está arranjado de modo similar às mélanges 
tectônicas associadas às cunhas de subducção dos 
orógenos modernos. 

Apesar do número insuficiente de análises, as baixas 
razões Sm/Nd aliadas aos valores relativamente altos do 
143Nd/144Nd, sugerem enriquecimento mais recente, de 
modo que, o tempo decorrido não permitiu o 
desenvolvimento de uma mais baixa razão 143Nd/144Nd. 
As altas razões 87Sr/86Sr podem ser creditadas dentro 
deste contexto em função das diferentes constantes de 
decaimento destes sistemas. 

Diante destas constatações conclui-se que: a) Os 
valores das idades modelo e os parâmetros Nd dos 
serpentinitos e das metavulcânicas, tanto toleíticas como 
calcialcalinas, indicam que houve acresção crustal, 
formação de oceano, ainda que estreito, e de arcos 
magmáticos no final do Mesoproterozóico b) Os 
anfibolitos de química toleítica e alcalina foram gerados 
em um arco oceânico situado entre o Domínio 
Pernambuco-Alagoas e o Craton São Francisco registrado 
no Domínio Canindé e no segmento norte do Domínio 
Marancó. Os corpos serpentiníticos, em parte com 
cromita podiforme, obductados e associados às zonas de 
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cisalhamento marcadas por anomalias magnéticas, são os 
registros das zonas de subducção do arco então formado; 
c) Após a formação e ascensão do arco, teria se gerado 
uma bacia de ante-arco cujo testemunho são os 
metassedimentos da Unidade Monte Azul do Complexo 
Marancó; d) Ao tempo  da formação da bacia de ante-
arco, nova zona de subducção foi formada, com geração 
das metavulcânicas calcialcalinas e dos  metagranitos 
tonianos que se intercalam entre os Domínios Canindé e 
Marancó após o que, se deu o fechamento, no  Toniano, 
do oceano uruaçuano no Nordeste do Brasil.   
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Brito Neves, B.B. 1983 – O mapa Geológico do Nordeste 

oriental do Brasil, escala 1: 1 000 000, Tese de Livre 
docência, Ins. Geoc. USP, 177p. 

Davison, I. & Santos, R. A., 1989- Tectonic evolution of the 
Sergipano Belt, NE of Brazil, during brasilian orogeny. 
Precambrian Research. V.45. p. 319-342. 

Nascimento, R.S.; Oliveira, E.P.; Babinski, M., 2003 – Nd and 
Pb isotope constraints on sediment provenance in the 
Canindé Domain, Sergipe Orogenic Belt (NE Brazil).  IV 
SSAGI. Anais, p. 229-232. 

Oliveira, E. P.; Nascimento, R.S.; Araújo, M. N.C.;Dantas, E.; 
Basilici,G; Bueno, J.F. McNaughton, N., 2005 – Evidence 
from detritic zircon geochronology and whole-rock Sm-Nd 
isotopes for provenance of clastic metassedimentary units of 
the Sergipano Belt, NE. X SNET,  SBG,  Anais, p. 308-311   

Santos R.A. & Souza J.D., 1988 – Folha Piranhas - PLGB. 
Brasília. DNPM/CPRM, 114 p. 

Silva Filho, M. A. & Torres, H.H.F. – 2002  - A new 
interpretation on the Sergipano Belt domains. An.Acad. 
Bras. Cienc. Anais 74 (3) : p. 556-557. 

Silva Filho, M. A.; Sial, A. N.; Ferreira, V. P.; Silva, J. 
C.,2003a – An isotopic insight of the Sergipano Belt 
stratigraphy: Radiogenic and Carbon isotopes. IV South 
American Symposium on isotope Geology, Salvador, Anais, 
p. 398-401. 

 Silva Filho, M. A. Accioly, A.C.; Torres,H.H.F.; Araújo,R.V., 
2003b – O Complexo Jaramataia no contexto do Sistema 
Sergipano. UFC – Revista de Geologia ,Vol 16, no 2, 99-
110. 

Menezes Filho N.R.; Santos R.A.; Souza, J. D. 1988 – Folha 
Jeremoabo – PLGB. Brasília. DNPM/CPRM, 114 p. il.  

Van Schmus, W.R.; Brito Neves, B.B.; Hackspacher, P.; 
Babinsky, M.,  1995 - U/Pb and Sm/Nd geochronologic 
studies of the Eastern Borborema Province, Northeastern 
Brazil: initial conclusions.,  Journ. South Amer. Sci. 5(3-
4):267-288  

Wilson, M., 1989 – Igneous Petrogenesis. London, Unwin 
Hyman. 466p. 



X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul  
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005 

 

METAMORFISMO & METASSOMATISMO ALCALINO NO COMPLEXO MÁFICO-
ULTRAMÁFICO LUANGA, PROVÍNCIA MINERAL DE CARAJÁS, PARÁ 

 
 

Ribeiro, V.E.1;  Suita, M.T.F. 2; Hartmann, L.A. 3 
 
1. DIFS/GEDAS/GAPLS, Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Serra do Esmeril, s/n, Zona Rural, Itabira, MG - CEP: 35900-900; 

valeria.ribeiro@cvrd.com.br. 
2. Departamento de Geologia, Escola de Minas, Campus Morro do Cruzeiro, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

suita@degeo.ufop.br. 
3. Departamento de Geologia, Instituto de Geociências, Campus, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

leo.hartmann@ufrgs.br 
 
Palavras-chave: metamorfismo, hidrotermalismo, Complexo Luanga, Carajás
  
     O Complexo máfico-ultramáfico Luanga, corresponde 
a uma intrusão acamadada sin-vulcânica, de filiação 
toleítica, nas rochas vulcano-sedimentares (máficas a 
félsicas e químio-clásticas) da Sequência Rio Novo. Estas 
unidades litológicas se inserem no contexto geológico da 
Província Mineral de Carajás (PA), e situam-se a cerca de 
11 km a sudeste do depósito de Au-Pt-Pd de Serra Pelada 
(DOCEGEO, 1984; Suita, 1988). 
     A Seqüência Rio Novo foi considerada um 
“greenstone belt” (e.g., Suita, 1988; Suita & Nilson, 
1988, 1990). Novos dados de mapeamento, estruturais e 
petrográficos, indicam que as rochas ultramáficas, na 
Área Luanga, de textura fina, associadas a formações 
ferríferas de fácies silicato, interpretados como possíveis 
derrames komatiíticos são níveis milonitizados das partes 
basais do Complexo Luanga. A intrusão Luanga 
compreende uma seqüência cumulática que inicia com 
dunitos e peridotitos (harburgíticos) basais, gradando a 
ortopiroxenitos, com níveis sulfetados, e camadas de 
cromititos estratiformes associadas, que transicionam a 
noritos, coronitos, leuconoritos e leucogabronoritos 
(Suita, 1988; Suita & Nilson, 1991a,b). O Complexo 
Luanga, (2.763 ± 6 Ma, idade U-Pb em zircão; Machado 
et al. 1988), foi polideformado e metamorfisado nos 
fácies xisto verde alto a anfibolito baixo (tremolita ± Cr-
Mg-clorita ± Fe-cromita) com episódios retrógrados nos 
fácies xisto verde alto e baixo (Cr-espinélio ± crisotilo ± 
Fe-Mg-clorita; Evans & Frost 1975; Evans 1977; Suita & 
Nilson, 1988; Suita & Strieder, 1996) e está 
hidrotermalizado, em estágio final, por fluidos alcalinos 
tardios (Ribeiro, 2004). 
     O acervo estrutural e a trama metamórfica apresentada 
pelas rochas (meta)ígneas deste complexo é resultado de 
dois principais eventos deformacionais, nos domínios 
rúptil-dúctil e rúptil, respectivamente, com dobramento 
e/ou milonitização associados seguidos por fraturamentos 
que cortam as estruturas anteriores e associam-se a 
neoformação mineral. Esse complexo sofreu dois eventos 
deformacionais (D1 e D2), de caráter regional, nos 
domínios rúptil-dúctil e rúptil, respectivamente, com 
dobramentos e/ou milonitizações associados. D1, de 
direção E-W, ocorre no complexo, como xistosidade de 
plano axial, em dobras assimétricas fechadas, com eixo 
sub-vertical inclinado, ou como foliação cataclástico-
milonítica (Fig. 1), com mergulhos subverticais. Asso-
ciada a D1, ocorreu percolação de fluidos, com remobili-

zação parcial a total de elementos e/ou compostos mais 
móveis, como sulfetos (em especial pirrotita), parale-
lizados à foliação milonítica. 
 

 
Figura 1 – Talco-tremolita xisto exibindo foliação S-C, 
em zona de cisalhamento na unidade ultramáfica. As 
foliações são balizadas por lentes de clorita e agregados 
de opacos, amostra de furo de sondagem (VR-LUFD-38-
01 a 43,60 m de profundidade). 
 
     O segundo evento deformacional (D1) está melhor 
registrado a sul do complexo e associa-se a uma tectônica 
de transpurrão, com inversão estratigráfica na parte basal 
do complexo. D2, de caráter rúptil, tem movimento 
sinistral, direção geral N30oE a N70oW e mergulho sub-
vertical. Ocorre como clivagens de fratura (pouco nítida) 
ou de crenulação, que dobram a xistosidade ou a foliação 
milonítica (Sm) e ondulam ou microfalham minerais de 
comportamento mais frágil (como tremolita), formando 
“kink bands”. D2 é melhor evidenciado na parte norte do 
Complexo Luanga, sendo responsável pela verticalização 
do acamamento ígneo preservado (S0), melhor visível nos 
(meta)bronzititos do terço médio da seqüência cumulática 
do complexo acamadado. 
     Apesar das transformações induzidas pela deformação, 
metamorfismo e hidrotermalismo superimpostos, as 
rochas do Complexo Luanga ainda preservam, em zonas 
de baixa intensidade deformacional, caracteres primários 
como as texturas e minerais ígneos relictos cumuláticos e 
acamamento ígneo (Fig.s 2 e 3), bem preservados, 
pseudomorfos de bronzita com grãos grossos a 
pegmatóides (Fig. 4), presença de níveis de cromitito 
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intercalados na transição de rochas ultramáficas a 
máficas, além da presença de unidades cíclicas. 
 

 
Figura 2 – Acamamento ígneo (S0), evidenciado pelo contato 
brusco de um (meta)peridotito (harzburgito) para um (meta)or-
topiroxenito (bronzitito), afloramento na parte centro-sul da área 
Luanga. 
 

 
Figura 3 – Nível de (meta)bronzitito pegmatóide com cúmulus 
centimétricos de bronzita destacados pela alteração superficial 
(pontos escuros), afloramento de campo. 
 
     Em sítios de maior intensidade deformacional os 
minerais destas rochas foram alterados por fluidos meta-
mórfico-hidrotermais, em sistemas aloquímicos, através 
de processos variáveis de anfibolitização, serpentini-
zação, talcificação e cloritização, conferindo variações 
mineralógicas e texturais aos litotipos existentes. 

Estas rochas ígneas metamorfisadas foram alteradas 
pela percolação e adição de um ou mais fluido(s) 
oxidante(s), alcalino(s), ricos em H2O, CO2, CH4, N2, 
H2S, HS- e NaCl (dados de inclusões fluídas, mono- a 
trifásicas, analisadas por microssonda Raman), CaO, Na, 
K, B, e elementos terras raras (ETR), em sucessivos 
sistemas aloquímicos (e.g., neoformação de tremolita a 
partir de ortopiroxênio En84 e de Cr-clorita a partir de Cr-
espinélios, s.l.), durante anfibolitização, serpentinização, 
talcificação e cloritização. Na etapa final de 
hidrotermalismo alcalino formam-se albita, ortoclásio, 
biotita, flogopita e turmalina (Fig. 5) nas unidades 
ultramáficas o que evidencia a entrada de fluidos com K, 

Na e B, entre outros elementos incompatíveis (Ribeiro, 
2004). 

 

 
Figura 4 – Fotomicrografia de lâmina em nível gabróico de 
amostra de superfície, com plagioclásio cúmulus e ortopiro-
xênio intercúmulus (ambos alterados para minerais de baixo 
grau de metamorfismo) com aleitamento ígneo (S0). 
 

      
Figura 5 – Fotomicrografia de cristais euédricos a subédricos de 
turmalina em meio a rocha ultramáfica metassomatizada por 
fluidos alcalinos, em lâmina de amostra de furo de sondagem 
(VR-LUFD-19-11  na profundidade de 116,57 m). 
 
      Assim, conclui-se que sob o ponto de vista 
econômico-prospectivo, o Complexo Luanga é de 
extrema importância em termos metalogênicos, por 
possuir ocorrências de Pt-Pd que sofreram 
transformações metamórfico-hidrotermais e polide-
formacionais, e por se constatar que os EGP’s, quando 
submetidos a processos pós-magmáticos, metamórficos 
e/ou hidrotermais, podem ser extremamente móveis e, em 
condições especiais, serem remobilizados, redistribuídos 
e reprecipitados (Mountain & Wood, 1968; Gilligan & 
Marshall, 1987; Wood et al., 1989; Hsu et al., 1991; 
Jaireth, 1992; Puddephat et al., 1993), podendo constituir 
concentrações econômicas, a exemplo do que aconteceu 
na Intrusão Two Duck Lake (Watkinson & Ohnenstetter, 
1992) e no depósito de Rathbun Lake (Rowell & Edgar, 
1986), Canadá e no Depósito New Rambler, EUA 
(McCallum et al., 1976; Nyman et al., 1990), ou serem 
disseminados. 
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     No Complexo Luanga foram ainda identificadas outras 
fortes evidências das modificações superimpostas pelo 
metamorfismo(s) e hidrotermalismo(s), tais como grãos 
xenomórficos(anédricos?) a subidioblásticos(subédricos?) 
de minerais de platina frequentemente associados a 
silicatos neoformados e grãos de minerais de paládio, em 
geral, subédricos a euédricos frequentemente associados a 
sulfetos (Suita, 1996), que sugerem que os minerais 
platiníferos foram disseminados, em decorrência dos 
processos metamórficos-hidrotermais atuantes no 
complexo.  
     Assim, os dados geológicos, petrológicos e estruturais 
do Complexo Luanga, sugerem um modelo magmático-
metamórfico-deformacional para a sua evolução, com 
implicações quanto ao seu potencial e modelos 
prospectivos para depósitos de EGP em áreas similares. 
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INTRODUÇÃO 

As rochas alcalinas possuem uma evolução tectono – 
magmática que se inicia logo após a abertura oceânica, há 
cerca de 120 Ma (primeiro evento de rochas alcalinas), o 
segundo evento ocorre a 70-60Ma, que posteriormente, 
foi nivelado pelo ciclo erosivo Sul – Americano (Zálan, 
2004). O terceiro evento a 40 -30 Ma onde ocorreu um 
soerguimento generalizado de toda a placa Sul Americana 
(Hackspacher et al., 2004). 

Na evolução tectônica da margem continental 
brasileira ocorreram muitas reativações em zonas de 

fraturas oceânicas. Estas zonas de fraturas foram 
responsáveis pela formação e deformação das bacias 
oceânicas e pelo magmatismo alcalino e básico. Sua 
continuidade no interior continental gerou zonas de 
fraqueza que foram reativadas durante o Fanerozóico, 
principalmente durante o Oligoceno. Estas fraturas 
destacam - se, dentro da Bacia sedimentar do Paraná, sob 
a forma de grandes alinhamentos estruturais, em sua 
maioria com direções NW, NE e EW (Fig. 1). Neste 
contexto ressalta - se que, os alinhamentos de direção EW 
são mais jovens, pois deslocam os alinhamentos NW.  

 
 

 
Figura 1: localização do corpo alcalino de Ipanema. 

 
Na região sudeste brasileira o alinhamento EW mais 

estudado é o do Paranapanema, este possui 
movimentação destral, espessura de centenas de 
quilômetros, com presença de falhas transcorrentes e 
normais associadas, muitas destas, reativadas durante o 
meso-cenozóico controlando a sedimentação do Grupo 
Bauru (Fúlfaro, 1974). Ao longo deste alinhamento 
aparecem os corpos alcalinos de São Sebastião, Itanhaem, 
Piedade e Ipanema. A evolução do relevo acima destes 
corpos alcalinos consiste da atuação de dois processos, os 
processos internos (soerguimentos) e os processos 
superficiais (erosão, denudação). Em vista disto o 
soerguimento, a denudação e o aprofundamento 

geoquímico atuante na região, foram os responsáveis pela 
formação de depósitos de enriquecimento residual com 
grande valor econômico (ex: fosfato e ferro) (Biondi, 
2003).  

O gênese destes depósitos foi estudado por diversos 
autores e seus processos geoquímicos (Davino, 1975; 
Gomes et al., 1990). Estes estudos foram essenciais para 
a caracterização do minério, contudo estas interpretações 
carecem de uma análise quantitativa e termocronológica 
relacionada aos processos de erosão, soerguimento e 
lixiviação. Estes processos estão estritamente 
relacionados com a evolução térmica do corpo alcalino, 
onde em altas temperaturas se formam os depósitos de 
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ferro autigênicos e, com o resfriamento atuam – se os 
processos geoquímicos de baixa temperatura onde 
ocorrem as mineralizações de fosfato e ferro (Biondi, 
2003). 

Neste trabalho, ainda em caráter preliminar, foram 
realizados por meio das análises de traços de fissão em 
apatita e técnicas geomorfológicas e reconhecimento de 
depósitos (morfoestratigrafia) foram quantificadas a taxa 
de erosão e a taxa de resfriamento. O resultado foi a 
relação entre o esfriamento e os processos de 
concentração residual. 

O desenvolvimento desta técnica fornecerá subsídios 
para o auxilio na prospecção e estudos geoquímicos 
relacionados a depósitos de enriquecimento residual e 
supergênico. 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada neste trabalho consistiu na 

interação de análise da rocha por petrofísica (lâminas) e 
datação pelo método de traços de fissão em apatitas 
(Fotos 1 e 2), resultados da datação K/Ar obtidos por 
Gomes et al., (1990) e análise estrutural e geomorfológica 
(paleotensões e O desenvolvimento das técnicas 
termocronológicas aliadas ao morfoestratigrafia e 
delimitação de depósitos sedimentares e/ou solos 
correlatos, em andamento poderão relacionar os eventos 
climáticos pretéritos e estabelecer a taxa de lixiviação 
com a formação dos depósitos 
minerais.morfoestratigrafia). 

 

 
Foto 1 : Estrutura Miarolítica em matriz de magnetita+feldspato 
e apatita+biotita. 

Foto – 2. cristal de apatita mostrando os traços de fissão 
(aumento de 1250X). 

 
GEOLOGIA: 

A região é caracterizada por rochas do embasamento 
cristalino (rochas granitóides  Neoproterozóicas); 
sedimentos do Grupo Tubarão (Fm. Itararé  Permo-
Carbonífero) e Intrusão Alcalina (Cretáceo Inf.) com 
diques de Shonkinito Pórfiro e corpos de anfibolito (Fig. 
2). 
 
PALEOTENSÃO E ANÁLISE ESTRUTURAL 

Regionalmente as falhas são caracterizadas por: 

Falhas normais c/ direções NS e (NE) com tensor 
σ1=vert. σ2=NS e σ3=EW; 

Falhas destrais de direções EW e NE e σ1=NW. 
σ2=vert e σ3=NE; 

Famílias de falhas medidas dentro do corpo alcalino 
indicaram: 

Falhas destrais com direções NW: σ1=NS σ2=vert. e 
σ3=NE; 

Falhas normais com direções NS: σ1=vert. σ2=NE e 
σ3=NW; 

 
 

Figura 2. Mapa geológico e de localização das amostras. 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 

As paleotensões concordam em escala regional a uma 
reativação no final do Terciário, possivelmente associada 
a um binário destral originado pelo movimento da placa 
Sul - americana para NNW, sendo que, suas falhas 
normais poderiam ser de um episódio tardio (Plioceno).  

Dentro do corpo alcalino, o tensor 1=NNE/subvertical 
e vertical, o 2=NS e 3=NW, corroboram com o campo de 
tensões vigente durante o Cretáceo médio (Oligoceno), 
sob regime de transtensão, entrada do corpo alcalino em 
níveis crustais rasos, os falhamentos normais podem estar 
relacionados com o escape de gases alcalinos que 
aceleram o enriquecimento residual a baixas temperaturas 
(Zentilli, 1996; Biondi, 2003). Estas evidências são 
corroboradas pelos estudos em lâmina delgada, que 
mostraram a presença de estruturas de fluxo formadas por 
massas de biotita e apatita e estruturas miarolíticas que 
evidenciam o escape de gases alcalinos (Foto 1). 

O resultado das análises de traços de fissão em 
apatitas (ATFA) apresentaram idade de 113+/-14Ma para 
o resfriamento do corpo alcalino. O histograma de traços 
confinados fósseis (Fig. 3) apresentou uma história 
térmica de resfriamento gradual, que mostra a evolução 
final do corpo alcalino.  

 

 
Figura 3: - Histograma de tamanho de traços confinados 
indicando um resfriamento gradual. 

 
Os resultados K/Ar pode ser interpretada como uma 

ascensão rápida em período curto, indicando que o corpo 
sofreu resfriamento, associado a uma intrusão forçada 
(Fig. 4) corroborando com o proposto por Davino (1974) 
e estando associado a formação de depósitos de ferro 
autigênicos.  

As relações com as idades obtidas por traços de fissão 
e seu histograma de comprimento mostram um 
resfriamento gradual após a intrusão estando relacionada 
um episódio de esfriamento (1.25º/Ma), onde foi 
correlacionado a episódios erosivos da denudação 
associada à Superfície Sul Americana e o ínicio dos 
processos de enriquecimento residual do corpo (Fig. 4), 
onde se formaram os depósitos de fosfato e magnetita. 

 

Figura 4. Diagrama Tempo e temperatura obtido com as idades de 
K/Ar, Traços de fissão e análise do histograma da figura 3. 
Mostrando a evolução gradual do resfriamento do corpo e o 
possível estágio de formação dos minérios de ferro e fosfato. 

 
 

Os resultados obtidos até o momento demonstraram 
que o corpo alcalino de Ipanema foi do tipo de injeção 
forçada, com posterior resfriamento gradual. Uma 
possível reativação tectônica dentro do corpo associada a 
processos transtensivos permitiu o escape dos gases 
alcalinos a baixa temperatura gerando os processos de 
enriquecimento residual de massas de ferro com fosfato.  
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INTRODUÇÃO  

O domínio tectônico Pernambuco-Alagoas - DPEAL 
junto com a Faixa de Dobramentos Sergipana constitui o 
orógeno marginal neoproterozóico que bordeja a porção 
norte do cráton São Francisco. Pelo conhecimento atual, 
o DPEAL é constituído por: a) rochas supracrustais de 
origem sedimentar e ígnea geralmente metamorfisadas 
em alto grau; b) gnaisses e migmatitos de origem orto e 
paraderivada; e c) diferentes tipos de granitóides 
neoproterozóicos. Destes litotipos, os granitóides 
neoproterozóicos compõem mais de 60% da área do 
DPEAL e representam intrusões mais tardias e de fácil 
discriminação em relação as rochas migmatíticas 
encaixantes. As intrusões manifestam-se sob variadas 
composições e formas, ocorrendo grandes batólitos, 
granitóides anatéticos (diatexitos foliados) associados à 
migmatitos bandados oriundos de metassedimentos, e 
stocks tardios e mais pontuais geralmente enriquecidos 
em potássio. Pelas poucas informações U-Pb em zircão 
conhecidas, o intervalo da granitogênese em questão pode 
ser enquadrado entre 0,62 a 0,57Ga (Silva Filho et al., 
2002; Brito Neves et al., 2003; Neves et al., 2004). As 
informações isotópicas de Nd disponíveis para os 
granitóides do DPEAL mostram dois intervalos principais 
de idades T(DM), sendo um francamente 
paleoproterozóico (valor médio de ~2,0Ga) localizado no 
Domínio Isotópico Garanhuns – DIG, e o outro de idade 
mesoproterozóica com valor médio de aproximadamente 
1,2Ga no Domínio Isotópico Águas Belas – DIAB (Silva 
Filho et al., 2002). As características isotópicas Sm-Nd 
associadas às idades U-Pb conhecidas indicam quase 
sempre que os granitóides analisados e situados 
principalmente no DIAB foram formados por fusão 
híbrida entre um material juvenil (provavelmente 
neoproterozóico) e rochas mais antigas 
paleoproterozóicas. Por outro lado, no DIG a assinatura 
isotópica Sm-Nd sugere que os granitóides foram gerados 
basicamente pela fusão parcial dos metassedimentos 
oriundos de fontes arqueanas a paleoproterozóicas 
(Osako et al. 2003 e Osako 2005). Com o intuito de 
caracterizar melhor a granitogênese na região centro-
norte do DPEAL, novas informações de litogeoquímica, 
geoquímica isotópica e geocronologia (U-Pb em 
monazita, 40Ar-39Ar em biotita e muscovita) foram 
obtidas para o Plúton Serra do Macaco. Tais informações 
são apresentadas a seguir de forma a contribuir para o 
conhecimento do contexto geológico do DPEAL.  
 

MODO DE OCORRÊNCIA E PETROGRAFIA  
O Plúton Serra do Macaco (PSM) está localizado 

entre os vilarejos de Currais Novos e Quixaba (PE), a 
norte do município de Águas Belas (Fig 1). Apresenta-se 
como um corpo orientado segundo a direção NE-SW com 
13km de comprimento e 4,5km de largura na superfície e 
encaixado em rochas migmatíticas de protólito 
metassedimentar. As rochas graníticas que compõem o 
PSM são comumente leucocráticas, apresentam textura 
fanerítica de granulação média e são equigranulares. O 
solo residual é caracterizado pela coloração 
esbranquiçada, o que permite diferenciá-lo dos demais 
litotipos. Mineralogicamente são constituídos por 
muscovita, biotita, quartzo, plagioclásio, feldspato 
alcalino e em menor quantidade pela granada.   

Enclaves angulosos a sub-angulosos de biotita-
gnaisses tonalíticos de tamanho decimétrico a métrico 
ocorrem a sul do PSM, nas proximidades do contato entre  
o corpo granítico e a rocha encaixante. Localmente, os 
enclaves de biotita gnaisses caracterizam-se pela forma 
sigmoidal sugerindo o alojamento sin-deformacional do 
corpo granítico. Foliações marcantes de direção 
preferencial N70W a N50W foram observadas nessas 
regiões, passando para uma foliação incipiente mais no 
núcleo do corpo. Foram observadas também nas 
proximidades do PSM, ocorrências de lentes de 
pseudotaquilitos de direção N20-30E associadas às zonas 
de cisalhamento tardias que seccionam as unidades 
litológicas da área de estudo.   

No diagrama QAP segundo a classificação de 
Streickesen (1976), o PSM apresenta uma composição 
monzogranítica com variações para sienogranítica. Em 
seção delgada, caracteriza-se pela textura granular 
hipidiomórfica, e os minerais essenciais identificados são 
plagioclásio, microclina micropertítica, quartzo, biotita, 
granada e muscovita, com acessórios formados por 
zircão, apatita e opacos, e minerais secundários, como a 
clorita. O plagioclásio apresenta forma sub-euédrica e o 
contato com os demais minerais varia de retilíneo a 
irregular. Geralmente os cristais de plagioclásio estão 
muito alterados apresentando processos de sericitização e 
argilização. O feldspato alcalino é microclina 
micropertítica, apresenta forma sub-euédrica e 
comumente exibem inclusões arredondadas de quartzo. O 
quartzo está invariavelmente deformado, ocorre como 
cristais anédricos poli-cristalinos com extinção ondulante. 
A biotita é sub-euédrica a anédrica, de coloração marrom 
avermelhada e ocorre de forma dispersa pela amostra.  
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Inclusões de zircão com halos pleocróicos são comuns. 
As alterações da biotita para muscovita e também para 
clorita resultam do re-equilíbrio químico da rocha. 

Granada ocorre de forma subordinada como cristais 
anédricos com inclusões de quartzo e freqüentemente 
fraturada. 

 
Figura 1 – Mapa geológico simplicado da região centro-norte do Domínio Tectônico Pernambuco-Alagoas, Província 
Borborema (Osako, 2005). Simbologia: 1. granada-muscovita-biotita monzogranito; 2. biotita-monzo a sienogranito; 3. 
muscovita-biotita sienogranito; 4. hornblenda sienogranito; 5. metabasito; 6. quartzito; 7. migmatitos meta a diatexíticos 
biotita, leucossoma róseo; 8. migmatitos metatexíticos a andaluzita, cordierita e biotita; 9. migmatitos metatexíticos a 
biotita e granada; 10. ortognaisses migmatíticos a biotita e hornblenda tonalíticos a quartzo-dioríticos; 11. contato 
definido; 12. contato inferido; 13. falha/cisalhamento; 14. foliação principal (Sn); 15.antiforme; 16. cidade ou vilarejo 
 

CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA  
Análises litogeoquímicas foram realizadas em 

amostras do PSM, para a quantificação dos elementos 
maiores, traços e terras-raras. Os dados de litogeoquímica 
foram utilizados na confeccção de diagramas de dispersão 
para elementos maiores e traços visando analisar a 
variação composicional dos granitóides também em 
relação às rochas encaixantes (mesossoma biotítico das 
rochas migmatíticas de protólito metassedimentar). 
Diagramas de caracterização composicional e de 
discriminação de ambiente tectônico também foram 
confeccionados.   

Os granitóides do PSM são rochas supersaturadas 
com teores de SiO2 acima de 70%. São rochas de caráter 
peraluminoso e de afinidade geoquímica cálcio-alcalina 
de alto K. As concentrações de K2O são elevadas (4,94% 
a 5,85%), sendo o Na2O moderado (2,96 a 3,14%). 
Quando se analisa o padrão de dispersão entre as rochas 
migmatíticas de protólito metassedimentar e os 
granitóides do PSM utilizando o SiO2 como índice de 
diferenciação, trends alinhados de correlação negativa 
são observados para Al2O3, MgO, CaO, Fe2O3, TiO2, 
P2O5 e Sr e correlação positiva para K2O e Rb. O 
comportamento dos elementos maiores e traços sugerem 
retenção de biotita e plagioclásio, e a extração de 
feldspato potássico do migmatito para os granitóides 

durante a fusão parcial. Os padrões de distribuição de 
ETRs exibem um elevado fracionamento com 
enriquecimento de elementos terras-raras leves (ETRL) 
em relação aos elementos terras-raras pesados (ETRP) e 
anomalias negativas significativas de Eu. A anomalia 
negativa de Eu indica fracionamento de plagioclásio no 
resíduo resultante da fusão que originou o plúton 
granítico. Uma amostra do PSM exibe ainda anomalia 
positiva de Y devido provavelmente a presença da 
granada. No diagrama multi-elementar normalizado para  
o manto primitivo de Thompson et al. (1982), os padrões 
de distribuição dos elementos traços e terra-raras dos 
granitóides são muito parecidos. Destacam-se pelas 
depressões de Ba, Nb, Ta, Sr e Yb, e picos de Rb, Th, La, 
Ce e Nd. Em diagramas de discriminação de ambiente 
tectônico de Pearce et al. (1984) os granitóides situam-se 
nos campos de granitos de ambientes sin- a pós-
colisionais. No diagrama Nb versus SiO2 (Pearce & Gale, 
1975) concentram-se no campo dos granitóides gerados a 
partir da fusão crustal. 

GEOQUÍMICA ISOTÓPICA E GEOCRONOLOGIA 
Uma amostra de monzogranito a duas micas do 

Plúton Serra do Macaco (PSM) foi selecionada para 
análise de geoquímica isotópica Sm-Nd em rocha total e 
geocronologia U-Pb (monazitas) e 40Ar-39Ar (biotita e 
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muscovita). 
GEOQUÍMICA ISOTÓPICA Sm-Nd - Os dados isotópicos 
de Sm e Nd em rocha total permitiram calcular uma idade 
modelo T(DM) de 2,7Ga associada a um valor εNdt 

(0.6Ga) de –15,52 (Tabela 1). Esta assinatura isotópica 
sugere uma geração a partir da fusão de rochas 
metassedimentares com residência crustal que remonta ao 
arqueano. 

 
Tabela 1 – Dados isotópicos Sm e Nd do monzogranito a duas micas do Plúton Serra do Macaco.. 

Amostra  Litologia  Nd 
(ppm)  

Sm 
(ppm)  

Sm147/ 
Nd144  

Erro  Nd147/ 
Nd144  

Erro  εNd 
(0)  

εNd 
(0.6Ga)  

T(DM) 
(Ga)  

Log-14  Muscovita biotita 
monzogranito  

26,096  5,671  0,1314  0.0004 0,511586 0.000011 -20,53  -15,52  2,7  

 

 

 
Figura 2. Diagrama U-Pb Tera-
Wasserburg com os dados isotópicos 
dos três cristais de monazita analisados 
(idade de 579±3 Ma para cristalização 
do monzogranito a duas micas do 
plúton Serra dos Macacos. 

 
GEOCRONOLOGIA U-Pb EM MONAZITAS -Três cristais 
de monazitas com formas sub-euédricas a anédricas 
foram selecionadas para datação pelo método U-Pb 
convencional. Cada cristal de monazita corresponde a 
uma fração analisada. No diagrama Tera-Wasserburg a 
monazita forneceu uma idade de 579±3.2Ma com MSWD 
de 0.071, interpretada como a idade de cristalização do 
monzogranito a duas micas do PSM (Fig 2).  
 
GEOCRONOLOGIA 40Ar-39Ar -  EM BIOTITA E MUSCOVITA -
Os cristais de muscovita e biotita do PSM forneceram 
idades relativamente próximas das fornecidas pelas 

monazitas. Nos diagramas de espectro de idades, as 
biotitas analisadas mostram idades entre 560.4±0.9Ma a 
559.4±0.8Ma e a muscovita entre 567±1.8Ma a 
566±0.8Ma (Figs 3 e 4). A muscovita apresenta idade um 
pouco mais antiga do que a biotita em decorrência da 
temperatura de fechamento do argônio na muscovita ser 
significativamente mais alta em relação a biotita 
(McDougall & Harrison, 1999). A idade em torno de 
560Ma obtida pela datação 40Ar-39Ar fornece a idade de 
resfriamento do corpo granítico associada ao final do 
último evento metamórfico da área de estudo 

 

 
Figura 3 – Diagrama de espectro de idades indicando idades de cristalização para biotitas do 

 monzogranito a duas micas do plúton Serra dos Macacos. 
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Figura 4 – Diagrama de espectro de idades indicando idades de cristalização para muscovitas do 

 monzogranito a duas micas do Plúton Serra do Macaco 
 
CONCLUSÕES  

O PSM ocorre como corpo alongado de direção 
preferencial NE-SW representando a respectiva serra 
homônima. Em relação a sua composição, os granitóides 
do PSM variam de monzogranito a sienogranito a biotita, 
e de forma subordinada muscovita e granada. São rochas 
graníticas peraluminosas com tendência cálcio-alcalina de 
alto K. As características geoquímicas confirmam em 
parte a hipótese de que os granitóides do PSM foram 
gerados a partir da fusão parcial das rochas 
metassedimentares migmatizadas. A variação geoquímica 
observada entre os migmatitos de protólito 
metassedimentar e os granitóides sugere a retenção de 
biotita e plagioclásio e extração de feldspato potássico 
durante o processo de fusão parcial. Uma das evidências 
de inter-relacionamento entre os migmatitos de protólito 
metassedimentar e a gênese dos granitóides é a 
ocorrência de migmatitos diatexíticos na área de estudo. 
Essas porções diatexíticas compreendem áreas 
submetidas a anatexia, na qual não há no entanto a 
preservação de qualquer vestígio da rocha pré-existente.  

Os dados isotópicos Sm-Nd obtidos no Plúton Serra 
do Macaco sugerem que os granitóides foram gerados a 
partir da fusão crustal de rochas metassedimentares com 
herança crustal arqueana. Datações com métodos mais 
precisos (U-Pb e 0Ar-39Ar) confirmam que a idade de 
cristalização do monzogranito a duas micas do PSM 
ocorreu a 579±3.2Ma, sin-a tardi-ao principal evento 
metamórfico registrado na região (idade U-Pb em 
monazita, fechamento em 720°C a 750°C). O 
resfriamento do corpo granítico ocorreu com queda 
brusca da temperatura, registrado em muscovita com 
temperatura de fechamento do argônio entre 300°C - 400 
°C em 567±1.8Ma, e biotita (com fechamento a 250°C - 
350°C) em 560±0.9Ma.  
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INTRODUÇÃO 

Topázio granitos são rochas raras no registro 
geológico e encontram-se freqüentemente associadas no 
espaço e no tempo com depósitos primários de metais 
raros. A mina Bom Futuro, segunda maior produtora de 
estanho do país, situa-se na região centro-norte do estado 
de Rondônia e envolve dois morros contíguos 
denominados de Bom Futuro (ao sul) e Palanqueta (ao 
norte). Topázio granitos são reconhecidos nos dois 
morros, porém, no morro Palanqueta, são mais 
expressivos em área de ocorrência e mais de uma 
variedade petrográfica são identificadas. Os topázio 
granitos da mina Bom Futuro representam as intrusões 
tardias peraluminosas da Suíte Granitos Últimos de 
Rondônia (998-974 Ma). O objetivo do trabalho é 
apresentar e discutir as principais características 
geoquímicas dos topázio granitos da região do morro 
Palanqueta. 

 
FACIOLOGIA DO STOCK PALANQUETA 

Os granitos do morro Palanqueta e região adjacente 
são investigados a mais de uma década. Inicialmente por 
Silva et al. (1995, 1997) e depois por Santos & Leite 
Júnior (1998) e Souza & Botelho (2002). Mapeamento 
faciológico expedito realizado recentemente revelou a 
presença de pelo menos dez fácies petrográficas distintas. 
Essas fácies definem em princípio quatro unidades 
mapeáveis na escala 1:5.000. Duas são compostas 
dominantemente por fácies porfiríticas e são responsáveis 
pela sustentação do morro Palanqueta na parte central da 
área mapeada. As outras duas envolvem as primeiras e 
são constituídas por fácies eqüigranulares (Fig. 1). 
Ressalta-se aqui que os limites do stock Palanqueta são 
ainda desconhecidos, devido principalmente à cobertura 
sedimentar cenozóica. Apenas na porção sudoeste da área 
mapeada é que se constatou a ocorrência de rocha foliada 
fortemente intemperizada, tratando-se provavelmente de 
biotita gnaisse, rocha muito comum no morro Bom 
Futuro ao sul. 

Os contatos entre as fáceis graníticas identificadas 
foram poucas vezes observados no campo. Os contatos 
litológicos entre as unidades do centro e destas com as 
unidades da borda são bruscos, porém sem uma indicação 
clara de idade entre elas. Já, internamente, as unidades do 
centro são mais complexas, pois trata-se na verdade de 
associações de fácies. Nalguns casos, as evidências de 
campo apontam para contatos transicionais entre as 

fácies, noutros, porém, a falta de afloramentos contínuos 
não permite ainda qualquer afirmação. Mapeamento 
faciológico de detalhe poderá elucidar a natureza desses 
contatos, quiçá a definição de novas unidades litológicas. 
As seis fácies graníticas de maior expressão em área 
foram selecionadas para os estudos petrográficos e 
geoquímicos, cujos resultados são apresentados e 
discutidos neste trabalho. 

As fácies selecionadas apresentam coloração rósea, 
algo acinzentada quando mais enriquecidas em mica.  A 
estrutura dominante é a maciça, porém uma delas mostra 
uma estrutura miarolítica notável, com freqüentes 
miárolos zonados ou não de pegmatitos com formas e 
tamanhos variados (< 15 cm em diâmetro). É digno de 
nota que outras duas fácies miarolíticas foram também 
reconhecidas e que miárolos de quartzo e/ou de pegmatito 
aparecem na maioria das fáceis identificadas, mas de 
modo bem menos freqüentes. A textura varia de 
hipidiomórfica eqüigranular fina a média a porfirítica 
com proporções volumétricas variadas entre fenocristais e 
matriz. Cinco fácies contêm topázio na moda (tr-1%) e 
são compostas essencialmente por microlínio (20-29%), 
albita (36-49%) e quartzo (22-36%), sendo a zinnwaldita 
(tr-5%) o principal mineral máfico presente. Já a única 
fácies sem topázio contém principalmente microclínio 
pertítico (42%), albita (31%) quartzo (22%) e biotita 
(5%). Zircão, minerais opacos e fluorita são os minerais 
acessórios identificados em todas as fácies estudadas. As 
fácies com topázio ocupam a maior parte da área 
mapeada e constituem tanto as unidades do núcleo quanto 
a unidade da borda leste (Fig. 1). 
 
GEOQUÍMICA DOS TOPÁZIO GRANITOS 

Os topázio granitos do stock Palanqueta apresentam 
conteúdos mais altos em SiO2 (74,54-77,37 %), Na2O 
(3,86-5,70 %), Rb (334-892 ppm), Ga (40-47 ppm), Nb 
(42-84 ppm), Ta (22-70 ppm), Sn (2-47 ppm), Hf (3-11 
ppm) e U (4-18 ppm) e mais baixos em TiO2 (0,01-0,06 
%), FeOT (0,16-1,20 %), MnO (0,00-0,02 %), MgO 
(0,01-0,02 %), CaO (0,09-0,50 %), K2O (3,54-4,68 %), 
P2O5 (0,01-0,02 %), Cs (0,4-1,9 ppm), Ba (2-22 ppm), Sr 
(2-9 ppm) e Zr (19-83 ppm) que a média dos granitos 
pobres em cálcio de Turekian & Wedepohl (1961) e 
comparáveis aos teores dos granitos peraluminosos 
especializados em metais raros (cf. Pollard, 1989). Os 
topázio granitos do stock Palanqueta são topázio granitos  
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pobres em fósforo (P2O5 < 0,1 %; Al2O3 < 14,5 %; SiO2 > 
73 %) de acordo com Taylor (1992).  

Os topázio granitos são no geral mais ricos em Na2O 
que K2O (1,01 ≤ Na2O/K2O ≤ 1,53) e levemente 
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peraluminosos (1,01 ≤ A/CNK ≤ 1,17), em acordo com a 
maior proporção volumétrica de albita sobre microclínio 
e presença de topázio e zinnwaldita na moda, 
respectivamente. Já o biotita granito é mais rico em K2O 
(Na2O/K2O = 0,97) e apresenta caráter metaluminoso 
(A/CNK = 0,98). Os topázio granitos mostram razões 
Rb/Ba (21-157) e Rb/Sr (59-315) mais elevadas que as 
razões do biotita granito (Rb/Ba = 5; Rb/Sr = 22), 
indicando um caráter geoquímico mais evoluído. As 
somas dos valores de quartzo, albita e ortoclásio 
normativos dos topázio granitos (95,12 ≤ ID ≤ 98,00) 
indicam tratar-se de granitos ultrafracionados e, quando 
lançados no diagrama de composição normativa Q-Ab-Or 
(Fig. 2), os valores plotam entre os ternários mínimos 
úmidos a 1 kbar com 0%  e 1 % de flúor, sugerindo 
temperaturas de solidificação entre 720 e 690 oC. 
Temperaturas ainda menores são esperadas 
principalmente para o topázio granito pórfiro, devido a 
presença de vários corpos de greisen (veios e pipes) tanto 
no endocontato quanto no exocontato. Esses greisens 
ricos em topázio sugerem que uma parte do flúor contido 
no magma que originou o topázio granito pórfiro foi 
perdido durante os estágios tardi a pós-magmáticos. 

Os padrões de ETR mostram-se como assinaturas 
fidedignas das fácies graníticas estudadas (Figs. 3A até 
E). Os padrões de ETR do biotita granito e do topázio 
granito eqüigranular (Figs. 3A, B) são comparáveis, 
respectivamente, aos padrões dos topázio granitos 
porfiríticos e eqüigranulares do stock de Kymi (Fig. 3F). 
Os padrões de ETR das fácies graníticas do stock 
Palanqueta sugerem, com base na diminuição do 
conteúdo total de ETR (342,46 para 28,28 ppm) e da 
razão Lan/Ybn (1,63 para 0,27), a seguinte evolução 
geoquímica (Figs. 3A até E): biotita granito → topázio 
granito eqüigranular → topázio granito porfirítico → 
topázio microgranito → topázio granito pórfiro. Porém, 
nos diagramas de variação geoquímica da Fig. 4, o biotita 
granito nem sempre pertence às tendências evolutivas dos 
topázio granitos, que são caracterizadas principalmente 
pelo aumento da razão Na2O/K2O para as fácies mais 
evoluídas. 

 
CONCLUSÕES 

O stock Palanqueta representa uma intrusão granítica 
zonada e multifásica, composta por pelo menos quatro 
fases magmáticas distintas posicionadas em nível elevado 
da crosta. As fases são constituídas por uma ou mais 
fácies graníticas, sendo que a maioria das fácies na área 
estudada apresenta topázio na moda. Os topázio granitos 
exibem homogeneidades mineralógica, textural e 
geoquímica que permitem considerá-los como produtos 
de cristalização magmática e não de processos 
metassomáticos sobre granito pré-existente. Em termos 
geoquímicos, os topázio granitos são mais evoluídos que 
o biotita granito, embora uma relação genética entre eles 
ainda não pode ser estabelecida. Já entre os próprios 

topázio granitos estudados, a seguinte tendência evolutiva 
é em princípio admitida: granito eqüigranular → granito 
porfirítico → microgranito → granito pórfiro. A presença 
de cavidades miarolíticas e/ou de greisens nos topázio 
granitos sugerem uma importante participação de fases 
fluidas nos estágios tardi e pós-magmáticos. Os greisens 
mineralizados em estanho e metais básicos (Zn, Cu e Pb) 
ocorrem associados no espaço com a fácies 
geoquímicamente mais evoluída, ou seja, o topázio 
granito pórfiro. 
 
AGRADECIMENTOS 

A Fundação para o Desenvolvimento da Unesp – 
Fundunesp pelo suporte financeiro (Proc. 355/04 DFP) e a 
Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz - Copersanta pelo 
apoio logístico durante os trabalhos de campo. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Boynton, W.V., 1984. Geochemistry of the rare earth elements: 

meteorite studies. In: Henderson, P. (ed.). Rare Earth 
Elements Geochemistry. Elsevier, Amsterdam, p. 63-114. 

Haapala, I. & Lukkari, S., 2005. Petrological and geochemical 
evolution of the Kymi stock, a topaz granite cupola within 
the wiborg rapakivi batholith, Finland. Lithos, 80:347-362. 

Manning, D.A.C., 1982. An experimental study of the effects of 
fluorine on the crystallization of granitic melts. In: Evans, 
A.M. (ed.). Metallization Associated with Acid Magmatism. 
John Wiley, Chischester, p. 191-203.  

Pollard, P., 1989. Geochemistry of granites associated with 
tantalum and niobium mineralization. In: MÖLLER, P.; 
Cerný, P.; Saupé, F. (ed.). Lanthanides, Tantalum and 
Niobium. Springer, Berlin, p. 145-158. 

Santos, A.L. & Leite Júnior, W.B., 1998. Petrografia dos 
topázio granitos do morro da Palanqueta, mina Bom Futuro, 
Rondônia. In: UNESP, Congresso de Iniciação Científica da 
Unesp, X, Rio Claro (SP), Anais, 1: 91. 

Silva, L.F.S. Da; Costi, H.T.; Teixeira, J.T., 1995. Faciologic 
mapping and preliminary petrography of Palanqueta albite 
granite – Bom Futuro, Rondônia State (Brazil). In: 
Dall’agnol, R.; Macambira, M.J.B.; Costi, H.T. (ed.). 
Symposium on Rapakivi Granites and Related Rocks, 
Belém, UFPa, Abstracts Volume, p. 73. 

Silva, L.F.S. Da; Costi, H.T.; Dall’gnol, R.; Teixeira, J.T., 1997. 
Petrographic and geochemical characteristics of the tin-
bearing albite granite of Morro da Palanqueta, Bom Futuro 
Mine, Rondônia, Brazil. In: FERREIRA, V.P. & SIAL, 
A.N. (ed.). Second International Symposium on Granites 
and Associated Mineralizations, Salvador, SGM, Extended 
Abstracts and Program, pp. 155-156. 

Souza, V.S. & Botelho, N.F., 2002. Geologia do depósito de 
estanho do Bom Futuro (Rondônia) e composição dos 
fluidos nos sistemas de veios e greisens. In: Klein, E.L.; 
Vasques, M.L.; Rosa-Costa, L.T. (ed.). Contribuições à 
Geologia da Amazônia, 3:199-214. 

Taylor, R.P., 1992. Petrological and geochemical characteristics 
of the Pleasant Ridge zinnwaldite-topaz granite, southern 
New Brunswick, and comparisons with other topaz-bearing 
felsic rocks. Canadian Mineralogist, 30:895-921. 

Turekian, K.K. & Wedepohl., 1961. Distribution of the 
elements in some major units of the Earth’s crust. Geol. Soc. 
Am. Bull., 72:175-191

 



X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul  
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005 

GRANITÓIDES CÁLCIO-ALCALINOS A ALCALINOS DA REGIÃO DO IGARAPÉ  
GELADO, NORTE DA PROVÍNCIA MINERAL DE CARAJÁS 

 
 

Barbosa, J. P. O. 1, Barros, C.E. de M. 2, Macambira, M. J. B. 2,3 

 
1. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, SUREG-BE, , jpassos@be.cprm.gov.br

2. Universidade Federal do Pará, Centro de Geociências, cadu@ufpa.br
3. Laboratório de Geologia Isotópica (Pará-Iso) da UFPA, moamac@ufpa.br

 
Palavras-chave: granitos, alcalinos, cálcio-alcalinos, Arqueano, Carajás 
 
INTRODUÇÃO
 
LOCALIZAÇÃO - A área estudada se situa na Província 
Mineral de Carajás, à noroeste da cidade de Parauapebas. 
É delimitada a leste pela Barragem do Igarapé Gelado, a 
oeste pelo Rio Itacaiúnas, a norte pela Serra do Cinzento 
e a sul pela Serra Norte. Define uma área retangular 
situada entre os paralelos 05º50´S e 06º00´S, e 
meridianos 50º00’W e 50º30’W. 
 
OBJETIVOS - Anteriormente à execução deste trabalho 
pairavam dúvidas sobre o significado das rochas 
granitóides do setor ao norte da Serra dos Carajás. Alguns 
trabalhos apontavam para a presença de uma grande 
janela de rochas do embasamento, outros relacionavam 
esta área a um episódio de magmatismo granítico de 2,56 
Ga, ou ainda ao magmatismo granítico sintectônico de 
2,7 Ga. Em termos estruturais alguns modelos 
postulavam a presença de estruturas em duplex, estruturas 
em rabo-de–cavalo, com arranjos imbricados associados.  

Este trabalho teve como objetivos realizar a 
cartografia desta área em seus aspectos 
petrográfico/faciológicos e estruturais. A descrição das 
feições microscópicas teve como objetivo compreender a 
evolução microestrutural dos granitos e os mecanismos 
de deformação. Igualmente entendeu-se como importante 
a caracterização geoquímica e tipológica dos granitos no 
intuito de tentar explicar a origem de seus magmas. 
Numa visão integrada com as demais ferramentas, foi 
considerada importante a datação Pb-Pb em zircão 
(evaporação) daqueles granitos, com a qual espera-se 
poder contribuir para o melhor entendimento do 
posicionamento crono-estratigráfico das rochas 
estudadas.  No presente resumo será dado enfoque à 
natureza química destas rochas. 
 
GEOLOGIA DA ÁREA - O maciço apresenta forma 
elíptica com eixo maior orientado na direção WNW-ESE, 
concordante com as estruturas regionais (ex. acamamento 
litológico regional e Falha Carajás) e com os granitos 
sintectônicos Estrela, Planalto e Serra do Rabo. Os 
granitóides da região do Igarapé Gelado cortam as rochas 
metavulcano-sedimentares do Supergrupo Itacaiúnas, nas 
quais provoca metamorfismo de fácies hornblenda 
hornfels. Completam o quadro local alguns granitos 
anorogênicos (Pojuca, Cigano, Salobo Jovem). 
 

ASPECTOS GEOQUÍMICOS - Dois grupos de rochas 
puderam ser discriminados, sobretudo com base nos 
teores de elementos terras raras: um grupo de granitos 
alcalinos e um grupo de rochas cálcio-alcalinas. 
     No grupo de rochas alcalinas estão presentes um 
hornblenda monzogranito (JP-30), situado no domínio 
leste, um hornblenda-biotita monzogranito (JP-47) e um 
leuco monzogranito (JP-46), estes dois últimos estão 
próximos e localizados na parte central da área estudada 
(Fig. 1). Estas rochas apresentam teores de Al2O3 que 
variam de 12,4% a 13,5%, os teores de FeOt são altos e 
relativamente homogêneos (3,35% a 4,24%) e quando 
comparados com os baixos valores de MgO resultam em 
altas razões FeOt/MgO (9,6 a 14,6). Os teores de potássio 
(1,6% a 4,8%), sódio (2,5% a 4,6%) e cálcio (0,89% a 
2,5%) são bastante variáveis, o mesmo acontecendo com 
suas razões (K2O+Na2O)/CaO (2,5 a 8,2). 
     Quando são empregados os índices de aluminosidade 
Shand (1959), as amostras JP-47 e JP-46 têm assinatura 
fracamente peraluminosa, ao passo que a amostra JP-30 
tem afinidade metaluminosa. No diagrama 
100[(MgO+FeOt+TiO2)/SiO2] vs. 
(Al2O3+CaO)/(FeOt+Na2O+K2O) de Sylvester (1989), os 
monzogranitos deste grupo ocupam o campo das rochas 
alcalinas, porém nas proximidades do limite das rochas 
cálcio-alcalinas (Fig. 2). Os elementos maiores destas 
rochas guardam certa semelhança com os granitos 
arqueanos do tipo ALK-3 de Sylvester (1994), entretanto 
há que se ressaltar os valores elevados de ferro e as altas 
razões FeOt/MgO (9,5 a 14,5). 
     Os valores de elementos incompatíveis variam de 
moderados a altos, sendo ressaltados os valores de Zr 
(303 a 673 ppm), Y (30 a 91 ppm) e Nb (34 a 68 ppm). 
Alguns elementos apresentam valores comparáveis 
àqueles dos granitos ALK-3 e outros elementos são mais 
semelhantes aos granitos ALK-4 de Sylvester (1994). 
Nos diagramas de Whalen et al. (1987), que 
correlacionam alguns elementos-traço (Zr, Nb, Ce, Y) 
com as razões FeOt/MgO e K2O+Na2O)/CaO, nota-se 
que as amostras deste grupo se encontram nos campos 
dos granitos do tipo A. Em função dos valores algo 
elevados de Rb, Y e Nb, estas rochas ocupam o campo 
dos granitos de intraplaca de Pearce et al. (1984). Os 
teores de bário destas rochas variam de 575 ppm a 895 
ppm, próximos daqueles observados, respectivamente nos 
granitos alcalinos ALK-4 e ALK-3 (cf. Sylvester, 1994).
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Figura 1. Mapa de pontos da área estudada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Diagrama de Sylvester (1989). ( Hornblenda Tonalito (Hb Tonal),  Biotita-Hornblenda Granodiorito (Bt-

Hb Grd),   Hornblenda-Biotita Granodiorito (Hb-Bt Grd),  Biotita Granodiorito (Bt Grd),  Hornblenda 
Monzogranito (Hb Mzg),  Biotita-Hornblenda  Monzogranito (Bt-Hb Mzg),  Hornblenda-Biotita Monzogranito 

(Hb-Bt Mzg),  Biotita Monzogranito (Bt Mzg),  Leuco Monzogranito (Leuco Mzg),  Leuco Sienogranito (Leuco 
Sienog). 

 
Quando comparadas aos valores de elementos terras raras 
do condrito de Evensen et al. (1978), os granitos deste 
grupo exibem padrões marcados por altas concentrações 
de elementos terras raras. No que diz respeito aos 
elementos terras raras leves, nota-se fracionamento 
[(La/Sm)n = 4,3 a 9,7] leve a moderado. Os teores de 
terras raras pesados são algo menores e seu 
fracionamento é algo menos acentuado [(Gd/Yb)n = 2,6 a 
6,3]. Estas rochas possuem anomalias de Eu negativas de 
intensidade forte a moderada [(Eu/Eu)n = 0,29 a 0,44] 
(Fig. 3a). Quando comparados com os granitos arqueanos 
de Sylvester (1994), verifica-se que as amostras JP-30 e 
JP-46 são algo mais empobrecidas em elementos terras 
raras, e por isto mais semelhantes aos granitos ALK-4. 
Por outro lado, a amostra JP-47 tem maior similaridade 
com os granitos ALK-3. 
     O grupo cálcio-alcalino é constituído de tonalitos, 
granodioritos, monzogranitos e de uma amostra de 
sienogranito. Os dois primeiros tipos petrográficos 
apresentam teores algo menores de SiO2 (67,2% a 71,1%) 

e algo maiores de Al2O3 (14,2% a 16,0%), quando 
comparados com aqueles dos monzogranitos e do 
sienogranito (SiO2 = 67,6% a 75,7%; Al2O3 = 11,6% a 
14,4%). As rochas deste grupo em geral mostram boa 
correlação negativa entre a sílica e CaO, Na2O, MgO e 
FeO (total), assim como considerável correlação positiva 
entre sílica e K2O. A utilização dos parâmetros de Shand 
permitiu classificar estas rochas como peraluminosas, 
exceto uma amostra de hornblenda tonalito (JP-41) e 
outra de biotita-hornblenda monzogranito (JP-48) as 
quais ocupam o campo das rochas metaluminosas. 

Os teores de ferro total destas rochas são algo 
elevados e, se comparados com os baixos valores de 
MgO, verificam-se altas razões FeOt/MgO (6,7 a 23,6). 
Neste aspecto há alguma semelhança entre estas rochas e 
àquelas do grupo de rochas alcalinas, mencionadas 
anteriormente. Quando comparados com os granitos 
arqueanos, discriminados por Sylvester (1994), as rochas 
deste grupo ora se assemelham aos granitos alcalinos do 
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tipo ALK-3, ora aos granitos cálcio-alcalinos do tipo  
CA-2. 

Estas rochas apresentam teores variáveis, moderados 
a fracos, de elementos-traço incompatíveis, os quais em 
geral mostram moderada correlação positiva com SiO2. 
Entretanto, são notáveis os valores elevados de Zr (204 a 
337 ppm) e Nb (21 a 59 ppm), sobretudo nos tonalitos e 
granodioritos. As rochas deste grupo apresentam valores 
relativamente baixos de Y (8 a 46 ppm). Quando se 
comparam as concentrações de alguns elementos-traço 
com as razões FeOt/MgO e (K2O+Na2O)/CaO (cf. 
Whalen et al., 1987), as rochas deste grupo podem ser 
comparadas aos granitos do tipo A. Grande parte destas 
amostras se situam no campo dos granitos de intraplaca 
nos diagramas de Pearce et al. (1994) que utilizam Y, Rb 
e Nb. Os teores de bário das rochas deste grupo variam 
bastante, de moderados a altos (290 a 2505 ppm) e 
mostram algumas semelhanças com àqueles de granitos 

cálcio-alcalinos dos tipos CA-1 e CA-2 (cf. Sylvester, 
1994). 

O comportamento de elementos terras raras (Fig. 3b) 
destas rochas, comparado aos valores do condrito de 
Evensen et al. (1978), é marcado em geral por forte 
fracionamento ([(La/Lu)n = 13,9 a 133,4], resultante das 
concentrações elevadas de terras raras leves em contraste 
aos teores baixos de elementos terras raras pesados. Uma 
das amostras (JP-29) possui valores de ETR inferiores a 
trinta vezes às concentrações do condrito, neste caso a 
baixa razão [(La/Lu)n = 6,2] não está relacionado ao 
enriquecimento de elementos terras raras pesados. O 
fracionamento dos elementos terras raras leves [(La/Sm)n 
= 6,5 a 38,9] é mais acentuado do que o fracionamento 
dos terras raras pesados [(Ga/Yb)n = 1,0 a 7,5]. Em 
algumas rochas há um padrão côncavo dos elementos 
terras raras pesados. O comportamento de Eu é variado 
neste grupo de rochas, e definido por fracas anomalias 
negativas ou positivas de Eu, ou mesmo não apresentar

 

 

 a) b) c)  
Figura 3. a ) Exemplo de padrão de ETR de parte das rochas alcalinas; b) Exemplo de padrão de ETR de parte das 

rochas cálcio-alcalinas; c) Diagrama K2O x SiO2 (Le Maitre, 1989). 
 

esta anomalia. Os baixos teores de elementos terras raras 
das rochas deste grupo permitem compará-las aos 
granitos arqueanos do tipo CA-2 de Sylvester (1994). 

 

DISCUSSÕES - Em diagramas de Harker nota-se que os 
granitóides estudados têm correlação positiva entre SiO2 e 
K2O e correlações negativas entre SiO2 e CaO, Al2O3, 
MgO e FeOt. Isto reflete a variação petrográfica denotada 
pela presença de tonalitos a sienogranitos. Nos granitos 
da região do Igarapé Gelado, o enriquecimento em bário 
em granodioritos e em alguns monzogranitos (Hbl Mzg), 
e as baixas concentrações no hornblenda tonalito, 
traduzem a substituição do potássio pelo bário no K-
feldspato, na hornblenda e na biotita. Tal substituição foi 
mais acentuada nos granodioritos com hornblenda e 
biotita, e nos monzogranitos com hornblenda, e não teria 
sido efetiva no hornblenda tonalito, em virtude da não 
abundância modal do anfibólio nesta fácies e pela 
ausência de K-feldspato (K2O = 0,84%). Os altos valores 
de elementos incompatíveis devem-se, em grande parte, à 

presença de allanita e zircão como minerais acessórios 
importantes em termos modais. 

Outra característica peculiar e que também tem 
implicações petrogenéticas é a relativa variação das 
intensidades de anomalias de Európio (0,287 a 1,550). 
Anomalias leves a moderadamente positivas observadas 
nos Hb-Bt Grd (JP-18), Leuco Sieg (JP-8) e Hb-Bt Mzg 
(JP-48) são condizentes com fontes empobrecidas em 
plagioclásio, em virtude da afinidade deste com o Eu. Já 
as anomalias negativas de Eu com intensidade moderada, 
observadas nos Leuco Mzg (JP-46), Hb-Bt Mzg (JP-47) e 
Hb Mzg (JP-30) resultariam da presença de plagioclásio 
no resíduo, concentrando o Eu e tornando os líquidos 
residuais menos enriquecidos neste elemento. Um 
processo de aumento das intensidades de fusão destas 
fontes explicaria o comportamento algo diferenciado da 
amostra JP-30 do Hb Mzg, do Hb-Bt Mzg (JP-47) e 
Leuco Mzg (JP-46), todas com concentrações de ETRP 
em torno de dez vezes acima do condrito normalizado. 
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O grupo de rochas alcalinas guarda algumas 
semelhanças geoquímicas com outros granitos 
contemporâneos que ocorrem na região de Carajás, por 
exemplo, o Complexo Granítico Estrela (Barros et al., 
1997, 2001), os stocks graníticos da Serra do Rabo 
(Sardinha, 2002) e o Granito Planalto (Huhn et al., 1999). 
Por outro lado, o grupo de rochas cálcio-alcalinas é 
comparável geoquimicamente a alguns granitos da região 
de Canaã dos Carajás (Gomes & Dall’Agnol, 2003; 
Gomes et al., 2004), sobretudo no que diz respeito aos 
valores elevados de Zr. Provavelmente, os granitos 
cálcio-alcalinos situados próximo ao Rio Parauapebas, 
denominados de Stock Granítico Geladinho (Barbosa et 
al., 2001), são uma continuação para leste dos granitos da 
região do Igarapé Gelado. 
 
TIPOLOGIA - Os granitos e rochas associadas que 
ocorrem na área estudada apresentam altas razões 
FeOt/MgO, razões (Na2O+K2O)/CaO moderadas a altas, 
elevados teores de Y, Zr, Nb e, por vezes, Ce. A 
utilização de diagramas (Sylvester, 1989) que 
correlacionam elementos maiores mostrou que estas 
rochas são comparáveis ora aos granitos de tendência 
alcalina, ora aos granitos cálcio-alcalinos. Por outro lado, 
o emprego dos diagrama SiO2 vs. K2O (Fig. 3c) de Le 
Maitre (1989) permitiu comparar as rochas estudadas 
com rochas cálcio-alcalinas de médio a alto potássio. 
Segundo Nardi (1986), em função dos teores de K2O, 
granitos shoshoníticos possuem um caráter transicional, 
ora agrupando-se com rochas cálcio-alcalinas, ora 
mostrando afinidades com rochas alcalinas. Quando 
considerados os elementos maiores e os elementos terras 
raras, suspeitou-se que as rochas estudadas pudessem ter 
uma assinatura shoshonítica, porém, os baixos valores de 
Sr e Ba, as concentrações não muito elevadas de K2O, e 
os altos valores de Zr e Nb descartaram esta comparação. 

No diagrama de Sylvester (1989), que compara 
elementos maiores, as amostras dos granitos da região do 
Igarapé Gelado se distribuem nas proximidades do limite 
dos campos das rochas alcalinas e das rochas fortemente 
peraluminosas e cálcio-alcalinas. Isto imprimiu nas 
mesmas um caráter geoquímico por vezes ambíguo, 
sobretudo no que diz respeito às rochas cálcio-alcalinas. 
Esta ambigüidade foi discutida por Mariano & Sial 
(1993), segundo os quais, a distinção de granitóides 
shoshoníticos e de associações graníticas cálcio-alcalinas 
de alto potássio nem sempre representa uma tarefa 
simples. No caso do diagrama de Pearce et al. (1984), que 
compara  
     Em síntese, pode-se comparar os granitos da região do 
Igarapé Gelado com os granitos arqueanos de Sylvester 
(1994), sendo que aqueles cálcio-alcalinos têm afinidades 
com os representantes do tipo CA-2 e os granitos 
alcalinos se assemelham àqueles do tipo ALK-3.  
     Estudos mais detalhados ainda estão em andamento 
com vistas à proposição de um modelo petrogenético para 
estas rochas. 
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho envolveu o processamento e análise de 

dados aerogamaespectrométricos do Brazil Airborne 
Radiometric Mapping Project (BARMP), cedidos pela 
CPRM a UFPR, para a região centro-leste do estado do 
Paraná, visando avaliar as respostas dos Complexos 
Graníticos Cunhaporanga (CGC) e Três Córregos 
(CGTC; Fig. 1), no contexto do Projeto Mapas 
Gamaespectrométricos do Escudo Paranaense (Ferreira & 
Fornazzari, 2005) apoiado pela Mineropar. Os dados 
radiométricos provêm do reprocessamento dos valores 
originalmente obtidos em contagens por segundo (cps) 
pelo Projeto Aerogeofísico Serra do Mar Sul (CPRM, 
1978), sendo que este novo conjunto de dados surgiu 
como um dos resultados do acordo de cooperação técnica 
entre a CPRM e instituições canadenses (Misener et al., 
1997). Os dados originais foram micronivelados, 
corrigidos cartograficamente e convertidos para 
concentrações (% de K, ppm de eU e eTh), com base em 
procedimentos de retrocalibração (BARMP, 1997). Os 
parâmetros de conversão, em cps/ppm, foram os 
seguintes: K = 25,88; eTh = 1,78; eU = 10,07. A 
extremidade norte do CGC não pôde ser avaliada, pois 
este trecho não foi contemplado durante a fase de 
aquisição dos dados aerogeofísicos (Fig. 2). 

O contexto geológico regional é dado por um 
conjunto de litotipos neoproterozóicos gerados ao final do 
Ciclo Brasiliano e dispostos como domínios alongados na 
direção N40-50E (Fig. 1): Grupo Itaiacoca (tratado por 
alguns autores como Faixa Itaiacoca) no centro, ladeado a 
oeste pelo Complexo Cunhaporanga, em contato 
intrusivo, e separado tectonicamente a leste pelo 
Complexo Três Córregos, através de zona de 
cisalhamento. O Grupo Itaiacoca representa um conjunto 
de rochas dobradas em condições de baixo grau de 
metamorfismo, com predomínio de metassedimentitos 
clásticos e químicos (metarenitos, metadolomitos, 
metapelitos) sobre rochas metavulcânicas e meta-
subvulcânicas (Szabó et al., inédito). 

O CGC é constituído por unidades ígneas 
dominantemente graníticas, assim como importantes 
septos de rochas metamórficas provavelmente 
correlacionáveis ao Grupo Itaiacoca (e.g. “Quartzito  
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Figura 1. Mapa geológico simplificado dos complexos. 
 
Serra das Pedras”). Os setores ocupados pelas rochas 
ígneas foram separados por Guimarães (2000) em unida- 
des formais, destacando-se os álcali-feldspato granitos do 
tipo-A Joaquim Murtinho (no extremo NW do complexo; 
19 na Fig. 1) e Serra do Carambeí (SW do complexo; 22 
na Fig. 1), além de várias unidades informais nomeadas 
de “Domínios Petrográficos” (Fig. 1). Os granitóides 
destes domínios pertencem a linhagens álcali-cálcicas de 
alto potássio e petrograficamente são principalmente 
(hornblenda) biotita monzogranitos a granodioritos tanto 
equigranulares como porfiríticos. 

O CGTC é de certa forma similar ao CGC, porém 
composicionalmente parecem ser mais expressivos 
granitóides menos evoluídos, assumindo um caráter mais 
tipicamente cálci-alcalino (Prazeres Filho, 2000). Mega-
enclaves de xistos, anfibolitos e rochas calcissilicáticas de 
médio grau de metamorfismo, pertencentes à Formação 
Água Clara são comuns (Fuck et al., 1967), encontrando-
se também intrusões pós-tectônicas do tipo-A (Vlach et 
al., 1990). 
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Figura 2.  Mapa de amostragem (linhas de vôo). 

 
MÉTODOS 
Inicialmente foram tomados, em arquivos separados, os 
dados correspondentes ao CGC (23.155 amostras) e 
CGTC (27.833 amostras). Conforme a figura 2, foram 
contempladas apenas as amostras representativas das 
áreas graníticas dos complexos, desprezando-se aquelas 
sobre os aluviões do CGC e demais litologias (e.g., 
quartzitos, xistos, etc.), através do pacote ArcView, do 
que decorreram as estatísticas básicas (Tab. 1) das 
variáveis principais (K, eTh, eU), de suas razões (eU/eTh, 
eTh/K, eU/K) e dos parâmetros Kd e Ud (Pires, 1995) e 
F=K*eU/eTh (Gnojek & Prichystal, 1985). Em seguida 
tais dados foram organizados em malhas regulares de 
500x500 metros, através do método da curvatura mínima, 
por meio do aplicativo Geosoft, e exportadas para o 
ArcView onde foram sobrepostas as molduras geológicas 
cedidas pela Mineropar e editadas as figuras, no sentido 
de visualizar os contrastes gamaespectrométricos dos 
complexos. 
 
Tabela 1. Valores mínimos, médios e máximos de 
variáveis gamaespectrométricas do CGC e do CGTC. K e 
parâmetro F em porcentagem, eTh e eU em ppm. As 
demais variáveis são adimensionais. 

Mínimo Média Máximo Variável 
CGC CGTC CGC CGTC CGC CGTC 

K 0,00 0,01 0,68 1,91 3,96 6,28 
eTh 0,00 0,04 15,14 12,10 78,40 82,17 
eU 0,00 0,13 2,80 3,20 12,45 11,10 

eU/eTh 0,00 0,04 0,19 0,29 2,48 69,75 
eTh/K 0,00 0,01 44,64 11,39 3312 1555 
eU/K 0,24 0,22 8,13 2,61 618 308,0 
Kd -1,00 -0,99 -0,87 0,25 0,95 456,1 
Ud -0,87 -0,82 0,06 0,12 12,42 262,2 
F 0,00 0,00 0,14 0,65 1,34 200,9 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os padrões aqui identificados (principalmente nas 
Figs. 3, 4 e 5) correlacionam-se de forma consistente aos 
reconhecidos nos trabalhos deste mesmo grupo, efetuados 
a partir da discussão de dados em contagens por segundo 
(Guimarães et al., 2001), em especial no que diz respeito 
às respostas do CGC, já que o enfoque então esteve 
voltado para o estudo desta unidade.  

Os valores predominantemente baixos de K para o 
Complexo Cunhaporanga (Tab. 1), especialmente em sua 
porção central (Fig. 3), estão relacionados ao elevado 
grau de intemperismo característico desta unidade 
(Guimarães, 2000). Assim como nos mapas em cps, a 
região do Granito Serra do Carambeí (22 na Fig. 1), 
apesar de aflorar em área expressiva na forma de lajes, 
também não se destaca com valores significativos de K. 

O CGTC diferencia-se do CGC na figura 3 por 
apresentar setores mais extensos com teores elevados de 
K (Granito São Sebastião, aqui definido como domínio 
gamaespectrométrico C, além do domínio B), sendo que a 
divisão sugerida na figura 1 pode ser facilmente 
reconhecida. Tal divisão, refletida nos valores de K da 
tabela 1, não se relaciona necessariamente a importantes 
contrastes geoquímicos, podendo antes indicar um padrão 
distinto da intensidade de alteração intempérica e/ou de 
exposição de rochas. No caso dos domínios A e F, 
alongados paralelamente ao contato tectônico com o 
Grupo Itaiacoca, é possível pensar  em importante 
modificação da paragênese primária (e.g. conversão de 
biotita em clorita), vinculada à mobilização de fluidos 
que se percebe em diversas áreas próximas àquele contato 
tectônico (Szabó et al., inédito). 
 

 
Figura 3 . Mapa gamaespectrométrico do potássio (K). 
 

Os teores de equivalente em tório (eTh, Fig. 4), 
relativamente altos na porção central do CGC (região 
fortemente intemperizada), correspondem a um padrão 
reconhecido também em levantamentos de campo. 
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Os baixos valores de K e altos de eTh para o setor são 
consistentes com o que descrevem Wilford et al. (1997) 
para regiões da Austrália com história intempérica 
similar. O destaque é novamente o Granito Serra do 
Carambeí, facilmente identificável por seus teores 
elevados de eTh (Fig. 4). Os domínios 1 e 11 concentram 
algumas das principais áreas em que são encontradas 
rochas menos evoluídas do CGC, tais como 
granodioritos, quartzomonzodioritos e dioritos 
(Guimarães, 2000), podendo ser a causa dos valores um 
pouco menores de eTh, já que o tório sabidamente 
concentra-se nas etapas finais do processo de 
diferenciação das séries magmáticas. No CGTC são os 
setores C, B, E e F que se salientam por maiores valores 
para o eTh (Fig. 4). Vale observar nesta figura as 
diferenças entre os domínios D e E, o que pode refletir 
contrastes geoquímicos e/ou de alteração intempérica. 
 

 
Figura 4. Mapa gamaespectrométrico do tório (eTh). 
 

Os padrões de distribuição de valores baixos/altos de 
eU (Fig. 5) para ambos os complexos são, grosso modo, 
similares ao que se vê para o eTh. Uma importante 
diferença está no domínio C do CGTC (Granito São 
Sebastião), praticamente homogêneo para o eTh e repleto 
de contrastes para o eU (padrão similar existe no domínio 
8 do CGC, o “Granito Ouro Verde” de Guimarães, 2000). 
O Granito São Sebastião (domínio C), assim como trato 
significativo do domínio B (Fig. 2), são bem ressaltados 
no mapa da razão eTh/K (Fig. 6), decorrentes de maiores 
teores de potássio destes últimos. Finalmente as figuras 7 
e 8, representativas respectivamente dos parâmetros F e 
Kd, destacam com clareza os contrastes entre o CGC e o 
CGTC, em correspondência a diferenças geoquímicas 
e/ou de alteração intempérica dos complexos, assim como 
as similaridades dos domínios C e B. Já no mapa do 
urânio anômalo (Ud, Fig. 9) se evidenciam valores baixos 
deste parâmetro nos domínios F, D e E, sobretudo neste 
último. 
 

 
Figura 5.  Mapa gamaespectrométrico do urânio (eU). 
 

 
Figura 6. Mapa gamaespectrométrico da razão eTh/K. 
 
CONCLUSÕES 
 

A análise dos dados gamaespectrométricos absolutos 
confirmou praticamente todas as considerações 
elaboradas para o CGC, com base nos dados em cps 
(Guimarães et al., 2001). Os resultados mostraram 
também o elevado potencial do método em discriminar 
tratos geofísicos internos do CGTC, o que, no entanto, 
ainda carece de estudos integrados de maior detalhe, 
envolvendo investigações de atributos geológicos, 
geofísicos e geoquímicos, para que se possa averiguar a 
consistência do zoneamento proposto. 
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Figura 7. Mapa gamaespectrométrico de F=K*eU/eTh. 
 

 
Figura 8. Mapa gamaespectrométrico do parâmetro Kd. 
 

 
Figura 9. Mapa gamaespectrométrico do parâmetro Ud. 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
O presente trabalho tem por objetivo a caracterização 
petrográfica e geoquímica preliminar de um corpo 
granítico de dimensões batolíticas denominado 
“Ortognaisse Tarumã”, localizado no extremo sudoeste 
do Estado de Mato Grosso, na fronteira Brasil-Bolívia, 
entre as coordenadas.UTM 8.200.000 e 8.210.000; 
232.000 e 220.000. A sua área de ocorrência, distribui-se 
nas encostas da Serra de Santa Bárbara, imediações do 
Destacamento Militar de Fortuna. 
Os contatos desse corpo com litologias adjacentes se 
fazem por relações intrusivas com os biotita e 
hornblenda-biotita gnaisses bandados cinzentos 
polideformados que ocorrem na porção sudoeste da área 
mapeada referidos por Matos & Ruiz (1991) como 
“Embasamento Metamórfico”. Na área, podem ser 
verificados enclaves desses gnaisses cinzentos inseridos 
no Ortognaisse Tarumã. A leste ocorre um corpo 
granítico discretamente foliado denominado Granito 
Lajes, (Matos & Ruiz, 1991), portando enclaves do 

Ortognaisse Tarumã. Este último, datado por Geraldes 
(2000) pelo método U/Pb, apresenta pelo menos duas 
populações distintas de zircão (1606 e 1310 Ma) 
respectivamente, sendo portanto, muito imprecisa a sua 
idade de colocação e/ou rehomogenização isotópica. Até 
o momento o Granito Lajes aparece como a manifestação 
mais jovem na história intrusiva dos granitos 
mesoproterozóicos do Domínio Parágua na Região do 
Destacamento Fortuna. Toda essa seqüência é recoberta 
por discordância angular e erosiva com o Grupo Aguapeí 
(Sousa & Hildred, 1980), sintetisadas na Figura 1. 
Em que pese o trabalho de Godoy et al. (2003) ter-se 
referido ao Ortognaisse Tarumã como “Ortognaisse 
Fortuna”, verifica-se, em verdade, que a designação não é 
apropriada para estas rochas já que a denominação 
“Fortuna” foi anteriormente empregada por Sousa & 
Hildred (1980) para os conglomerados basais do Grupo 
Aguapeí, o que contraria o Código de Nomenclatura 
Estratigráfica vigente. 

 

 
Figura 1.Desenho esquemático mostrando os domínios tectônicos do SW do Cráton Amazônico 
(Brasil-Bolívia). Modificado de Ruiz et al. 2005.
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PETROGRAFIA E GEOQUÍMICA 
Macroscopicamente, o Ortognaisse Tarumã apresenta 
aspecto ocelar, coloração rosa-esverdeada, 
inequigranular, granulação grossa a muito grossa, 
estrutura gnáissica e textura porfirítica com fenocristais 
centimétricos de ortoclásio, com aspecto milonítico a 
protomilonítico. Ao microscópio, o porfiroclasto 
principal é o ortoclásio subdiomórfico que ocorre como 
fenocristais e participa da mesóstase. Exibem 
intercrescimento pertítico, em grãos cominuídos com 
feições de recristalização e deformação dúctil-rúptil 
pronunciada. A matriz é constituída por plagioclásio, 
quartzo e máficos, os quais conferem à rocha uma 
incomum coloração verde-clara (Godoy et al., 2003). Os 
cristais de plagioclásio, classificados como albita ou 
oligoclásio, ocorrem intensamente saussuritizados com 
geração de epidoto + sericita, e geminados 
polissinteticamente, cujas lamelas encontram-se 
encurvadas, decorrentes da cominuição e deformação 
miloníticas. O quartzo é intersticial e apresenta-se 
intensamente recristalizado e deformado, com extinção 
ondulante. Os minerais máficos estão representados pela 
biotita, com evidências texturais de cloritização e a 
hornblenda que ocorrem, quase sempre associados a 
agregados microgranulares constituídos por epidoto, 
zircão e apatita.  
As características descritas acima, associadas à intensa 
cominuição (microfissuramento) presente nestas rochas, 
evidencia o processo milonítico que elas sofreram. 
Observam-se ainda feições retrometamórficas, tais como, 
coronas de reação onde se destacam as biotitas 

secundárias resultantes da transformação de hornblendas 
e as cloritas como produto de reação da biotita. Os 
minerais acessórios são a titanita, epidoto (clinozoizita) e 
zircão, ocorrendo freqüentemente associados com os 
minerais máficos.  
A partir da composição modal efetuada pelo método da 
colorimetria macroscópica, devido à sua granulação 
grossa, essas rochas foram classificadas no diagrama 
QAP como monzogranitos (Fig.2A). 
 A caracterização geoquímica preliminar do Ortognaisse 
Tarumã foi realizada a partir do estudo de oito análises 
por Espectrometria de Fluorescência de Raios-X, obtidas 
no Laboratório de Análises Químicas da UNESP – Rio 
Claro, para elementos maiores (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, 
MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5), menores e traços 
(Ba, Cr, Cu, Nb, Ni, Rb, Sr, Y, Zr, La, Ce).  
Os valores analíticos brutos relacionados na tabela 01 
apresentam discrepâncias, relativamente à distribuição 
normal para granitos, apenas para K2O e Fe2O3 cujas altas 
concentrações refletem, possivelmente, processos de 
substituição iônica durante eventos metassomático-
hidrotermais pós-magmáticos e intensa potassificação 
sofrida por essas rochas. 
Nos diagramas total de álcalis versus sílica, de Cox et al 
(1979) Fig.2B, e Zr/TiO2 versus SiO2 de Winchester & 
Floyd (1977), Fig.2C , podem ser observadas amostras 
caracterizadas no campo dos riolitos e riodacitos/ dacitos, 
respectivamente, confirmando os dados petrográficos, 
enquanto que o diagrama TAS modificado de 
Middlemost (1991) Fig.2D, sugere tratar-se de rochas 
extremamente evoluídas

. 
 

Tabela 1 - Dados analíticos do Ortognaisse Tarumã 
Amostras G1P1 G1P13 G1P22 G1P32 G1P7 M2 M4.2 MS.2 
SiO2 71.63 57.60 71.64 72.12 72.65 68.56 69.74 70.66 
TiO2 0.32 1.03 0.19 0.40 0.27 0.47 0.47 0.27 
Al2O3 14.32 19.95 13.93 13.09 13.54 14.35 14.16 14.57 
Fe2O3 3.03 5.25 2.71 2.67 2.76 4.37 4.01 3.11 
MnO 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 
MgO 0.56 0.28 0.53 0.51 0.51 0.91 0.72 0.50 
CaO 1.78 1.61 1.63 1.54 1.36 1.66 1.26 1.35 
Na2O 3.17 3.66 3.29 2.71 2.57 3.02 2.76 2.87 
K2O 4.50 8.30 5.34 6.11 5.62 5.60 5.95 6.04 
P2O5 0.05 0.59 0.10 0.17 0.10 0.20 0.20 0.11 
LOI 0.64 1.73 0.65 0.67 0.59 0.84 0.72 0.49 
Total 100.01 100.00 100.01 100.01 99.99 100.00 100.02 100.00 
Ba 533 1282 897 979 784 1243 900 721 
Rb 183 293 164 208 201 194 214 218 
Sr 181 91 299 232 201 265 191 186 
Nb 9 14 5 8 7 8 214 8 
Zr 181 410 181 185 167 371 416 180 
Y 11 32 14 17 12 24 34 16 
Cr 74 51 57 102 60 82 63 113 
Ni 25 22 25 16 21 24 23 48 
Cu 6 1 6 7 0 20 15 2 
La 44 49 38 67 40 117 112 47 
Ce 101 123 123 143 105 243 246 123 

 
A totalidade das rochas analisadas são discretamente 

metaluminosas transicionando para peraluminosas 
conforme o diagrama de Maniar & Piccoli (1989), Fig.2E 
sendo geradas em um ambiente de arco vulcânico  
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O teor de P2O5 pode ser excelente indicador para se 
desvendar a temperatura de colocação de magmas 
granitóides, em base à curvas experimentais de saturação 
da apatita. Nesse sentido, o diagrama SiO2 versus P2O5 de 

Watson & Harrison (1984) apresentado na figura 2G, 
evidencia a temperatura de colocação do Ortognaisse 
Tarumã, coincidente com isoterma de 900ºC. 
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O setor SW do Cráton Amazônico, em Mato Grosso, 
é caracterizado por intenso magmatismo granítico 
calymmiano, geneticamente associado ao Orógeno San 
Ignácio-Rondoniano. A principal unidade atribuída a este 
evento, o Batólito Santa Helena, constitui uma intrusão 
com cerca de 3.500 Km2, alongada segundo a direção NS, 
encaixando-se em rochas supra e infracrustais do 
Domínio Jauru (Ruiz et al., 2004). Seus limites, 
redefinidos por Ruiz et al. (2005), caracterizam-se 
principalmente pelas Zonas de Cisalhamento Piratininga 
e Estiva Velha (ocidental), e Indiavaí-Lucialva (extremo 
NE), que o justapõe aos Complexos Metamórficos 
Taquarussu e Pontes e Lacerda (Matos et al., 2003); 
enquanto que suas porções oriental e meridional são, 
parcialmente, recobertas por pacotes sedimentares 
carboníferos (Formação Jauru) e Holocênicos (Formação 
Pantanal). 

O Batólito Santa Helena é constituído por rochas de 
foliação proeminente, equi e inequigranulares a 
porfiríticas, de granulação, preferencialmente, grossa até 
fina, leucocráticas a mesocráticas, com colorações 
variando entre cinza e rosa-avermelhado, tendo biotita 
como principal máfico e, subordinadamente, hornblenda 
e granada. Foram divididas, em base textural e 
mineralógica, em quatro principais associações de fácies 
petrográficas, todas apresentando estruturas gnáissicas. 
Modalmente, classificadas como sieno a monzogranitos, 
caracterizam-se, quimicamente, no diagrama TAS como 
riolitos (Fig. 1 A); bem como riolitos, riodacitos e dacitos 
naquele que utiliza além da sílica, a razão Zr/TiO2 (Fig. 1 
B). 

Apesar dos altos valores do somatório dos álcalis, o 
magmatismo que originou essas rochas pode ser 
classificado nos diagramas propostos por Irvine & 
Baragar (1971) como subalcalino (Fig. 1 C), do tipo 
cálcio-alcalino (Fig. 1 D). Fica evidenciado também, 
naquele de Maniar & Piccoli (1989) (Fig. 1 E), o caráter 
levemente metaluminoso das rochas menos diferenciadas, 
ricas em máficos (biotita e anfibólio) pertencentes a 
Associação de Fácies I; e discretamente peraluminoso 
daquelas das Fácies III e IV sugerindo contaminação 
crustal.  

O caráter de alto potássio, definido a partir da 
tendência modal das rochas estudadas (porcentagens 
expressivas de feldspatos potássicos e biotita) é ilustrado 
na figura 1 F, onde os pontos representativos dos litotipos 

estudados coincidem com o domínio definido por Roberts 
& Clemens (1993) para magmas de filiação shoshonítica. 

Como pode ser constatado no gráfico proposto por 
Cattalani & Bambic (1994) para discriminar processos de 
alteração e que apresenta um trend de fracionamento a 
partir de dados de elementos considerados como menos 
móveis em processos pós magmáticos (Fig. 1G), o 
comportamento geoquímico dos litotipos estudados 
mostrou uma evolução a partir das rochas da Associação 
de Fácies I, com menor teor de sílica e metaluminosas, 
que se posicionam próximo ao campo do dacito, seguidas 
por aquelas da Associação de Fácies IV, II e III, 
coincidentes com o domínio do riolito, tendo esta última 
fácies os litotipos mais diferenciados, ricos em sílica e 
peraluminosos. No entanto, esta figura indica também 
que algumas dessas amostras tiveram relativo ganho de 
massa (três amostras da Fácies I e três da Fácies IV) o 
que deve ser atribuído aos processos de alteração e 
metamorfismo. 

A investigação do ambiente geotectônico no qual se 
insere este magmatismo ácido, foi feita a partir do 
diagrama discriminante Rb versus (Y+Nb) (Figura 1 H) 
proposto por Pearce et al. (1984). Os pontos 
representativos dessas rochas coincidem tanto com o 
domínio definido para granitóides intra-placa (WPG) 
(amostras da Fácies II, III e do Grupo 1 da Fácies IV) 
quanto com aquele proposto para granitóides de arco 
vulcânico (VAG) (amostras da Fácies I e do Grupo 2 da 
Fácies IV), concentrando-se no campo correspondente 
aos granitóides pós colisionais sugerido por Pearce 
(1996).  

O comportamento dos elementos traços associados ao 
K2O, normalizados pelos valores dos granitos de 
Cordilheira Meso-Oceânica de Pearce et al. (1984), 
evidencia um fracionamento dos elementos de íon 
pequeno (LILE) K, Rb e Ba em relação aos elementos de 
alta carga (HFSE) Nb, Ce, Hf, Zr, Sm, Y e Yb, com 
enriquecimento no primeiro grupo, bem como, anomalia 
negativa de Nb, excetuando três amostras da Fácies IV 
(separadas como Grupo 1), duas das quais mostram 
anomalia negativa de Ba (Fig. 2). 

No grupo dos LILE observa-se para a Fácies II e III e 
para o Grupo I da Fácies IV (Fig. 2), uma anomalia 
positiva de Rb em relação ao K2O e Ba, o que não 
acontece com  as  rochas  da  Fácies  I  e  do  Grupo II  da 
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Figura 1: Distribuição dos pontos representativos das rochas do Batólito Santa Helena nos diagramas: (A) TAS; (B) 
SiO2 versus Zr/TiO2 (C) alcalis versus SiO2; (D) AFM; (E) ACNK versus ANK; (F) K2O+Na2O versus SiO2; (G) Al2O3 

versus TiO2; (H) Rb versus(Y+Nb).Símbolos: Associação de Fácies I = triângulo; Associação de Fácies II = círculo; 
Associação de Fácies III = losango; Associação de Fácies IV = círculo. 

 
Fácies IV que apresentam valores mais elevados de Ba, 
explicados pelo fracionamento de biotita. No grupo dos 
HFSE é nítida, para todas as rochas, uma anomalia 
positiva de Ce, enquanto os valores normalizados de Zr, 
Sm, Y e Yb mostram-se com um padrão levemente sub-
horizontalizado e, geralmente, inferiores a um. Esse 
padrão verificado nos litotipos estudados é similar àquele 
apresentado por rochas cálcio-alcalinas de alto K, sendo 
essa diminuição em Y, Yb e outras Terras Raras Pesadas 
indicativa de presença de granada residual em suas fontes 
(Scheepers, 1995). 

Os padrões definidos pelos Elementos Terras Raras, 
normalizados pelos valores condríticos de Nakamura 

(19

negativas de Eu indicando fracionamento de plagioclásio.

77), estão ilustrados na figura 2, separados por 
Associação de Fácies.  Dentre elas, as rochas da Fácies 
IV que descrevem dois padrões diferentes foram 
ilustradas, separadamente, como Grupo 1 e Grupo 2 (Fig. 
2). Independentemente do tipo faciológico, observa-se 
para todas as amostras estudadas um padrão de 
enriquecimento dos Elementos Terras Raras Leves (La, 
Ce, Nd e Sm) em relação aos Elementos Terras Raras 
Pesados (Dy, Er, Yb e Lu) exibindo, em geral, 
configuração sub-horizontalizada para os últimos. 
Excetuando as amostras da Fácies I e do Grupo 2 da 
Fácies IV, todas as outras apresentam anomalias 
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Figura 2: À Esquerda: Padrão de distribuição de Elementos Terras Raras, normalizados pelos valores  
condríticos de Nakamura (1977). À Direita: Padrão de distribuição de Elementos Traços, normalizados  

p  elos valores dos granitos de Cordilheira Meso-Oceânica de Pearce et al. (1984) para as rochas graníticas 
do Batólito Santa Helena.Símbolos: Associação de Fácies I = triângulo; Associação de Fácies II 

 = círculo; Associação de Fácies III = losango; Associação de Fácies IV = círculo. 
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As razões Eu/Eu* variam entre 0.80 e 0.16, com 
anomalias negativas aumentando das rochas menos 

iferenciadas da Fácies I (0.73-0.70) e do Grupo 2 da 
Fác

e diferenciadas para a Fácies 
II, 

egativas de Eu, 
com

,
enr

ecem à FAPESP (processo 13079-0) 
pel uxílio à pesquisa.   
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lithogeochimie e du changement de masse en 
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Irvine, T.N. & Baragar, W.R.A., 1971.  A guide to the 
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 sobre a evolução tectônica 

de Estudos Tectônicos e IV International 

Rui

Sch Geology, geochemistry and 

Wh -type     

d
ies IV (0.80-0.73) para aquelas mais evoluídas das 

Fácies II (0.19-0.16) III (0.18-0.30) e do Grupo 1 da 
Fácies IV (0.18-0.34). Excetua-se a esta regra, uma 
amostra do Grupo 2 da Fácies IV (14J) com anomalia 
positiva de Eu e razão Eu/Eu* de 1.12. As amostras da 
Fácies II e III caracterizam-se, em geral, pelo maior teor 
em Terras Raras totais, pelo padrão sensivelmente mais 
fracionado, com pronunciada anomalia negativa de Eu 
(Eu/Eu* entre 0,30 e 0,18). 

Os valores dos elementos traços, os baixos teores de 
CaO e das razões de Ba/Rb (entre 0.08 e 1.80), 
evidenciam rochas altament

III e para o Grupo 1 da Fácies IV, geradas a partir de 
processo de diferenciação magmática por fracionamento 
dos feldspatos, com empobrecimento de plagioclásios e 
enriquecimento dos feldspatos alcalinos. 

Padrões sub-horizontalizados para Elementos Terras 
Raras Pesados, bem como aumento do conteúdo total de 
Elementos Terras Raras e das anomalias n

 a evolução, favorecem a hipótese de um 
fracionamento dominado por plagioclásio o que também 
é corroborado pelas correlações negativas encontradas 
entre sílica e CaO e sílica e Sr. O empobrecimento das 
Terras Raras Pesadas pode ser interpretado tanto pela 
existência de granada na fonte original como também 
pelo fracionamento de minerais acessórios tais como 
titanita, zircão e apatita, todos eles com altos valores de 
coeficiente de distribuição para Terras Raras Pesadas 
(Figueiredo, 1985). O enriquecimento relativo das TRL é 
característico de rochas crustais e é devido a incorporação 
preferencial das TR de maiores raios iônicos na fração 
líquida, nos equilíbrios em sistemas silicáticos 
cristal/líquido (Buma et al., 1971; in: Figueiredo, 1985). 

Típicas características de Granitóides do tipo I, 
citadas por Whalen et al. (1987), são encontradas nas 
rochas estudadas, tais como, altos teores de K2O e Rb

 

 
iquecimento em Ce e baixos valores de Zr, Nb e Sm. 

Além destas, outras feições que caracterizam Granitóides 
tardi a pós-colisionais do Tipo I são reconhecidas no 
Batólito Santa Helena, dos quais destacam-se: grande 
volume de rochas félsicas e menor quantidade de dioritos 
e gabros; biotita como mineral máfico dominante; plutons 
dispersos, isolados, contornados por auréolas de contato 
metamórfico fortemente discordantes e ausência de 
enxames de diques. 
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A Província Granítica Brasiliana tardi- a pós-tectônica 
do sudeste matogrossense encontra-se relacionada à 
evolução do Cinturão Paraguai que é constituído por 
epimetamorfitos do Grupo Cuiabá e pode ser distinta em 
dois grandes grupos e/ou eventos magmáticos. A parte sul 
aflora no Estado de Mato Grosso do Sul e é constituída 
pelos maciços Taboco, Rio Negro, Coxim e Sonora com 
idades em torno de (Rb/Sr de 490 Ma.). A parte norte aflora 
no Estado do Mato Grosso e é constituída pelos batólitos 
São Vicente com idades obtidas pelo método K/Ar em 
biotitas de 503 Ma (Hasui & Almeida, 1970) e Rb/Sr em 
rocha total indicando uma idade 500 ± 15 Ma por Almeida 
e Mantovani (1975) e é considerada como a de colocação 
desse corpo ígneo, Araguaiana e Lajinha. Constituem 
intrusões de dimensões batolíticas, o primeiro intrudido na 
região da inflexão das rochas do Grupo Cuiabá de NNE-
SSW para ENE-WSW e os demais no extremo leste da 
faixa controlados pela Zona de Cisalhamento Araguaia e 
parcialmente recobertos pelos sedimentos da Bacia do 
Araguaia. 

As regiões de ocorrência destes maciços que envolvem 
o estado do Mato Grosso foram estudas inicialmente quanto 
aos aspectos geológicos, nos projetos governamentais 
(escala 1:1.000.000) do Projeto Radambrasil durante as 
décadas de 70 e 80 e perfazem parte das Folhas SD.22 
GOIAS, SD.21 CUIÁBA. Regionalmente, estas rochas 
estão restritas ao Domínio Tectônico Interno da Faixa de 
Dobramentos Paraguai, que é uma entidade geotectônica 
evoluída às margens S/SE do Craton Amazônico durante a 
orogênese brasiliana; e intrudidas em rochas 
epimetamórficas do Grupo Cuiabá localizadamente em 
extensas auréolas de metamorfismo termal na fácies 
hornblenda hornsfels. Trabalhos mais recentes mencionam 
aspectos da caracterização geológica regional em (Luz et 
al., 1980; Barros et al., 1982; Del’Arco et al., 1982; Ruiz et 
al., 1999; Godoy et al., 2004); entretanto, não apresentam 
estudos sistematizados. 

Apesar de estas rochas graníticas representarem um 
importante registro do magmatismo tardi a pós-tectônico do 
sudeste Mato-grossense, não foram alvo de estudos 
detalhados que possibilitassem o entendimento geológico-
tectônico desta região, assim como a evolução e geração 
deste magmatismo, com o objetivo de estabelecer sua 
relação composicional e temporal desta Província. Deste 
modo, o presente trabalho tem por objetivo a caracterização 
principalmente geológica, petrográfica e geoquímica dos 
tres (3) corpos (Fig. 1). 

O Batólito São Vicente primeiramente estudado por 
Almeida (1954) é um corpo batolítico de composição 

essencialmente sienogranítica e subordinadamente 
monzogranítica, alojado no estágio tardi-cinemático do 
evento Brasiliano. Apresenta-se com uma área aflorante de 
437 km2 localizada a 60 km ao sudeste de Cuiabá, intrusivo 
e parcialmente recoberto pelos sedimentos da Bacia do 
Paraná, na sua porção leste. Observa-se em todo o maciço 
um grande número de diques e veios aplíticos e/ou 
pegmatóides das mais variadas espessuras de composição 
ácida.  

Os litotipos predominantemente são representados por 
biotita–granitos e muscovita-biotita-granitos, sendo 
possível à individualização inicial de quatro fácies 
texturais: a fácies eqüigranular grossa a porfirítica, tendo a 
sua maior expressão em faixa circunscrita às bordas de 
contato; a fácies porfirítica de matriz média a eqüigranular 
média, ocupando a zona central do corpo; a fácies 
eqüigranular fina a porfirítica, distribuída na região sudeste 
do batólito e a fácies pegmatítica restrita à zona noroeste do 
maciço. São rochas isotrópicas, ineqüigranulares, 
leucocráticas, de coloração rósea ou localmente cinza, de 
granulação fina a grossa e/ou porfirítico, rapakivi ou não, 
localmente cataclástico e composto por ortoclásio, 
oligoclásio/ andesina; quartzo intersticial e biotita 
representando a única fase máfica primária. Como 
acessórios exibe apatita, zircão, magnetita, pirita, allanita e 
mais raramente fluorita e como minerais de alteração 
apresenta epidoto, muscovita, sericita, hematita, clorita e 
calcita. 

O Batólito Lajinha desenvolve estrutura semicircular e 
dimensões de aproximadamente 110 Km2. O seu caráter 
isotrópico; a ausência de anfibólio e a sua textura variando 
de ineqüigranular a discretamente porfirítica, constituem as 
suas principais diferenças do Granito Araguaiana (Sousa et 
al., 1999). São constituídos por sieno a monzogranitos, 
isotrópicos a localmente e fracamente deformados, 
composto por microclínio pertítico; quartzo, plagioclásio, 
biotita, zircão, apatita, titanita, epidoto, clorita e sericita. 

As rochas do Batólito Araguaiana afloram nas 
proximidades da cidade homônima exibindo estrutura 
alongada com direção N-S e ocupando uma área de 250 
Km2. Segundo (Sousa et al., 1999) são individualizados 
duas fácies, de composição monzograníticas e 
leucocráticas, uma de coloração rosa a rosa-avermelhada. 
As texturas que ocorrem com maior freqüência são as 
porfiríticas com presença ou ausência de feições rapakivi, 
imersos em uma matriz de granulação média a grossa de 
composição quartzo-feldspática e biotita, mas termos eqüi- 
ineqüigranulares, aplíticos e pegmatóides são existentes. 
Confere particular destaque ao conjunto litológico o 
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aparecimento de largos cristais zonados, da ordem de 5 cm 
de comprimento, caoticamente distribuídos. A segunda se 
diferencia pela textura porfirítica apresentando 
porcentagens menores de fenocristais e pela coloração 
cinza. As fácies ocorrem controladas pela Zona de 
Cisalhamento do Araguaia que é responsável pela estrutura 
fortemente foliada e cataclasada. As rochas são constituídas 
por biotitas-granitos de composição sieno a monzogranítica, 
isotrópicas a localmente foliados, constituídas por 
microclina pertítica; quartzo; oligoclásio e/ou andesina. Os 
minerais de quantidade subordinada são a biotita 
discretamente cloritizadas e com muitas inclusões de 
zircão; o anfibólio (ferro-pargasita) é raro e ocorrem na 
fácies de composição dominante monzograníticas, além de 
zircão, titanita, allanita, apatita e opacos (Ruiz et al., 1999). 

As análises químicas das rochas destes maciços foram 
realizadas no LABOGEO-IGCE/UNESP-Rio Claro, 
utilizando-se fluorescência de Raios-X, separações 
cromatográficas (ICP-AES). Os trabalhos de cunho 
geoquímicos são raros na literatura sobre os granitóides 
desta província (Almeida 1954, Hasui & Almeida, 1970; 
Almeida & Mantovani, 1975; Pinho et al., 1993; Godoy et 
al., 2004) para o São Vicente e de (Sousa et al., 1999; Ruiz 
et al., 1999; Godoy et al., 2004) para o Araguaiana e 
Lajinha. 

Os maciços de maneira geral apresentam valores 
elevados de sílica, no intervalo de 68% a 77%, com a maior 
concentração ao redor de 75% de SiO2, identificando um 
conjunto de rochas enriquecidas e, portanto mais 
diferenciadas. Os demais óxidos evidenciam tendências que 
apresentam correlação negativa em relação ao aumento em 
SiO2, com exceção dos álcalis, onde os teores de Na2O 
oscilam num intervalo de variação, com grande 
concentração de amostras em torno de 3,4 a 4,6% Na2O, 
enquanto os de K2O flutuam num intervalo amplo de 4 a 
5,5%. 

Os demais óxidos evidenciam tendências que 
apresentam correlação negativa em relação ao aumento em 
SiO2, com exceção dos álcalis, onde os teores de Na2O 
oscilam num intervalo de variação mais ou menos constante 
com o aumento da sílica, com grande concentração de 
amostras em torno de 2,9 a 3,6% Na2O, enquanto os de K2O 
apresentam correlação positiva e flutuam num intervalo 
amplo de 2,0 a 5,1%. As relações entre os álcalis (Figura 
2A) definem os complexos como pertencentes a série cálcio 
alcalina de alto potássio, apresentando fácies do Lajinha e 
Araguaiana transicionando para a série shoshonítica. Outros 
diagramas de classificação serial, utilizando óxidos de 
alumínio, cálcio, ferro e magnésio (Figura 2B), reafirmam 
este caráter de uma seqüência cálcio-alcalina. Quanto às 
relações em alumínio (Figura 2C) as rochas são 
classificadas leucogranitos a duas micas e com biotita 
(peraluminoso), apresentando para o Araguaiana uma 
transição para granitos com hornblenda (metaluminoso). 

A assinatura tectônica dos maciços define-os como do 
Tipo I, sendo que Araguaiana apresenta caráter sin-
colisional formados em possíveis ambientes de arco 
continental e os demais pós-colisional em possível 
ambiente de intraplaca (Figura 2D e E). Nos aranhogramas 
da (Figura 2F) para elementos traços em relação ao padrão 

de (Sun & McDonough, 1989) observa-se para a maioria 
dos litotipos um empobrecimento em Ba, Sr e Ti, 
acentuado, além dos valores dos elementos traços, os 
pequenos valores de Ca, além das razões de Ba/Rb baixas, 
evidenciam rochas altamente diferenciadas, geradas a partir 
de processo de diferenciação magmática por fracionamento 
dos feldspatos, com empobrecimento dos plagioclásios e 
enriquecimento do feldspato alcalino. 

O comportamento geral dos elementos de terras raras 
das diversas faciologias dos maciços em relação ao padrão 
adotado para crosta inferior Boynton (1984), apresentado 
na (Figuras 2F, G e H) os valores REE As distribuições de 
REE para as rochas apresentam suave assimetria, anomalias 
Eu, altos valores de LREE e elevados de HREE, com 
exceção do São Vicente que apresenta forte assimetria, 
definida pelo empobrecimento de HREE. 

O valores das REE das fácies das rochas São Vicente 
(Figura 2F) apresentam valores de [La/Yb=55,60]N e forte 
anomalias negativas de Eu, com [Eu/Eu*=0,59]N e um 
padrão de assimetria definido pelos valores de Ce-Sm=1,91 
em relação à Gd-Yb=1,02. 

O estudo das REE das fácies das rochas do Batolito 
Lajinha (Figura 2G) apresentam valores de [La/Yb=8,68]N 
e aumento da anomalias negativas de Eu, com 
[Eu/Eu*=0,37]N e um padrão suavizada de assimetria 
definido pelos valores de Ce-Sm=1,56 em relação à Gd-
Yb=0,95. 

O estudo das REE das fácies das rochas do Batolito 
Araguaiana (Figura 2H) apresentam valores de dois padrões 
distintos um com [La/Yb=5,35]N e fraca anomalias 
negativas de Eu, com [Eu/Eu*=0,23]N e um padrão leve de 
assimetria definido pelos valores de Ce-Sm=7,27 em 
relação à Gd-Yb=2,59 e outro com [La/Yb=5,35]N e fraca 
anomalias negativas de Eu, com [Eu/Eu*=0,23]N e um 
padrão leve de assimetria definido pelos valores de Ce-
Sm=7,27 em relação à Gd-Yb=2,59 

Em relação à profundidade de emplacement podem ser 
classificados como granitos mesozonal, caracterizado pelo 
caráter tardi-tectônico e baseando-se nas suas composições 
mineralógicas são classificados, como granitos do Tipo I ou 
granitos da “série magnetita”, originados de fusão parcial 
de rochas ígneas (Ruiz et al., 1999). 

Pinho et al., (1993), estudando amostras Lajinha e 
Araguaiana, o caracterizaram como granito do tipo I de 
mesozona, com colocação passiva, de composição variando 
de monzo a sienogranito, apresentando conteúdos de 
elementos traços compatíveis com ambientes intraplaca.  

Os dados geológicos e geoquímicos analisados das 
rochas granitóides analisadas dos maciços, permitem defini-
los como granitos epizonais, tardi- tectônico, fracionados e 
enriquecidos em (Si, Na, K e Al) e represendo intrusões 
tardias no ciclo magmático. O magmatismo é do Tipo I, 
distintos e não cogenético, gerados em ambiente de colisão 
continental e/ou de descompressão pós-colisional, que 
alcançam ambientes mais estáveis de consolidação ao final 
do evento colisional no SW do Cráton Amazônico. As 
rochas definem uma tendência geoquímica a partir do 
acréscimo no nível de diferenciação dos maciços de leste 
para oeste. Os valores geoquímicos mais diferenciados 
sugerem a intensificação do processo de fracionamento do  
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magma inicial, através da remoção dos plagioclásios e 
enriquecimento de feldspato potássio e conseqüentemente 
elevando os níveis de LREE, além da participação de 
minerais acessórios no decaimento dos valores de HREE. 
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A Província Granítica Brasiliana tardi- a pós-tectônica 

do sudeste matogrossense encontra-se relacionada à 
evolução do Cinturão Paraguai que é constituído por 
epimetamorfitos do Grupo Cuiabá e pode ser distinta em 
dois grandes grupos e/ou eventos magmáticos. A parte 
norte aflora no Estado do Mato Grosso e é constituída 
pelos maciços São Vicente com idades (Rb/Sr de 500±15 
Ma.), Araguaiana e Lajinha. A parte sul, objetivo deste 
trabalho aflora no Estado de Mato Grosso do Sul e é 
constituída pelos maciços Taboco, Rio Negro, Coxim e 
Sonora com idades em torno de (Rb/Sr de 490 Ma.) na 
forma de intrusões com forma alongada, alinhados 
segundo NNE-SSW expostos nos contrafortes erosivos da 
Serra de Maracaju e recobertos parcialmente pelos 
sedimentos das bacias do Pantanal e do Paraná.  

As regiões de ocorrência destes maciços envolve o 
estado do Mato Grosso do Sul e foram estudadas 
inicialmente quanto aos aspectos geológicos, nos projetos 
governamentais (escala 1:1.000.000) do Projeto 
Radambrasil e perfazem parte da  folha SE. 21 
CORUMBÁ (Del 'Arco et al., 1982). Deste modo o 
trabalho mais recente de (Godoy et al. 2004); mencionam 
aspectos da caracterização geológica regional e agora 
retornam para estudos geológicos sistematizados a partir 
da caracterização principalmente geológica, petrográfica 
e geoquímica dos quatro (4) corpos (Fig. 1). 

As rochas da parte sul afloram numa estreita faixa 
com direção NNE-SSW e apresentam feições geológicas 
e mineralógicas que permitem a identificação de dois 
conjuntos de granitóides agrupados devido a sua 
mineralogia e padrão geoquímico, os da parte sul (Taboco 
e Rio Negro) e os da parte norte (Coxim e Sonora). 

Regionalmente, estas rochas granitóides apresentam 
caráter epizonal e estão restritas ao Domínio Tectônico 
Interno da Faixa de Dobramentos Paraguai com uma 
evolução durante a orogênese brasiliana; e intrudidas em 
rochas epimetamórficas do Grupo Cuiabá que constitui-se 
de uma expressiva associação de sedimentos 
metamorfisados na fácies xisto-verdes, alcançando no 
máximo a zona da biotita, e que apresentam localmente, 
quando exposto, um caráter milonítico dos granitóides 
das bordas, além da identificação lateral na rochas 
encaixantes de auréolas de metamorfismo termal, 
apresentando processos de blastese em fácies hornblenda 
hornsfels. 

Apresenta uma evolução estrutural evidenciada pelo 
registro de três fases deformacionais. Na fase D1 é 
marcada por uma clivagem ardosiana ou xistosidade 
plano-axial (S1) paralela à subparalela a (S0). A fase D2 é 
definida por uma clivagem ardosiana ou de crenulação 

(S2), com atitude média de 260/30 e constituindo na fase 
mais importante no rearranjo tectônico, sendo 
responsável pelo desenho dos dobramentos regionais. A 
blastese vinculada à colocação tardia dos maciços 
graníticos é claramente controlada pelos planos de 
clivagem de crenulação S2. A fase D3 caracteriza-se por 
uma tênue clivagem subvertical, retrometamórfica e traço 
axial que evolui gradativamente e localmente para falhas 
direcionais, ambas ortogonais ao “trend” da Faixa 
Paraguai. 

O Granito Taboco são pequenas ocorrências e estão 
localizadas à margem direita do rio Taboco. A maior 
ocorrência constitui um stock com cerca de 12 km2. São 
representados por monzogranitos de coloração rósea, 
avermelhada e esbranquiçada, predominando as fácies de 
granulação média, fina e porfirítica, composto por 
microclínio, oligoclásio, quartzo, biotita, (raras 
hornblendas), clorita, opacos, zircão, apatita, epidoto e 
sericita. 

O Granito Rio Negro aflora à margem direita do rio 
Negro exposto em uma área total de aproximadamente 16 
km2. Caracteriza-se morfologicamente como um 
anfiteatro erosivo, delimitado por escarpas de erosão e na 
porção interna, mais arrasada, o granito em grande parte 
está oculto sob os sedimentos coluviais e quaternários. 
Pode ser dividido em quatro fácies que são representadas 
por monzogranitos a biotita-monzogranitos, granodioritos 
e quartzo-monzonitos de granulação grossa a média e 
coloração variando do esbranquiçado ao cinza-escuro, 
constituído por quartzo, microclínio, 
oligoclásio/andesina, biotita e hornblenda, titanita, zircão, 
opacos, apatita, epidoto e clorita. 

O Granito Coxim apresenta-se na  forma de delgada 
faixa com cerca de 70 km de comprimento e 1 km de 
largura, orientada segundo nordeste. Aflora ao longo da 
linha de escarpas da borda noroeste da Bacia do Paraná, 
na porção ocidental da serra de Maracaju. É composto 
por monzo a sienogranitos leucocráticos de coloração 
avermelhada, ineqüigranulares, mas em alguns tipos 
ocorrem pórfiros de até 5mm maciça, isotrópicas a 
localmente cataclásticos próximo ao contato com as 
rochas encaixantes e são compostos por microclínio, 
oligoclásio, quartzo, biotita e subordinadamente 
hornblenda em fácies mais localizada, opacos, 
clinozoizita, alanita, apatita, clorita e sericita. 

O Granito Sonora aflora à margem direita do Rio 
Sonora no limite ocidental da serra de Marcaju. Não se 
encontra exposto, ocorrendo nas escavações da Usina 
Hidroelétrica de Sonora na divisa do MT/MS, mas 
dispondo-se no mesmo alinhamento e intrusivo nos 
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metassedimentos do Grupo Cuiabá. É constituído por 
sienogranitos leucocráticos de coloração vermelha, 
ineqüigranulares, granulação média a fina, isotrópica e 
localmente cataclástica, composto por microclínio, 
oligoclásio, quartzo, biotita, além de opacos, titanita, 
apatita, clorita e epidoto.  

As análises químicas das rochas destes maciços foram 
realizadas no LABOGEO-IGCE/UNESP-Rio Claro, 
utilizando-se fluorescência de Raios-X, separações 
cromatográficas (ICP-AES). Os trabalhos de cunho 
geoquímicos são raros na literatura sobre os granitóides 
desta província, com exceções a trabalhos iniciais e com 
contexto geral dos maciços, para a parte sul (Godoy et al., 
2004). 

Os maciços de maneira geral apresentam valores 
elevados de sílica, no intervalo de 68% a 78%, com 
exceção para o Rio Negro que apresenta valores menores 
no intervalo de 60% a 68% de SiO2. Quanto aos valores 
de sílica observa-se que os quatros maciços apresentam 
valores distintos, mas apresentam nesta fase inicial dos 
trabalhos, controlado basicamente por duas a três fases 
principais: uma de caráter inicial, mais localizada sendo 
que para o Rio Negro assume caráter granodiorítico, 
quartzo-monzonítico e quartzo-diorítico, outra principal, 
responsável pela intrusão maiores de massas de 
monzo/sienogranitos que constituem o arcabouço 
principal e que fragmentaram e incorporaram as rochas 
precedentes e a final caracterizada pelas intrusões 
localizadas de sucessivos impulsos tardios, compostos 
por intrusões de granitos eqüigranulares, aplitos e 
pegmatítos mais diferenciados que afetam as demais 
fácies. 

Os demais óxidos evidenciam tendências que 
apresentam correlação negativa em relação ao aumento 
em SiO2, com exceção dos álcalis, onde os teores de 
Na2O oscilam num intervalo de variação mais ou menos 
constante com o aumento da sílica, com grande 
concentração de amostras em torno de 2,9 a 3,6% Na2O, 
enquanto os de K2O apresentam correlação positiva e 
flutuam num intervalo amplo de 2,0 a 5,1%. As relações 
entre os álcalis (Figura 2A) definem os maciços como 
pertencentes a série cálcio alcalina de alto potássio com 
exceção de amostras do Rio Negro de médio potássio. 
Outros diagramas de classificação serial, utilizando 
óxidos de alumínio, cálcio, ferro e magnésio (Figura 
2B), reafirmam este caráter de uma seqüência cálcio-
alcalina. Quanto às relações em alumínio (Figura 2C) as 
rochas são classificadas leucogranitos com biotita 
(peraluminoso), com exceção as fácies iniciais do Rio 
Negro que são definidas como granitos com hornblenda 
(metaluminoso). 

A assinatura tectônica dos maciços define-os como do 
Tipo I sin-colisional, com exceção para o Rio Negro que 
apresenta caráter pré-colisional, mas formados em 
possíveis ambientes de arco continental (Figura 2D e E). 
Nos aranhogramas da (Figura 2F) para elementos traços 
em relação ao padrão de (Sun & McDonough, 1989) 
observa-se para a maioria dos litotipos um 
empobrecimento em Rb, Nb, Sr e Ti e enriquecimento em 
Ba, com exceções para algumas fácies tardias dos 

maciços mais evoluídos, evidenciando, portanto rochas 
menos diferenciadas em que o processo de fracionamento 
dos feldspatos é menos acentuado. O comportamento 
geral dos elementos de terras raras das diversas 
faciologias dos maciços em relação ao padrão adotado 
para crosta inferior Boynton (1984), apresentadas nas 
(Figuras 2 G, H, I, J) apresentam os padrões de 
distribuição que podem ser distintos em dois conjuntos: 
os do sul (Taboco e Rio Negro) apresentam-se com uma 
assimetria menor, gerados por um leve enriquecimento 
em LREE e relação ao empobrecimento em HREE, fraca 
anomalias de Eu, mas com uma disposição subparalela 
muito regular entre as fácies destes maciços, com 
exceções para fácies mais tardias. Para os maciços do 
norte (Coxim e Sonora) torna-se mais acentuada a 
assimetria do conteúdo de REE, maiores valores de 
anomalias de LREE e incremento das anomalias 
negativas de Eu à medida que se tornam mais 
diferenciados.  

O valores das REE das fácies do Maciço Taboco 
(Figura 2G) apresentam valores de [La/Yb=3,40]N e 
suave anomalias negativas de Eu, com [Eu/Eu*=0,71]N e 
um padrão fraco de assimetria definido pelos valores de 
Ce-Sm=1,91 em relação à Gd-Yb=1,02. 

O estudo das REE das fácies do Maciço Rio Negro 
(Figura 2H) apresentam valores de [La/Yb=14,91]N e 
fraca anomalias negativas de Eu, com [Eu/Eu*=0,63]N e 
um padrão leve de assimetria definido pelos valores de 
Ce-Sm=2,89 em relação à Gd-Yb=2,54. 

O estudo das REE das fácies do Maciço Coxim 
(Figura 2I) apresentam valores de [La/Yb=8,83]N e 
aumento da anomalias negativas de Eu, com 
[Eu/Eu*=0,92]N e um padrão mais forte de assimetria 
definido pelos valores de Ce-Sm=2,69 em relação à Gd-
Yb=1,81. 

O estudo das REE das fácies do Maciço Sonora 
(Figura 2J) apresentam valores de [La/Yb=9,98]N e suave 
anomalias negativas de Eu, com [Eu/Eu*=0,67]N e um 
padrão de assimetria definido pelos valores de Ce-
Sm=2,60em relação à Gd-Yb=1,95. 

Os dados geológicos e geoquímicos analisados das 
rochas granitóides, permitem defini-los como um 
magmatismo do Tipo I, gerado em ambiente colisional 
com fusão de material da crosta inferior heterogênea, 
apresentando-se distintos e não cogenético, sugerindo, 
para a formação desta suíte intrusiva, a geração por 
magmas diversificados e em níveis de fracionados 
distintos para cada maciço. As rochas definem dois 
conjuntos geoquímicos bem distintos quanto ao REE, 
evidenciando seqüencialmente um acréscimo no nível de 
diferenciação dos maciços do sul para o norte, bem como 
seu caráter mais tardio. Os valores geoquímicos mais 
diferenciados sugerem a intensificação do processo de 
fracionamento do magma inicial, através da remoção dos 
plagioclásios e enriquecimento de feldspato potássio e 
conseqüentemente elevando os níveis de LREE, além da 
participação de minerais acessórios no controle de HREE, 
enquanto a parte sul deste conjunto apresenta-se mais 
enriquecida em plagioclásio e hornblendas e portanto 
inversa do padrão do conjunto do norte. 
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A evolução geológica da região inicia-se no 
Proterozóico Médio/Superior com a deposição de uma 
seqüência supracrustal em bacia tipo rift com a deposição 
do Grupo Cuiabá e durante o Brasiliano teríamos um 
processo colisional com granitogênese de natureza 
eminentemente cálcio-alcalino, associada à uma tectônica 
rúptil com formação de zonas de cisalhamento 
transcorrente com emplacement dos maciços em 
estruturas transtratívas do tipo pull-apart. Estas zonas de 
cisalhamento constituem sistemas antigos, que facilitam a 
ascensão destes magmas e são reativados no final do 
brasiliano, condicionando sua forma, bem como afetando 
tardiamente suas bordas. 
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A evolução Proterozóica do Cráton Amazônico é 

caracterizada pela acresção de cinturões móveis que se 
anexaram ao núcleo arqueano do protocráton Amazônico, 
tornando assim, possível a identificação do Cinturão 
Maroni-Itacaiunas (2,2 a 2,0 Ga), Cinturão Venturi-
Tapajós (2,1 e 1,9 Ga), Província Rio Negro-Juruena (1,7 
e 1,6 Ga), Província Rondoniana (1,5 e 1,3 Ga) e o 
Cinturão Sunsas/Aguapeí (1,1 e 1,0 Ga), segundo 
(Tassinari & Macambira, 1999). 

A Suíte Intrusiva Rio Branco encontra-se inserida em 
rochas dos Complexos Vulcano-sedimentares e 
Gnáissico-migmatíticos do Domínio Cachoeirinha (Ruiz 
et al., no prelo), formando um conjunto de corpos de 
idade mesoproterozóico pertencente à Província 
Geocronológica Rio Negro-Juruena (1,7 – 1,55 Ga) e é 
constituída pelas principais ocorrências de intrusões 
(ácida/básica) pós-cinemáticas do SW do Cráton 
Amazônico, não afetado pela Orogenia Sunsás (1,0 a 0,85 
Ga) (Saes, 1999, Geraldes et al., 2004 e Ruiz et al., no 
prelo). Tal peculiaridade faz com que estas unidades 
sejam importantes fontes de dados sobre evolução crustal 
no período entre as Orogenias San Ignácio-Rondoniana 
(1,5 a 1,3 Ga) e Sunsás. 

A Suíte Intrusiva Rio Branco é descrita na literatura 
como sendo um batólito bimodal com aproximadamente 
2.000 km2, cartografada apenas na escala 1:1.000.000 
(Projeto RADAMBRASIL). As rochas que constituem a 
Suíte Intrusiva Rio Branco foram estudadas inicialmente 
por Oliva et al. (1979) sendo denominadas de Complexo 
Serra de Rio Branco. Barros et al., 1982, utilizam o termo 
Grupo Rio Branco e definem esta unidade como uma 
seqüência pluto-vulcânica constituída por rochas básicas 
(diabásios e gabros) e ácidas (riolitos, granitos pórfiros, 
andesitos e dacitos) que ocorrem na região da serra 
homônima.  

Leite et al., 1985 aplicam o termo Suíte Intrusiva Rio 
Branco e, a partir do mapeamento da porção sul do 
batólito, reavaliam a posição estratigráfica da unidade, 
situando-a como embasamento do Grupo Aguapeí, 
adicionalmente, afirmam que a intrusão trata-se de um 
complexo ígneo estratiforme diferenciado.  

Vale ressaltar que há duas propostas em debate, no 
que se refere à evolução e natureza desta suíte bimodal, 
segundo Leite et al., 1985, trata-se de um complexo ígneo 
máfico-ácido estratiforme diferenciado, enquanto Geraldes 
et al. (2004) interpretam a associação máfica-ácida como 
uma suíte bimodal, caracterizada pela geração de litotipos 
híbridos e texturas comingling na interface. 

Geraldes, 2000; Geraldes et al. (2001,2004), através 
do estudo geocronológico utilizando os métodos U/Pb e 
Sm/ Nd, obtiveram as idades de 1,46 a 1,42 Ga para as 
rochas básicas e félsicas da Suíte Intrusiva Rio Branco, 
interpretadas como idade de cristalização do plutonismo 
anorogênico. As idades TDm foram interpretadas como 
idades de extração mantélica e indicam que o protólito 
das rochas básicas foi formado entre 1,86 – 1,82 Ga e 
para as félsicas entre 1,80 –1,73 Ga. Adicionalmente 
sugere-se que a suíte rapakivi seria constituída por rochas 
de composição monzogranítica a sieníticas, resultante dos 
processos de mistura entre magmas básicos e félsicos. 

A importância desta suíte dentro do contexto 
geológico regional da porção sudoeste do Cráton 
Amazônico constitui uma vital ferramenta para o 
conhecimento e compreensão geotectônica. Com este 
objetivo o presente trabalho enfocará uma abordagem 
detalhada, através do mapeamento geológico e 
faciológico sistemático na escala de 1:100.000, e do 
emprego de estudos petrográficos, estruturais, 
geoquímicos, possibilitando assim, uma melhor visão dos 
processos magmáticos e tectônicos atuantes na geração 
do evento ígneo pós-cinemático responsável pela 
formação da suíte como um todo. 

A área de estudo abrange parcialmente 4 Folhas 
Topográficas (Rio Branco, Camarcam, Nova 
Fernandópolis e Rio Sepotuba) na escala de 1:100.000, 
localizado nas proximidades da cidade de Rio Branco. O 
Batólito Rapakivi Rio Branco, agora redefinido na sua 
área geográfica, abrange cerca de aproximadamente 1500 
km2 de área, constituindo um planalto entre os fortes da 
serra e em toda sua extensão é formada por um relevo 
acidentado, na forma de colinas do tipo meia laranja, 
onde afloram suas rochas sob a forma de blocos e 
matacões. 

As rochas que constituem a Suíte Intrusiva Rio 
Branco são divididas inicialmente em duas grandes fácies 
de diferentes composições, a primeira básica constituída 
por gabros a monzogabros e outra de ácida constituída 
por granitos. Petrograficamente os gabros apresentam 
coloração preta a cinza esverdeda, granulação média, 
eventualmente com termos subvulcânicos. São rochas 
mesocráticas, isotrópicas e constituídas principalmente 
por minerais de plagioclásio, piroxênio (pigeonita) e 
anfibólio alterando-se para clorita, localmente restos de 
olivinas serpentinizadas, raro quartzo que ocorre em 
pequenos grãos intersticiais e como acessórios ocorrem 
opacos e a apatita, além de produtos de alteração epidoto 
e calcita. 
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Os leuco-monzogranitos possuem tonalidades 
vermelhas a róseas, leucocráticos, isotrópicos, 
ineqüigranulares, variando quanto à granulação de média 
a fina, mostrando por vezes uma tendência para porções 
grossas. As feições porfiríticas, com textura 
predominante rapakivi, em matriz de granulação média 
são dominante. Apesar desta ser a fácies dominante, foi 
possível identificar mais duas variações faciológicas, uma 
mais escura e outra mais grossa ainda não definida quanto 
a sua abrangência e distribuição (Fig. 1). 

O Batólito Rapakivi Rio Branco está em contato 
intrusivo com as rochas encaixantes, representados pelos 
metassedimentos do Grupo Aguapeí, representado pela 
Formação Vale da Promissão que se estende por toda 
borda leste a sul. Na parte norte e em algumas porções 
leste, dominam as seqüências básicas, que será 
denominada informalmente de Suíte Intrusiva Salto do 
Céu, enquanto que a oeste e sul é recoberto parcialmente 
pelos sedimentos da Formação Pantanal (Fig. 1). 

As relações de campo mostraram evidências que a 
conhecida associação gabróica considerada por vários 
autores como sendo parte constituinte da Suíte Rio 
Branco, na verdade representam unidades independentes 
do evento magmático que formou o Batólito Rapakivi 
Rio Branco. A primeira evidência observada em campo 
mostra que a unidade gabróica não é um corpo 
localizado, restrito na forma de diques isolado e/ou 
simultaneamente formados com os granitos, mais sim 
constituem uma unidade independente na forma de um 
grande derrame em sills (formado por diferentes níveis de 
rochas gabróicas e diabásios) que afloram tanto nas 
rochas encaixantes, (às vezes abaixo da Formação Morro 
Cristalino, às vezes em patamares superiores sobre a 
Formação Vale da Promissão), ou ainda em patamares 
sobre o granito. Além disso, dados geocronológicos 
obtidos pelo Projeto RADAMBRASIL através do método 
K/Ar mostram idades de aproximadamente 900 Ma 
enquanto que a seqüência ácida apresenta idade U/Pb de 
1,4 Ma.  

A caracterização petrográfica do granito rapakivi 
indica que a fácies predominante é de composição 
monzogranítica, granulação média, porfirítica de matriz 
fina félsica (quartzo-feldspática), mineralogicamente 
constituída por quartzo anédrico a ovalados (corrosão). O 
plagioclásio, subeuhedral moderadamente a fortemente 
zonado com núcleo Ca e bordas mais Na e microclínio às 
vezes pertíticos com formas subeudrais de hábito tabular, 
dominando as formas com bordas corroídas e ovaladas 
com texturas rapakivi, desenvolvidas por bordas albíticas 
envolvendo totalmente ou parcialmente os fenocristais. O 
máfico principal é constituído por biotita sob a forma de 
finas placas anedrais a subehedrais alterando comumente 
para clorita. É comum observar o anfibólio de forma 
subehedral. Os acessórios são a titanita, opacos, zircão e 
apatita. Os minerais de alteração são constituídos 
principalmente por sericita e epidoto. 

As análises químicas das rochas destes maciços foram 
realizadas no LABOGEO-IGCE/UNESP-Rio Claro, 
utilizando-se fluorescência de Raios-X, separações 
cromatográficas (ICP-AES). Os trabalhos de cunho 

geoquímicos desta suíte estão descritos em (Geraldes, 
2000; Geraldes et al., 2004; Araújo-Ruiz et al., 2004). 

As rochas da suíte apresentam valores de sílica, no 
intervalo de 63% a 68%, apresentando uma das amostras 
representativa de quartzo-monzonitos que constitui rocha 
de composição intermediaria, representando as fases 
iniciais deste magmatismo. A fase principal é constituída 
por monzo a sienogranitos, responsável pela intrusão 
maior que constituem o arcabouço principal e a fase final 
é caracterizada por pequenas intrusões localizadas de 
granitos eqüigranulares, aplitos e pegmatitos mais 
diferenciados (Fig.2A). 

Os álcalis apresentam teores de Na2O oscilando em 
um intervalo de variação em torno de 2,5 a 3,8% Na2O, 
enquanto os de K2O apresentam correlação positiva e 
flutuam num intervalo amplo de 2,7 a 6,1%. As relações 
entre os álcalis (Fig. 2B) definem os maciços como 
pertencentes à série cálcio alcalina de alto potássio, 
apresentando fácies transicionando para a série 
shoshonítica. As relações em alumínio (Figs. 2C e D), 
classificam como leucogranitos com biotita 
(peraluminoso) e com hornblenda (metaluminoso). 

A assinatura tectônica das rochas define o seu caráter 
pós-colisional a anorogênico, geradas em ambiente intra-
placa (Figura 2E e F). Nos aranhogramas normalizados 
segundo (Weaver & Tarney, 1984) da (Fig. 2G) e 
segundo (Taylor & McLennan, 1985) da (Fig. 2H), em 
relação a elementos traços, observa-se um 
enriquecimento em Ba e empobrecimento em Rb, Nb e Sr 
para todo o conjunto analisado. O comportamento geral 
dos elementos de terras raras das diversas faciologias dos 
maciços em relação ao padrão adotado para crosta 
inferior Boynton (1984) e que são apresentadas nas (Fig. 
2I) evidenciam padrões com uma disposição subparalela 
muito regular entre as fácies destes maciços, 
apresentando com uma forte assimetria, gerados por um 
enriquecimento em LREE e relação ao empobrecimento 
em HREE, e forte anomalias de Eu. 

Os valores das REE das rochas da Suíte Rio Branco 
(Fig. 2I) apresentam valores de [La/Yb=13,36]N e suave 
anomalias negativas de Eu, com [Eu/Eu*=0,47]N e um 
padrão fraco de assimetria definido pelos valores de Ce-
Sm=4,26 em relação à Gd-Yb=0,20, demonstrando 
amostras cogenéticas e apresentando distintas, pelo grau 
de diferenciação. 

A Suíte Rapakivi Rio Branco aponta para a geração 
de um magmatismo em ambiente de transição entre os 
tipos I e A, de caráter cálcio-alcalino a subalcalino e 
representam intrusões tardias no ciclo magmático. 
Provavelmente formado pela fusão de rochas da crosta 
inferior, ou por derivação mantélica, ambos os processos 
aliados à diferenciação por cristalização fracionada, 
definindo magmas de natureza alcalina, gerando as 
feições dominantes manteadas (rapakivi). 

A evolução magmática ácida sugere uma fonte 
fracionada, em razão do paralelismo dos padrões de 
distribuições e o crescimento dos valores de REE para as 
rochas mais diferenciadas. Os dados geológicos e 
geoquímicos iniciais apontam para a geração de um 
magmatismo em ambiente de transição entre os tipos I e 
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A em ambiente pós-orogênico a anorogênico, relacionado ao final do evento colisional, alcançando ambientes mais 
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estáveis de consolidação e estabilização tectônica do SW 
do Cráton Amazônico. 

As fácies identificadas representam intrusões tardias 
no ciclo magmático, provavelmente geradas por fusão de 
rochas da crosta inferior (granulitos félsicos), sob alto 
fluxo de voláteis alcalinos derivados do manto, aliados à 
diferenciação magmática por cristalização fracionada, 
definindo magmas de natureza alcalina. Estas intrusões 
de magmas de tendências alcalinas tardias e sucessivas 
exibem estágios de diferenciação distintos, apresentando 
um enriquecimento em álcalis e mostrando durante as 
intrusões fluxos mais sódicos, gerando as feições 
manteadas (rapakivi). 
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INTRODUÇÃO 

Na borda meridional do Cráton São Francisco, no 
âmbito do Cinturão Mineiro, afloram diversos corpos 
plutônicos máficos e félsicos paleoproterozóicos, 
destacando-se corpos de composição gabróica, (quartzo) 
diorítica e (quartzo) monzodiorítica, representados pelos 
gabros São Sebastião da Vitória, Vitoriano Veloso, Rio 
Grande e Rio dos Peixes, Gabro-Piroxenito Manuel 
Inácio, dioritos Brumado, Rio Grande e Ibituruna, 
Quartzo Diorito do Brito e pelo Quartzo Monzodiorito 
Glória.  

Neste contexto, o presente trabalho apresenta a 
reunião dos dados de campo, petrográficos, geoquímicos 
e isotópicos do Quartzo Monzodiorito Glória, associando 
sua gênese a evolução geológica do Cinturão Mineiro.  

 
GEOLOGIA 

O Quartzo Monzodiorito Glória aflora entre as 
cidades de Ritápolis e Coronel Xavier Chaves, na porção 
nordeste da folha topográfica São João del Rei e noroeste 
da folha Tiradentes, ambas do IBGE (escala 1:50.000). 
Este possui cerca de 9 km2, encontra-se orientado 
segundo NNE/SSW e ocorre encaixado em gnaisses 
bandados, anfibolitos, xistos e pelitos da faixa greenstone 
Rio das Mortes (Ávila, 2000), relacionada ao 
Paleoproterozóico (Teixeira et al., 2005). Este corpo 
possui, ainda, xenólitos de rochas ultramáficas e 
anfibolitos, correlacionáveis, respectivamente, aos 
Corpos Piroxeníticos-Gabróicos (Ávila et al., 1999) e a 
faixa greenstone Rio das Mortes (Ávila et al., 2004).  

Suas rochas apresentam coloração variando de 
esverdeada a acinzentada, granulação entre 0,1 e 5,0mm e 
foram subdivididas em quatro fácies granulométricas 
(fina, fina/média, média I e média II). Estas abrangem 
componentes quartzo dioríticos, quartzo monzodioríticos, 
tonalíticos e, mais raramente, quartzo monzoníticos e são 
compostas, principalmente, de plagioclásio, anfibólio, 
biotita, quartzo, feldspato potássico, titanita e epidoto. 
Em termos de composição modal e mineralógica, o 
Quartzo Monzodiorito Glória se assemelha aos dioritos 
Brumado (Ávila, 2000), Rio Grande (Couto, 2000) e 
Ibituruna (Quemeneur & Noce, 2000), apresentando, 
contudo, maior proporção de feldspato potássico. 

Definiu-se, ainda, que o Quartzo Monzodiorito Glória é 
cortado por diversos veios e apófises graníticas, bem 
como por corpos pegmatíticos, que foram interpretados 
como manifestações associadas espacialmente e 
temporalmente ao Granitóide Ritápolis, cuja idade 
mínima de cristalização é 2121 ± 7 Ma (Ávila et al., 
1998). 

 
GEOQUÍMICA 

As rochas do Quartzo Monzodiorito Glória são 
metaluminosas e cálcio-alcalinas de médio potássio. A 
fácies fina/média apresenta variação restrita em relação 
ao teor de SiO2 (57,20% a 58,81%), enquanto uma rocha 
da fácies fina mostra conteúdos de SiO2, MgO, CaO, 
Na2O compatíveis com o intervalo das rochas da fácies 
fina/média. A ampla variação de SiO2 (58,20% a 64,30%) 
apresentada pelas rochas da fácies média, possibilitou a 
separação da mesma em dois agrupamentos distintos 
(fácies média I e fácies média II). A primeira é restrita em 
relação ao conteúdo de SiO2 (58,20% a 59,22%), 
enquanto a fácies média II apresenta variação mais 
acentuada de SiO2 (59,40% a 64,30%), bem como de 
Al2O3, MgO, CaO. O enriquecimento de Sr 
(acompanhado pelo incremento de SiO2) para as rochas 
das fácies fina, fina/média e média I, contrasta 
marcantemente com o empobrecimento de CaO e de Sr 
para aumentos de SiO2 das rochas da fácies média II (Fig. 
1).  
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Figura 1. Diagrama CaO x Sr para as rochas das 

diferentes fácies do Quartzo Monzodiorito Glória. 
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O aumento da porcentagem modal de plagioclásio nas 
rochas das fácies fina, fina/média e média I, (partindo de 
37% e chegando até 59%) é acompanhado pelo sutil 
enriquecimento em Al203 (14,02% a 15,07%) para valores 
quase constantes de CaO (5,82% a 6,16%) (Fig. 2). De 
forma semelhante, o conteúdo de Sr aumenta conforme o 
incremento da porcentagem modal de plagioclásio para 
valores quase constantes de CaO, enquanto a correlação 
negativa de MgO com SiO2 é estritamente determinada 
pela diminuição do conteúdo modal de biotita + anfibólio 
(Fig. 3). Esses dados apontam, portanto, para a ampla 
participação de anfibólio e/ou biotita no fracionamento 
das fácies fina, fina/média e média I. O comportamento 
distinto apresentado pelas rochas da fácies média II está 
relacionado também ao fracionamento de plagioclásio, 
que controla o conteúdo de Al203, CaO, Na2O e Sr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Diagrama Al2O3 x CaO para as rochas das 

diferentes fácies do Quartzo Monzodiorito Glória. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Diagrama SiO2 x MgO para as rochas das 

diferentes fácies do Quartzo Monzodiorito Glória 
 

As rochas das fácies fina/média e média I apresentam, 
acentuado enriquecimento nos ETRL (La/Ybn entre 29,66 
e 37,96), quando comparadas aos outros corpos dioríticos 
da área, bem como sutil anomalia negativa de Eu (Fig. 4). 
Estas posicionam-se no campo dos corpos de arco 
vulcânico nos diagramas discriminantes de ambiente 
tectônico. O spidergram corrobora essa proposta, 
principalmente a partir da presença de vales pronunciados 

de Nb, anomalias negativas de Ti e baixos conteúdos de 
Y. 
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Figura 4. Diagrama dos ETR para as rochas das fácies 

fina/média e média I do Quartzo Monzodiorito Glória. 
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As análises U/Pb SHRIMP (em zircão) e Sm/Nd 
(rocha total) foram realizadas em uma amostra da fácies 
média II, composta principalmente de anfibólio, 
plagioclásio, quartzo e biotita. Os grãos de zircão dessa 
amostra eram rosados, transparentes, possuíam hábito 
bipiramidal alongado e encontravam-se desprovidos de 
inclusões e fraturas. Três diferentes idades foram obtidas 
(Fig. 5): a) 2319 ± 48 Ma em um núcleo de um cristal. 
Este valor foi interpretado como a idade 207Pb/206Pb 
mínima de um possível xenocristal. Idades U/Pb 
semelhantes foram obtidas por Machado et al. (1996) em 
grãos de zircão detríticos das seqüências 
metassedimentares Sabará e Itacolomi no Quadrilátero 
Ferrífero, bem como por Ávila (2000) para um 
xenocristal presente no Granitóide Ritápolis. b) 2188 ± 29 
Ma referente a quatro pontos, que apontam a idade de 
cristalização do Quartzo Monzodiorito Glória. c) 2102 ± 
8 Ma em um cristal, provavelmente relacionado a perda 
de Pb durante um evento posterior a cristalização. 
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A idade TDM de 2,68 Ga e o valor negativo de εNdt 

=2.18Ga(-3,4) sugerem que a evolução isotópica do corpo 
em questão estaria relacionada a uma fonte híbrida, com 
predominância de material juvenil em relação ao 
componente crustal, que pode ser Arqueano ou mesmo 
Paleoproterozóico, referente a um componente 
metassedimentar do Greenstone Rio das Mortes. Este 
comportamento é condizente com gênese do referido 
corpo em um estágio pré-colisional. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A borda meridional do Cráton São Francisco é 
marcada pela geração de volumoso plutonismo de 
natureza cálcio-alcalina com corpos de derivação 
mantélica, crustal e mista (Teixeira et al., 2005; Ávila et 
al., 2005), onde o Quartzo Monzodiorito Glória é 
intrusivo nas rochas da Faixa Greenstone Rio das Mortes 
e pode ser considerado, até o presente momento, como o 
pluton diorítico paleoproterozóico mais velho da região 
entre Lavras e São João del Rei, setor oriental do 
Cinturão Mineiro. Neste sentido, a evolução do 
magmatismo diorítico no Cinturão Mineiro inicia-se com 
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o Quartzo Monzodiorito Glória (2189 ± 29 Ma) e evolui para corpos menos diferenciados, representados pelo
dioritos Rio Grande (2155 ± 3 Ma), Brumado (2131 ± 4 
Ma) e Ibitutinga (Ávila, 2000; Cherman, 2002). 

Admite-se que a evolução policíclica dessa região é 
caracterizada por pelo menos três pulsos metamórficos. A 
paragênese do primeiro pulso identificado (hornblenda 
marrom + andesina + ilmenita) atingiu a fácies anfibolito 
inferior e é muito bem caracterizada nas rochas 
anfibolíticas da Faixa Greenstone Rio das Mortes, 
enquanto os corpos plutônicos paleoproterozóicos 
máficos (gabros e dioritos) não apresentam evidências 
desse pulso. O segundo evento metamórfico situa-se entre 
a fácies xisto verde e a fácies anfibolito inferior e está 
presente principalmente nos gabros, dioritos e tonalitos 
paleoproterozóicos, onde caracteriza-se a paragênese 
(actinolita + plagioclásio sódico + epidoto + titanita). 
Associado a essa paragênese metamórfica de distribuição 
claramente regional e com idade entre 2131 e 2121 Ma 
(Ávila, 2000), desenvolveu-se uma foliação NNE-SSW, 
que inclusive da à forma ao corpo em questão, 
caracterizando que o mesmo cristalizou-se anteriormente 
a fase de encurtamento do Cinturão Mineiro. O pulso 
mais novo, também da fácies xisto verde, encontra-se 
associado às rochas metassedimentares das 

megasseqüências São João del Rei, Carandaí e 
Andrelândia e foi correlacionado por Ribeiro et al. (2003) 
ao Evento Termotectônico Brasiliano. 

Dentro deste contexto, tanto a cristalização 
magmática do Quartzo Monzodiorito Glória (2189 ± 29 
Ma), quanto à superposição de feições metamórficas - 
deformacionais (2131 a 2121 Ma) teriam transcorrido 
durante o Paleoproterozóico (Riaciano). Em conjunto, os 
dados geoquímicos e as razões entre os elementos traços 
apontam que as diferenças observadas entre as rochas das 
quatro fácies do Quartzo Monzodiorito Glória são o 
resultado, principalmente, do fracionamento de anfibólio 
nas fácies fina, fina/média e média I e de plagioclásio na 
fácies média II. Biotita e feldspato potássico tiveram 
papel secundário na evolução das diferentes fácies. Desta 
maneira, sugere-se que as quatro fácies seriam cogenética 
e estariam associadas a um magma juvenil 
paleoproterozóico levemente enriquecido em 
componentes crustais (εNd(T) = – 3.4; TDM = 2.68 Ga) e 
que estaria associado a estágio pré-colisional do Cinturão 
Mineiro, possivelmente em um ambiente de arco 
magmático intraoceânico. 
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Figura 5. Diagrama U-Pb SHRIMP para uma amostra da fácies  

média II do Quartzo Monzodiorito Glória. 

 



X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul  
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Avila, C.A. 2000. Geologia, petrografia e geocronologia de 

corpos plutônicos paleoproterozóicos da borda 
meridional do Cráton São Francisco, região de São João 
Del Rei, MG. RJ. 401p. (Tese Dr., UFRJ). 

Ávila, C.A., Valença, J.G., Moura, C.A.V., Ribeiro, A. & 
Paciullo, F.V., 1998 - Idades 207Pb/206Pb em zircões de 
corpos metaplutônicos da região de São João Del Rei, borda 
sul do Cráton do São Francisco, Minas Gerais. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO GEOLOGIA, 40., Belo 
Horizonte. Boletim de Resumos…, Belo Horizonte: 
Sociedade Brasileira de Geologia, p. 75-78. 

Ávila, C.A.; Valença, J.G.; Neto, A.A.; Couto, F.M. 1999. 
Geologia e petrografia de rochas piroxeníticas-gabróicas 
Arqueanas/Paleoproterozóicas da borda sul do Cráton do 
São Francisco. Boletim do Museu Nacional, Nova Serie, 
Geologia, 50: 1-30. 

Ávila, C.A., Teixeira, W. & Pereira, R.M., 2004 - Geologia e 
petrografia do Quartzo Monzodiorito Glória, Cinturão 
Mineiro, porção sul do Craton São Francisco, Minas 
Gerais. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 
62(1):83-98. 

Ávila, C.A.; Valença, J.G.; Teixeira, W.; Barrueto, H.R.; 
Moura, C.A.V.; Cordani, H.G; Pereira, R.M.; Martins, 
V.T. 2005. Geocronologia U/Pb E Pb/Pb da Suíte 
Serrinha: implicações para a evolução paleoproterozóica 
da margem sul do Craton São Francisco. Submetido ao 
III Simpósio de Vulcanismo e ambientes associados. 

Cherman, A.F., 2002 - Geologia, petrografia, feições 
estruturais e geocronologia dos corpos metagranitóides 
intrusivos no Greenstone Belt Barbacena, na região entre 
Lavras e Nazareno, Minas Gerais. Rio de Janeiro. 60p. 
Exame de Qualificação (Doutorado em Geologia), 
Programa de Pós-Graduação em Geologia, Departamento 
de Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couto, F.M., 2000 - Metadioritos, metaquartzo dioritos e 
metatonalitos (associação MDQT) e suas rochas 
encaixantes do Greenstone Belt Barbacena, na região de 
Lavras – Nazareno (sul do Estado de Minas Gerais). Rio 
de Janeiro. 75p. Dissertação (Mestrado em Geologia), 
Programa de Pós-graduação em Geologia, Departamento 
de Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Machado, N.; Schrank, A.; Noce, C.M.; Gauthier, G. 1996a. 
Ages of detrital zircon from Archean-Paleoproterozoic 
sequences: implications for Greenstone Belt setting and 
evolution of a transamazonian foreland basin in 
Quadrilátero Ferrífero, southeast Brazil. Earth and 
Planetary Science Letters, 141(1/4):259-276. 

Queménéur, J.J.G. & Noce, C.M., 2000 - Geochemistry and 
petrology of felsic and mafic suites related to the 
Paleoproterozoic Transamazonian orogeny in Minas 
Gerais, Brazil. Revista Brasileira de Geociências, São 
Paulo, 30(1):87-90. 

Ribeiro, A., Ávila, C.A., Valença, J.G., Paciullo, F.V.P., Trouw, 
R.A.J. 2003. Geologia da Folha São João del Rei 
(1:100.000). In: Companhia Mineradora de Minas Gerais – 
COMIG (Ed.). Geologia e Recursos Minerais do Sudeste 
Brasileiro. Vol. III, Capítulo 11, p. 521-622. 

Teixeira, W.; Avila, C. A.; Cordani, U.G.; Martins, V. T. S., 
Valença, J.G. 2005. Dados isotópicos (U/Pb, Pb/Pb, 
Sm/Nd, Rb/Sr) do plutonismo paleoproterozóico do 
Cinturão Mineiro, porção meridional do Cráton São 
Francisco: implicações tectônicas. Submetido ao III 
Simpósio do Cráton do São Francisco 

 



X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul  
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005 

 
 

MAGMATISMO PÓS-COLISIONAL PRECOCE DE IDADE NEOPROTEROZÓICA E 
AFINIDADE TOLEÍTICA ALTO-K NO SUL DO BRASIL: A SUÍTE PAULO LOPES, SC 

 
 

Florisbal, L.M.1, Nardi, L.V.S. 2, Bitencourt, M.F. 3 

 
1 Programa de Pós-Graduação em Geociências/ IGEO/UFRGS - geoluana@yahoo.com.br 

2 Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica/IGEO/UFRGS - lauro.nardi@ufrgs.br 
3 Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica/IGEO/UFRGS - fatimab@ufrgs.br 

 
Palavras-chave: granito, gabro, neoproterozóico, pós-colisional, toleítico alto-K

 
INTRODUÇÃO 

Vários sistemas de classificação têm sido 
utilizados no estudo das rochas graníticas, sendo a 
maior parte voltada para as características 
composicionais e estruturais dos mesmos (Barbarin, 
1999). Neste trabalho, são descritos granitóides 
neoproterozóicos do Batólito Florianópolis, sul do 
Brasil, enfatizando-se sua associação com rochas 
máficas de mesma idade. A relação entre os magmas 
graníticos e básicos é avaliada, embasando a 
identificação dos granitóides com as séries 
magmáticas e suas implicações geotectônicas e 
petrogenéticas.  As relações de campo, petrológicas e 
estruturais, bem como os dados geocronológicos, 
indicam que este magmatismo faz parte dos eventos 
pós-colisionais do Ciclo Brasiliano-Panafricano, 
assinalando importante acresção vertical durante este 
período no sul do Brasil. 
 
GEOLOGIA DA SUÍTE PAULO LOPES 

O setor meridional da Província Mantiqueira 
expõe, em sua porção leste, um Cinturão Granítico de 
orientação NE-SW, com cerca de 800 Km de 
comprimento e largura média de 150 Km, 
denominado Batólito Florianópolis em Santa Catarina 
(Silva, 1999). As rochas graníticas são relacionadas a 
eventos tectônicos abrangentes de natureza tangencial 
ou transcorrente do final do Ciclo Brasiliano, estão 
associadas espacial e temporalmente com intrusões 
básicas e representam a evolução de magmatismo 
calcialcalino alto-K a shoshonítico e alcalino 
(Bitencourt & Nardi, 1993, 2000). Essas rochas estão 
dispostas sobre um embasamento metamórfico 
policíclico constituído por gnaisses arqueanos e 
paleoproterozóicos. 

O magmatismo do cinturão é interpretado por 
Bitencourt & Nardi (1993, 2000) como produzido em 
ambiente pós-colisional, controlado por zonas de 
cisalhamento de escala litosférica no final do Ciclo 
Brasiliano. Outros autores interpretam o cinturão 
como raiz de arco magmático (Fernandes et al., 1992) 
ou como parte de orogênese ensiálica (Basei, 1985), 
correlacionável ao Cinturão Ribeira (Silva, 1999). 

A Suíte Paulo Lopes (SPL), composta pelo 
Granito Paulo Lopes (GPL), Granitóides Garopaba 
(GG) e Gabro Silveira (GS) (UFRGS, 1999), é 
constituída por monzogranitos, sienogranitos e 
granodioritos, associados a gabros e dioritos. Enclaves 
máficos microgranulares são abundantes e 

interpretados como produto de mistura heterogênea 
dos magmas graníticos e básicos. Relações de mútua 
intrusão entre os granitóides e as rochas máficas são 
freqüentes, indicando a contemporaneidade dos 
magmas. A idade da Suíte é balizada pelo valor de 
626±8 Ma (U-Pb SHRIMP) obtido no Granito Paulo 
Lopes por Silva et al. (1997). 

A área estudada constitui a localidade-tipo do 
Gabro Silveira e está localizada na porção sudeste do 
estado de Santa Catarina, região de Garopaba. Esta 
região constitui uma zona de baixa deformação 
transcorrente, onde estruturas e texturas ígneas são 
bem preservadas. 

No Granito Paulo Lopes, predominam biotita 
sienogranitos foliados, de textura porfirítica com 
matriz média a grossa. Dois tipos de textura 
cumulática são constatados no GPL: (i) concentrações 
de cristais euédricos de feldspatos de 2 a 6 cm de 
comprimento, alinhados na estrutura de fluxo, com 
pouco material intercumulus e (ii) estratificação 
modal, onde se alternam estratos mais ricos em biotita 
e anfibólio com estratos quartzo-feldspáticos. 
Autólitos de dimensões centimétricas a métricas de 
ambas as variedades cumuláticas ocorrem nas fases 
tardias do GPL. A foliação ígnea é bem desenvolvida 
e definida pelo alinhamento dimensional dos 
megacristais de feldspato e lamelas de biotita e 
clorita. Enclaves máficos microgranulares são comuns 
nessas rochas, podendo estar rompidos, formando 
schlieren. Os minerais acessórios ocorrem associados 
aos agregados máficos e compreendem alanita 
zonada, com núcleo alaranjado e borda vermelha, e 
apatita euédrica a subédrica, acicular. Os minerais 
opacos são muito abundantes nas porções 
cumuláticas, sobretudo associados aos agregados de 
biotita e clorita. 

Os Granitóides Garopaba são biotita 
monzogranitos, com raros termos granodioríticos, de 
textura heterogranular e granulação média a grossa, 
compostos por K-feldpato, plagioclásio, quartzo, 
biotita, alanita, zircão, titanita, apatita e opacos. A 
foliação ígnea é pouco desenvolvida e não se observa 
foliação milonítica. Em relação ao GPL, há um 
aumento no teor de minerais máficos, que se agregam 
ao redor dos cristais maiores, além de notável 
diminuição no teor de quartzo. Fragmentos de 
dimensões centimétricas a métricas, de contatos 
irregulares, das variedades cumuláticas do GPL 
ocorrem dentro dos Granitóides Garopaba. Próximo 
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ao contato com o Gabro Silveira, são mais abundantes 
os enclaves máficos microgranulares. 

Os contatos entre os Granitóides Garopaba e o 
Granito Paulo Lopes são predominantemente 
gradacionais, destacando-se nos GG a ausência de 
foliação milonítica, presente no GPL. Em alguns 
locais, observam-se contatos intrusivos dos 
Granitóides Garopaba no Granito Paulo Lopes. 

O Gabro Silveira ocorre como diques de direção 
NNE-SSW, de espessura variável entre 20 e 40 m, e 
na forma de um corpo principal de 70 m de espessura 
aflorante e, menos comumente, na forma de enclaves 
dentro dos granitóides. São gabros e diabásios de 
textura equigranular média a fina ou porfirítica. Em 
alguns diques, a região central do corpo apresenta 
textura média a grossa e, em raros casos, é possível 
notar intercalações de porções mais ricas em 
plagioclásio com outras mais ricas em máficos. Nas 
regiões de borda dos diques, a textura equigranular 
fina é comum, indicando o resfriamento do magma 
básico contra os magmas graníticos. As rochas do 
corpo principal são gabros de textura equigranular 
média a grossa. Três fácies podem ser distinguidas: 
fácies equigranular média a grossa, típica do centro do 
corpo principal, fácies equigranular média a fina, 
comum aos demais diques e fácies porfirítica, típica 
dos diques tardios. São compostas essencialmente por 
plagioclásio (labradorita-andesina), ortopiroxênio, 
pigeonita, augita subcálcica, olivina, ferro-
hornblenda, hornblenda magnesiana e biotita. Apatita, 
magnetita e badeleíta são minerais acessórios. 
Ilmenita, clorita e epidoto são fases secundárias 
comuns. Texturas subofítica e ofítica são as mais 
típicas. 

Os contatos entre os granitóides e as rochas 
básicas são predominantemente interlobados, 
sugerindo a coexistência dos magmas. Os contatos 
das rochas básicas com o Granito Paulo Lopes são 
predominantemente retos, mas relações de 
contemporaneidade são evidenciadas por injeções de 
líquidos muito diferenciados do Granito Paulo Lopes 
no Gabro Silveira (Fig. 1a), sugerindo que o Granito 
Paulo Lopes era quase sólido na época da intrusão do 
magma básico, bem como por porções de magma 
básico contidas no granito. Os contatos do Gabro 
Silveira com os Granitóides Garopaba são 
predominantemente interlobados, raramente retos 
(Fig.1b). As relações de contemporaneidade são mais 
evidentes que as desenvolvidas com o Granito Paulo 
Lopes, observando-se injeções tabulares dos 
granitóides, de espessura centimétrica e de grande 
extensão, no Gabro Silveira. Apófises e vênulas dos 
granitóides no Gabro Silveira, com contatos 
crenulados, bem como injeções do magma básico nos 
granitóides, com contatos também irregulares, atestam 
a interação dos dois magmas. 

     Diques básicos, de orientação NE-SW, cortam 
as demais litologias da área. Têm extensão restrita e 
espessura da ordem de 20 a 40 cm, ocorrendo apenas 
em dois dos pontos estudados. São diabásios de 

textura muito fina, com bordas de resfriamento bem 
desenvolvidas e disjunção colunar. Seus contatos com 
as demais litologias são retos, típicos do resfriamento 
de um líquido contra um sólido. 
 

 
 

Figura 1. Relações de mútua intrusão dos granitóides 
da Suíte Paulo Lopes com as rochas básicas: a) 
líquidos tardios do Granito Paulo Lopes injetando 
dique básico, b) contatos lobados a interdigitados dos 
Granitóides Garopaba com o Gabro Silveira. 

 
 

GEOQUÍMICA, PETROGÊNESE E 
AMBIENTES GEOTECTÔNICOS 

Os granitóides da Suíte Paulo Lopes são 
metaluminosos a levemente peraluminosos, com 
valores de A/CNK da ordem de 0,9 a 1,1. O teor 
médio de sílica é de 70 a 74% e os teores de álcalis da 
ordem de 8 a 9%. Os altos teores de álcalis são 
semelhantes aos de granitóides das séries alcalinas 
saturadas em sílica de ambientes pós-colisionais ou 
intraplaca. A razão K2O/Na2O do Granito Paulo 
Lopes é de 2,2 e dos Granitóides Garopaba é de 1,67, 
o que os define como granitóides potássicos. As 
razões FeOT/(FeOT+MgO) são diversas para o Granito 
Paulo Lopes (0,78) e Granitóides Garopaba (0,9), 
sendo similares às descritas em granitóides de 
afinidade alcalina ou tipo-A. No diagrama Rb x 
(Y+Nb) (Pearce, 1996) os granitóides situam-se no 
campo das rochas pós-colisionais (Fig. 2). Seus teores 
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relativamente baixos de Sr, em torno de 100 a 
200ppm, indicam que esses granitóides não são 
vinculados à série shoshonítica. 
 

 
 

Figura 2. Diagrama Rb x (Y+Nb) de Pearce (1996) 
mostrando o campo das rochas pós-colisionais. 

 
Os padrões de ETR normalizados pelos valores 

condríticos (C1) (Fig. 3) mostram fracionamento dos  
ETRL/ETRP, e anomalias negativas nítidas com 
valores de Eu*/Eu de 2,5. As razões ETRL/ETRP são 
maiores no Granito Paulo Lopes, onde a razão 
LaN/YbN aproxima-se de 30-35. 
 

 
 
Figura 3. Padrão de ETR normalizados pelos valores 
condríticos C1 para as rochas da Suíte Paulo Lopes 
 

O diagrama multielementar normalizado pelos valores 
modificados dos ORG de Pearce et al. (1984) (Fig. 4) 
mostram que, para os elementos de carga mais elevada, 
os granitóides da SPL se assemelham aos granitos de 
arcos maturos e de ambientes pós-colisionais. Os valores 
de Rb e Th são similares aos de granitos sincolisionais.  
As anomalias negativas de Nb e Ta sugerem relação 
genética com fontes mantélicas metassomatizadas durante 
a subducção.  

O Gabro Silveira tem composição de basalto 
subalcalino toleítico, similar aos basaltos alto Ti-P da 
Formação Serra Geral, como ilustrado nos diagramas 
TAS e AFM (Fig. 5), respectivamente. São rochas 
hiperstênio-normativas, com 4-9% de quartzo normativo.  

 
 

Figura 4. Diagrama multielementar normalizado 
pelos valores modificados dos ORG de Pearce et al. 

(1984) para os granitóides da Suíte Paulo Lopes 
 

Os baixos teores de Al2O3, entre 12 e 14%, seu 
caráter álcali-cálcico, como definido por Peacock 
(1931), juntamente com os teores de K2O em torno de 
1,8%, classificam-no, de acordo com os critérios de 
Le Maitre et al. (2002), como rochas de afinidade 
toleiítica alto-K. 

Os padrões de ETR normalizados pelo condrito 
C1 (Fig. 3) mostram LaN variável entre 70 e 200 e 
YbN de 1 a 20. A grande variação das razões 
ETRL/ETRP nas rochas básicas é possivelmente 
explicada pela segregação e acumulação de minerais 
durante a cristalização.  

 

 
 

Figura 5. Diagrama AFM mostrando o caráter 
toleítico das rochas básicas da Suíte Paulo Lopes 

 
CONCLUSÕES 

Os padrões de fracionamento dos ETRs, os altos 
conteúdos de LILE e anomalias negativas de Nb e Ta  das 
rochas da Suíte Paulo Lopes são semelhantes aos 
observados em rochas de arcos magmáticos maturos ou 
em ambientes pós-colisionais. Estas características, 
aliadas aos altos conteúdos de Th, Ba e Cs, são sugestivas 
de fontes previamente modificadas por subducção. 

A presença de rochas básicas contemporâneas aos 
granitóides sintranscorrentes precoces do estágio pós-
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colisional do Ciclo Brasiliano assinala a participação 
efetiva do manto na geração dos magmas neste período. 
O fato de estas rochas serem de afinidade toleiítica, com 
teores moderados a altos de K, permite denominar os 
granitóides associados de toleíticos alto-K. 

A Suíte Paulo Lopes é uma associação toleiítica alto-
K cogenética, o que destaca a importância do estudo e da 
denominação dos granitóides como parte de associações 
litológicas, dando destaque às rochas contemporâneas 
associadas aos mesmos, sejam estas associações 
magmáticas ou metamórfico-magmáticas. 

O período pós-colisional na região estudada é 
caracterizado por acresção vertical por meio de geração 
de material juvenil, além de retrabalhamento da crosta. A 
interpretação dos dados obtidos indica que no sul do 
Brasil o magmatismo pós-colisional, em seus estágios 
iniciais, possui afinidade toleiítica alto-K, e não cálcio-
alcalina, como é geralmente referido. 
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INTRODUÇÃO A Suíte Serra do Catu (SSC) é uma 
unidade plutônica inserida geotectonicamente na porção 
sul da Província Borborema, na região limite entre o 
Terreno Pernambuco-Alagoas (TPEAL) e o Terreno 
Canindé-Marancó (TCM) (Fig. 1).  

A SSC possui forma alongada de direção NW-SE 
(Fig. 1), é uma intrusão tardi-tectônica à deformação 
transcorrente Brasiliana (Brito et al., 2005). É uma 

intrusão composta, constituída por três unidades félsicas 
contemporâneas (pulsos magmáticos), de composições 
quartzo monzonítica e sieníticas, e por diversos tipos de 
enclaves: microgranulares máficos (lamprofíricos, 
hornblendíticos e dioríticos), cognatos e xenólitos (Brito 
2005). Uma idade de cristalização de 613±7,5 Ma foi 
determinada pelo método U-Pb em zircão.
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ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRÁFICOS A 
SSC é formada por três unidades petrográficas variando 
de quartzo monzonito a monzogranito (QZMZ)  
distribuída descontinuamente na periferia da intrusão (a 
mais antiga), a (quartzo) alcalifeldspato sienito cinza 
(ASc) ocupando a porção central da Suíte e a quartzo 
sienito a quartzo alcalifeldspato sienito róseo (QASr - 
mais jovem)  disposta entre as duas unidades anteriores 
(Fig.1).  

A unidade QZMZ é porfirítica grossa com 
fenocristais de alcalifeldspato (2-5cm) e plagioclásio 
(1cm), e enclaves de diversas composições (diorítica a 
quartzo diorítica, hornblendítica, sienítica e xenólitos das 
encaixantes). Esta Unidade (QZMZ) é subsolvus (p.ex. 
presença de plagioclásio e alcalifeldspato, ausência de 
piroxênio, presença freqüente de biotita e anfibólio), 
possui plagioclásio (oligoclásios), quartzo, 
alcalifeldspato, raramente pertítitcos, hornblenda e biotita 
(magnesiana). Os minerais acessórios são: zircão, apatita, 
titanita, opacos, allanita, e epidoto (Ps=28); e como 
minerais secundários foram observados sericita, 
carbonato, clorita, epidoto e argilominerais. 

A unidade ASc  é constituída por sienitos 
equigranulares médios a porfiríticos, com fenocristais de 
alcalifeldspato (2cm-3cm).  A unidade QASr 
compreende sienitos  róseos a avermelhados, 
equigranulares médios a porfiríticos, com fenocristais de 
alcalifeldspato (3cm - 5cm). Possuem enclaves 
microgranulares máficos de afinidades lamprofíricas. As 
fácies sieníticas (ASc e QASr) são hipersolvus e 
possuem mineralogia similar, diferindo no conteúdo 
modal de máficos. Microclina pertítica ocorre como 
cristais euédricos. Clinopiroxênio constitui cristais 
subeuedricos  a euédricos mostrando localmente corona 
de reação de hornblenda. Biotita constitui fase tardia. 
Cristais individuais de hornblenda também são 
observados. O plagioclásio mostra feições de corrosão e 
alguns cristais mostram textura anti-rapakivi. O quartzo é 
anédrico. Os minerais acessórios são zircão, apatita, 
opacos, titanita, ± allanita, ± monazita, ± rutilo.  

As unidades QZMZ e ASc são cortadas por diques 
máficos e félsicos tardios e todas as unidades são cortadas 
tardiamente por falhas e fraturas. 

 
LITOQUÍMICA Os granitóides da SSC mostram teores 
de SiO2 variando de 58,21% a 69,55%, são 
metaluminosas a levemente peralcalinas (Fig. 02a) e, 
subalcalinas a alcalinas (Fig 02b). Os teores de álcalis 
(K2O+Na2O) são elevados (8,01%-11,9%) e as razões 
K2O / Na2O > 1. Os litotipos da SCC mostram valores de 
K2O semelhantes aos observados nos granitóides das 
associações shoshoníticas, com algumas amostras das 
unidades QASr e ASc podendo ser classificadas como 
ultrapotássicas (com K2O/Na2O>2, K2O>3% e MgO>3%) 
ou de afinidades ultrapotássicas (MgO de 1,58% a 3,23% 
[Fig. 02c].  

As unidades félsicas apresentam baixos teores de 
TiO2 (0,47-1,15%), Al2O3 (12,70%-15,73%), CaO 

(1,94%-4,32%) e P2O5 ( média de 0,56%) e altos teores 
de K2O (4,14%-8,40%) e MgO (1,16%-4,55%). Os teores 
de Na2O são baixos (média 3,20%) e, os valores de #Mg 
(=100*Mg/Mg+Fe) variam de 43 a 71. As unidades 
félsicas mostram elevados teores de Ba (1176 ppm - 6653 
ppm), Sr (633,1 ppm - 2023 ppm), Zr e Y (com médias 
de 288ppm e 30ppm, respectivamente), moderados teores 
de Rb (123 ppm – 276ppm), baixos teores de Nb (< 24 
ppm) e, baixos a moderados teores de Cr (+ 137ppm) e 
Ni (+ 58ppm).  

Nos diagramas tipo Harker, as unidades félsicas 
desenvolvem trends descontínuos e individualizados por 
unidade, representando conjuntos litológicos distintos. 
Nestes diagramas, os trends são curvos e mostram 
correlação negativa com alguns elementos maiores e 
traços, sugerindo que as diferentes unidades que 
constituem a SSC representam intrusões múltiplas, as 
quais evoluíram individualmente e independentemente,  
por processo de diferenciação magmática, provavelmente 
em sistema fechado, sem evidências de mistura entre elas. 

Os padrões dos elementos terras raras normalizados 
em relação ao condrito de Boynton et al. (1984) das 
unidades félsicas são caracterizados por forte 
enriquecimento em terras raras leves com La e Ce >100 
ppm (entre 300 e 200) em relação aos elementos terras 
raras pesados (CeN/YbN = 16,78 a 22,81), pequenas 
anomalias negativas de Eu (Eu/Eu*=0,77).  Nos 
diagramas expandidos, os padrões das unidades félsicas, 
apresentam elevados teores de LILE (Rb, Ba e Sr) e forte 
empobrecimento em HFSE (Ta, Nb, Ti).  

As unidades félsicas quando comparadas 
evidenciaram diferenças entre estas, onde se destaca que: 
A unidade QZMZ desenvolve trends ligeiramente curvos 
e negativos para a maioria dos elementos (TiO2, Al2O3, 
MgO CaO, MnO, P2O5, Cu, V, Y, Zr, La, Ce, Ga, Zn e 
Nb) e positivo para o Na2O,  os padrões de ETR são 
fracionados (Cen/Ybn médio = 20.77), mostrando discreto 
empobrecimento no total de ETR (Ce-Tm) com a sílica, 
(58,47%-69,55%), mas sem variação da anomalia de Eu 
(Eu/Eu* = 0,76) e nos diagramas multielementais, mostra 
diminuição nos valores da maioria dos elementos traços 
com a evolução magmática. Estas observações sugerem 
fracionamento de anfibólio, feldspatos, apatita, zircão e 
titanita e óxidos.   

A unidade ASc  mostra correlação negativa da sílica 
para TiO2, MnO, P2O5, Ba, V, Zn, Y e Zr e positivo para 
o Ta, os padrões de ETR são fracionados (CeN/YbN 
médio = 21,46), mostram leve anomalia negativa de 
európio (Eu/Eu* ~ 0,80). Nos diagramas 
multielementares, os padrões normalizados em relação ao 
condrito de Thompson (1982) são superpostos para a 
maioria dos elementos, exceto para o Th, Ta, Sr, P, Y, 
Tm e Yb que mostram pequenas variações. Tais 
observações sugerem um pequeno fracionamento de 
clinopiroxênio, alcalifeldspato, zircão, minerais opacos e 
apatita o qual não foi efetivo e capaz de modificar a 
composição global do magma.  
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A Unidade QASr  mostra correlação negativa do 

TiO2, MnO, MgO, P2O5, CaO, Zn, Zr, Ba, V, Ni e Rb 
com a SiO2, desenvolvem padrões sobrepostos, 
fracionados (Cen/Ybn médio = 22.81), com leve anomalia 
negativa de Eu (Eu/Eu* = 0,80) e, não mostram 
correlação com os teores de sílica. Os diagramas 
expandidos mostram padrões com pequenas variações 
para Ba, Rb Th, Ta, Y, Tb, Tm e Yb. Estas características 
sugerem uma evolução por fracionamento mineral de 

feldspato, clinopiroxênio, apatita, óxidos de ferro-titânio 
e zircão.  

Os enclaves por sua vez mostram distribuição 
dispersa, sugerindo que estes litotipos não sofreram 
processos de efetivos de mistura com os granitóides 
encaixantes. 

 
CONCLUSÕES As unidades félsicas da SSC 
apresentam características de campo e composições 
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(modal, textural e litogeoquímica) distintas, para os 
mesmos teores de SiO2. Tais observações sugerem que 
estas não se formaram através de diferenciação 
magmática e, que a SSC foi construída através de 
múltiplos pulsos magmáticos, com características 
geoquímicas semelhantes, caracterizadas pelo 
enriquecimento em K2O, empobrecimento em TiO2, 
teores moderados de Al2O3, elevados teores de 
K2O+Na2O e enriquecido em TRL e LILE (Rb, Ba e Sr) e 
forte empobrecimento em HFSE (Ta, Nb, Ti). Estas 
características são comparáveis àquelas rochas descritas 
como pertencentes à associação shoshonítica e referidas 
como provenientes de um manto metassomatizado, 
enriquecido por fluidos ricos em elementos 
incompatíveis. As intrusões da SSC evoluíram 
individualmente através de processos de cristalização 
fracionada. 
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O cinturão granítico Neoproterozóico da Serra do Mar 

(580 ± 20 M. a.) se estende do NE do Estado de Santa 
Catarina ao extremo S do Estado de São Paulo,  cobrindo 
uma  área  de  aproximadamente 250 km de extensão por 
cerca de 50 km de largura. Ele  é  formado por  treze  
maciços  graníticos – pequenos batólitos e stocks, 
alinhados  na  direção geral NNE-SSW (Fig.1). 

Juntamente com manifestações vulcânicas (derrames) 
e hipabissais (diques) de composição marcadamente 
ácida, às quais estão associados no tempo e no espaço, 
esses maciços graníticos formam uma importante 
província magmática (Província Serra do Mar, Vlach, 
1999), sendo expressão, de acordo com Kaul (2003), de 
um magmatismo intraplaca situado na transição entre o 
magmatismo tipo cálcio-alcalino de alto-K (tardi-
orogênico) e o magmatismo tipo alcalino saturado em 
sílica (anorogênico). 

No presente trabalho, aborda-se, em caráter 
preliminar, o modelamento petrogenético evolutivo de um 
dos referidos corpos graníticos – o Maciço Anhangava 
(Fig. 2), com base em resultados de análises químicas de 
elementos maiores, menores e traço efetuadas em 14 
amostras coletadas no mesmo e analisadas por ocasião de 
trabalho anterior (Kaul, 1997). 

O cenário geotectônico-geológico onde se inserem 
todas essas manifestações magmáticas é composto por 
terrenos pertencentes ao Cráton de Luís Alves e aos 
cinturões móveis Brasilianos Ribeira, Dom Feliciano e 
Paranaguá, bem como a coberturas vulcânicas e vulcano-
sedimentares formadas por volta de 580 M. a.. O Cráton 
de Luís Alves, importante unidade geotectônica da 
presente região, é constituído essencialmente por rochas 
de alto grau metamórfico (gnaisses granulíticos 
ortoderivados, de composição predominantemente 
básica), em áreas restritas retrometamorfisados ao fácies 
anfibolito. Essa unidade geotectônica pré-Brasiliana e os 
três cinturões móveis referidos ficaram justapostos em 
razão da aglutinação continental que levou à formação do 
supercontinente de Gondwana  (Brito Neves & Cordani, 
1991). 

 
MACIÇO ANHANGAVA: ASPECTOS GERAIS, 
UNIDADES COMPONENTES E MODELAMENTO 
PETROGENÉTICO PRELIMINAR. 
O Maciço Anhangava (Fig. 2) é um pequeno corpo 
plutônico de forma ovóide da Província Serra do Mar. Ele 
está situado a cerca de 20 km a E da cidade de Curitiba. 
Sua denominação, creditada a Fuck (1967), lembra o 
morro de mesmo nome (“morro Anhagava”) localizado 

em sua zona central. Alongado na direção NS, segundo a 
qual mede aproximadamente 15 km, tem uma largura 
máxima em torno de 6 km, com área total próxima de 55 
km2. Seu relevo é dissecado em montanhas, que formam 
duas serras: a do Baitaca, na região central, e a da Boa 
Vista, na região S. O “morro do Baitaca” (1430 m de 
altitude), na serra homônima, é o ponto culminante do 
maciço. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1  -  Mapa Geotectônico simplificado da região da 
Serra do Mar e adjacências :  A - Cráton de Luis Alves; B - 
Cinturão Ribeira (a - rochas metassedimentares polide-
formadas associadas com intrusões de granitóides 
relacionadas a arcos magmáticos; b - rochas gnáissico – 
migmatíticas de embasamento rejuvenescido; c – granitói-
des cálcio-alcalinos deformados da zona transcorrente de 
Piên; C - Cinturão Dom Feliciano; D - Cinturão Paranáguá; 
E - Maciços graníticos da Serra do Mar, constituídos por 
granitóides e sienitóides; F - Seqüências vulcano-sedimen-
tares; G - Rochas vulcânicas ácidas; H - Diques ácidos; I - 
Cobertura sedimentar paleozóica da bacia do Paraná. Omiti-
dos: diques básicos da Formação Serra Geral e cobertura 
sedimentar quaternária. 
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Figura 2. Mapa geológico do Maciço Anhangava 
 

 
 

 
O acesso mais fácil a esse corpo plutônico é feito à 

partir de suas bordas N e W. Ele tem numerosas 
pedreiras, que estão concentradas na sua metade W, 
particularmente junto à localidade de Borda do Campo. 

O maciço está alojado em rochas gnáissico-
migmatíticas (embasamento rejuvenescido) do Cinturão 
Ribeira, sendo que a SE confronta, através de extensa 
zona de falha N30ºE, com granitóides cálcio-alcalinos 
deformados (zona transcorrente de Piên) desse mesmo 
cinturão. Seus contatos nunca estão diretamente expostos. 
Ele tem uma estrutura aproximadamente anelar: um 
núcleo central, que é circundado por dois anéis 
incompletos, correspondentes, conforme Kaul (1997), às 
unidades denominadas Serra do Baitaca (núcleo central), 
Serra da Boa Vista (anel interno) e Roça Nova (anel 
externo). Os contatos entre tais unidades, por sua vez, 
também não estão expostos diretamente. Entretanto, 
correspondem a mudanças mais ou menos acentuadas do 
padrão de dissecação do relevo, cujo modelado é 
controlado pelo tipo de litologia. 

A Unidade Serra do Baitaca (núcleo central do 
maciço) se caracteriza por abundância de matacões 
graníticos, vegetação rala e solo raso ou ausente. Ela é 
formada por álcali-feldspato granitos e sienogranitos, 
intimamente associados, de estrutura em geral maciça, 
cor cinza clara a rosa clara, granulação em geral média, 
contendo autólitos em geral ovóides, de dimensões 
comumente centimétricas ou de poucos decímetros. Ao 
microscópio, esses granitos apresentam textura granular 

hipidiomórfica, tipo subsolvus e, como componentes 
minerais, feldspato potássico, plagioclásio, quartzo, 
biotita, minerais de alteração (sericita e argilo-minerais), 
tendo, como minerais acessórios, apatita, allanita, 
fluorita, minerais opacos (óxidos de Fe), zircão e titanita, 
inclusos nos cristais de biotita ou de feldspatos. Os 
autólitos têm, praticamente, a mesma composição 
mineralógica desses granitos; são equigranulares ou 
inequigranulares, neste caso com fenocristais de feldspato 
potássico e de plagioclásio, apresentando inclusões de 
allanita, apatita e minerais opacos. 

A Unidade Serra da Boa Vista é constituída por álcali-
feldspato granitos maciços, de cor rosa acinzentada, por 
vezes algo esverdeada, que revelam, ao microscópio, 
textura tipo hipersolvus e a constituição seguinte: 
mesopertita, quartzo, biotita, anfibólio cálcico 
(hornblenda) e sódico (riebeckita), tendo como minerais 
acessórios fluorita, zircão, allanita, minerais opacos e 
titanita. 

A Unidade Roça Nova compreende álcali-feldspato 
quartzo sienitos e álcali-feldspato granitos, todos 
intimamente associados. Os álcali-feldspato quartzo 
sienitos são maciços, de cor em geral cinza escura, 
constituídos por mesopertita, clinopiroxênio, hornblenda, 
faialita, biotita, quartzo, além de minerais acessórios – 
allanita, fluorita, zircão e minerais opacos, inclusos nos 
cristais maiores de mesopertita e de biotita. Os álcali-
feldspato granitos, muito raros, são cinza claro, de 
granulação média, constituídos por mesopertita, quartzo, 
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biotita e minerais acessórios – fluorita, zircão e minerais 
opacos, que aparecem inclusos em cristais de mesopertita 
ou de biotita. 

No diagrama Na2O + K2O versus SiO2 (Fig. 3), de 
Middlemost (1985), os dados químicos disponíveis para o 
Maciço Anhangava evidenciam a classificação das rochas 
que o compõem: álcali-feldspato granitos ( amostras PK-
029, PK-020, PK-021, PK-028, PK-022, PK-022a, PK-
026, PK-030, ver Fig. 2), sienogranitos (PK-020a, PK-
049) e álcali-feldspato quartzo sienitos ( PK-025, PK-

025a). No outro diagrama que, igualmente, contrapõe 
Na2O + K2O a SiO2 (Fig.4), de Irvine & Baragar (1971), 
evidencia-se o caráter transicional, alcalino a subalcalino, 
do plutonismo que originou esse maciço, restringido, a se 
julgar pelo que mostra o diagrama AFM (Fig. 5), ao 
campo das suítes cálcio-alcalinas de Baragar & Irvine 
(1971). O diagrama de índices de Shand (Fig. 6) revela o 
caráter metaluminoso da quase totalidade das amostras 
analisadas desse corpo ígneo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os diagramas de Harker para elementos maiores (não 

mostrados aqui) para o Maciço Anhangava apresentam 
coeficientes de correlação de Pearson lineares e 
poligonais similares, associados a níveis de confiança 
superiores a 99,9 % para o total das 14 amostras 
analisadas, à exceção do diagrama para MgO, que 
apresentou dispersão (nível de confiança inferior a 95 %). 
Isso seria indicativo de cogeneticidade por processos de 
cristalização fracionada ou AFC (assimiliation and 
fractional crystallisation), sem mudança de assembléia 
fracionante. No entanto, diagramas de Harker construídos 

para as mesmas 14 amostras, neste caso para os 
elementos traço Zr, Y, Rb, Sr e Ba (igualmente não 
mostrados aqui) apresentam coeficientes de correlação de 
Pearson lineares e poligonais inferiores a 95 %, indicando 
não cogeneticidade. Logo, é improvável que os 
granitóides e sienitóides que compõem as três unidades 
do Maciço Anhangava tenham sido gerados, todos, a 
partir de um mesmo líquido parental. Adotando-se, no 
entanto, o mesmo procedimento para apenas as 6 
amostras da Unidade Serra do Baitaca, verifica-se que as 
mesmas apresentam coeficientes de correlação de 
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Pearson lineares e poligonais similares e associados a 
níveis de confiança superiores a 99,9 % para elementos 
maiores (inclusive para MgO) e superiores a 99 % para os 
mesmos referidos elementos traço. A conclusão a que se 
chega, em função desta evidência, é que os granitóides 
tipo Serra do Baitaca, que compõem o núcleo do maciço 
em estudo, constituem uma suíte cálcio-alcalina 
metaluminosa cogenética, cujos líquidos evoluíram por 
cristalização fracionada ou AFC com mudança de 
assembléia fracionante. Valores das razões de elementos 
traço incompatíveis (Zr/Y, Zr/Nb, Y/Nb) dentro da suíte 
variam entre 13 % e 70 %, o que é indicativo de uma 
evolução por processo de cristalização fracionada sem 
contaminação concomitante. As curvas descendentes nos 
diagramas de Harker para K2O, Al2O3, CaO, Fe2O3

t, 
MgO, TiO2 e P2O5, bem como os valores praticamente 
constantes das razões CaO/Sr, para intervalos de SiO2 > 
73 %, são indicações da presença de uma assembléia 
fracionante formada por óxidos de Fe-Ti, plagioclásio, 
álcali-feldspato rico em potássio, apatita e biotita. Para 
que tal tenha efetivamente ocorrido, já há, conforme 
visto, acima, um respaldo razoável de evidências 
petrográficas relativas a essa unidade do Maciço 
Anhangava, notadamente existência, em fases primitivas 
da cristalização dos magmas (autólitos), de fenocristais 
de álcali-feldspato, plagioclásio e biotita, com inclusões 
de allanita, apatita e minerais opacos. 
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INTRODUCTION 

Zircons have increasing importance in several fields 
of geology, particularly for geochronological, 
petrogenetic and provenance studies.  They are highly 
resistant to physical and chemical natural processes, 
preserving their structural and chemical properties, even 
when submitted to severe physico-chemical changes. 
Rubatto & Hermann (2003) observed that zircon can be 
expected as a residual phase even after melting of 
subducted sediments under mantle conditions. Zircon is 
generally present among the detrital fraction, even of very 
mature sediments and sedimentary rocks, preserving their 
original compositional features, and so, are capable to 
inform about their provenance. 

The morphology of zircons in granitic rocks has been 
related with the magma composition and temperatures of 
crystallization (e.g. Pupin 1980, Sturm 2004). U-Th-Pb 
isotopic systems in zircons have been increasingly used 
for gechronological studies, and are presently considered 
as of high reliability (Kelly and Harley 2005, Cocherie et 
al. 2005). Granitic and metamorphic rocks can preserve 
inherited zircons with ages much older than that of rock 
crystallization (Rubatto & Hermann 2003), and in spite 
off the problems that this causes for dating, it is a 
powerful tool for petrogenetic studies. 

The progress of analytical technologies for 
microscopic grains in the last decades has allowed a 
significant advance in the use of zircon geochemistry for 
provenance and petrogenetic studies of sedimentary and 
igneous or metamorphic rocks, respectively. Rubatto 
(2002) related the REE content of zircons with the 
metamorphic conditions under which they were 
crystallized. Hoskin & Black (2000) observed that during 
metamorphic recrystallization zircon grains lost trace 
elements: REE patterns became flatter in the LREE, a 
concavity in HREE was developed, and the positive Ce 
anomalies were reduced. Th/U ratios of metamorphic 
zircons are generally under 0.1 whilst those of magmatic 
ones are generally superior (Hosking & Black, 2000). 

Belousova et al. (2002) suggested a binary 
fluxogram, based on Lu, Ta, U, Hf, Ce/Ce* and Nb 
contents, for the identification of primary sources of 
detrital zircons. So that, the composition of zircons is, 
actually, an useful tool in several areas of geologic 
research, nevertheless, an important debate is still alive 
concerning the use of zircon chemistry for the 
identification of its igneous source (e.g. Belousova et al. 
2002, Pupin 2000, Hosking & Black 2000, Hosking & 
Ireland 2002). 

Partition coefficients for REE in zircons have been 
determined by Fujimaki (1986), Sano et al. (2000), 

Thomas et al. (2002), among other authors (Table 2). 
LREE are admitted in the structure of magmatic zircons, 
but in amounts lower than those of the liquid from where 
they crystallized, whilst for the HREE the concentration 
factor in the zircon can reach values close to 1,000. 

The trace element composition of magmatic zircons 
from a typical shoshonitic association is discussed in this 
paper, and the possibility of its use for source 
discrimination is evaluated.   

 
THE LAVRAS DO SUL SHOSHONITIC 
ASSOCIATION - LSSA 

The Lavras do Sul Shoshonitic Association is a 
Neoproterozoic post-collisional volcano-plutonic 
sequence, situated in southernmost Brazil, which includes 
gabbros, diorites, monzonites, quartz monzonites and 
granites, basic to acid volcanic rocks and lamprophyres. 
Its origin has been explained by melting of phlogopite 
bearing peridotites from an enriched mantle, previously 
metasomatised by subduction-related fluids (Lima and 
Nardi 1998). 

Zircon grains were separated from two monzonites, a 
monzogranite, a rhyolite dike and a leucodiorite 
cumulate, all of them comagmatic rocks, probably 
resulting from fractional crystallization in a closed 
system, as proposed by Lima & Nardi (1998). The host 
rocks of zircons are potassic, metaluminous, with calcic 
amphibole and biotite, and relatively enriched in alkali 
elements.  Trace elements were determined by LA-ICP-
MS in the laboratory of Kingston University, Kingston, 
England. 

The analyzed zircons are well shaped prismatic 
grains, with approximate length of 0.1 to 0.5 mm. Under 
the microscope they seem to be early-crystallized 
magmatic zircons frequently with oscillatory zoning.  
Their Th/U ratios vary from 0.3 to 0.5 and are typical of 
zircons from granitic rocks with low to moderate U and 
Th contents (Belousova et al. 2002, Heaman et al. 1990). 
Most zircon grains are probably crystallized 
simultaneously with plagioclase, amphibole and probably 
apatite. Inclusions of apatite and allanite were observed 
with eletronic microscopy in some grains.  
 
REE CONTENTS IN ZIRCONS FROM THE LSSA 

The chondrite-normalized REE patterns of zircons 
from monzonites, cumulatic leucodiorites, rhyolites and 
granites from Lavras do Sul Shoshonitic Association 
show HREE enrichment, as expected from the high Kd of 
these elements in zircon. The LREE show a very large 
range of concentrations, roughly varying from 10 to 1000 
times the chondrite value. This range is narrower in the 
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finer-grained rocks, and probably reflects the REE 
activity around zircon crystals during the liquid 
crystallization, as proposed by Fowler et al. (2002). 

 
 

 
 
Figure 1 - Field for the average REE contents in zircons 

from LSSA normalized against the C1-chondrite. 
 

The large range observed particularly for LREE 
concentrations in zircons, as well as the preservation of 
frequent fine-scale chemical zoning and isotope 
signatures of inherited cores are ascribed by most authors 
to the very slow diffusion rates observed in experimental 
studies (Cherniak et al. 1997).  The large variation of 
REE concentrations for the studied zircons from the same 
rock is generally observed for magmatic zircons, which in 
general present compositional zoning with very 
contrasting contents mainly of heavy elements, such as U, 
Th, and REE (Nemechin, A. A. & Pidgeon, R. I. 1997). 

Fowler et. al.(2002) explained the small-scale 
oscillatory zoning in zircons as “the result of a non-linear 
feedback process wherein the crystal growth modified the 
adjacent melt, which in turn affected the crystal 
composition”.  The large variation of trace elements in 
zircons is ascribed in some cases to under-microscopic 
inclusions (Hoskin & Ireland 2000) frequently of apatite. 
In the LSSA zircons, however, allanite inclusions could 
promote the same effect. The large range of REE contents 
in LSSA plutonic rocks are explained too by the order of 
crystallization, so that, when allanite is an early 
crystallized phase, the later zircon grains show lower 
REE concentrations. The presence of Eu-negative 
anomalies is also largely controlled by feldspar 
crystallization, therefore, zircons crystallized after 
feldspars are expected to show prominent negative 
anomalies. 

The average contents of LREE are much higher 
(Table 1) than those referred by Barbey et al (1995) for 
the crustally derived peraluminous leucocratic Manaslu 
granite, in the Himalaya collisional setting. 

The mineral/liquid partition coefficient values - Kd - 
calculated based on the compositions of rock-samples 
from where zircon grains were obtained, are within the 
ranges referred by Fujimaki (1986), and are higher than 
those presented by Thomas et al. (2002) and Sano et al. 
(2002). The higher values, obtained for LSSA rhyolitic 

rocks, are probably explained by the usual increase of 
partition coefficients in high-silica magmas, as observed 
by Mahood & Hildreth (1983). 

Positive Ce anomalies are observed in chondrite 
normalised REE patterns, for most zircon grains. LaN/CeN 
are generally around 0.6, which is usually observed in 
magmatic zircons. Tetravalent Ce is more readily fixed in 
zircon structure than the larger LRRE trivalent cations, so 
that, in spite of the low abundance of CeIV in magmatic 
rocks, the positive Ce anomalies are generally absent only 
in magmatic zircons from moon, where extremely low O2 
fugacity prevails (Hinton & Upton 1991, Thomas et al. 
2002). Positive Ce anomalies are not observed also in 
zircons from pegmatites and from granites associated to 
migmatites (Cornell & Hegardt, 2003). 

Negative Eu-anomalies are probably accentuated 
when zircons are crystallized after plagioclases, and this 
is the main reason why in the rhyolite zircons these 
anomalies are lacking. Y/Ho ratios (~30) in LSSA zircons 
are close to chondritic values.  
 
CONCLUSIONS 

The concentration of REE in zircons from the 
plutonic rocks from LSSA are within the intervals 
predicted from partition coefficient data, in spite of the 
large variation of contents in grains from the same 
sample. Thus, the REE contents in zircons from the 
LSSA reflect the composition of the magmas from where 
they crystallized and so, the REE contents of zircons 
should be useful for provenance studies. The large range 
of REE contents in zircons from the same rock is a 
difficulty to be carefully handled. 

The mineral/liquid partition coefficients calculated 
for the studied rhyolite are large, but close to those 
referred by Mahood and Hildreth (1983) for high-silica 
rhyolites. 

From the obtained data it is possible to propose that 
zircons from rocks of shoshonitic affinity have chondrite 
normalized patterns plotting generally in the field 
displayed in figure1. They are clearly discriminated from 
those of zircons from peraluminous granitoids, typically 
produced by crustal melting, which have much lower 
LREE contents and lack Ce positive anomalies. 

In spite of their variability, the REE contents of 
zircons from rocks of shoshonitic affinity have 
characteristic patterns. However, their use as a tool for 
sedimentary provenance studies is difficulted by the 
frequently oberved undermicroscopic inclusions of REE-
rich minerals, such as allanite, apatite, and xenotime.  
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Tabela 1- REE contents in ppm - average and standart deviation - in zircons from LSSA 
Monzonite T Monzonite S Leucodiorite Granite  Elementos

Med SD Med SD Med SD Med SD Med SD 

La 189 198 206 396 219 324 43 46 43 25 

Ce 638 661 383 454 925 1,324 161 129 310 241 

Pr 88 90 48 60 81 100 25 17 26 15 

Nd 420 432 265 331 619 785 92 81 235 167 

Sm 72 75 46 50 141 191 57 21 65 61 

Eu 15,5 16 5,8 5,5 27 35 8,2 4,2 22 28 

Gd 70 72 46 36 118 132 73 26 103 150 

Tb 14.3 14,7 9,5 4,7 22 21 17 7 24 36 

Dy 105 107 78 30 174 152 213 81 182 263 

Ho 33 33 26 8 48 38 69 25 46 58 

Er 125 125 108 34 205 150 258 84 147 153 

Tm 280 28 23 7 35 20 52 15 28 23 

Yb 270 270 237 74 316 172 435 87 231 166 

Lu 48 47 42 12 50 21 71 14 38 23 

 
 
 

Table 2-Partition coefficients for REE in zircons from LSSA compared to  
(1) Kds from  Sano et al. 2002, (2) Fujimaki (1986) (3) Thomas et al. 2002  

(4) Mahood & Hildreth (1983). 
Elementos rhyol granod monzon Kds (1) Kds (2) Kds(3) Kds(4) 

La 1.5 1.8 1.3 <0.0001 1-5 0.02-0.26 7-26 

Ce 4 3 3 0.36 1-5 0.61-2.06 10-23 

Pr 4 4 3 0.017  

Nd 9 4 4 0.077 0.11-1.58 4.6-22 

Sm 18 15 6 0.8 2.5 11-18 

Eu 27 10 5 1.22 0.75-11.61  

Gd 60 28 10 8 7 20-12  

Dy 250 100 30 46 30-70 108-95 

Ho 400 110 50 80 13.07-74.99  

Er 460 190 90 136 13.04-96.72  

Yb 1000 420 180 277 100-600 564-490 

Lu 2000 390 230 325 180-700 648-635 
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TIPOS DE GRANITÓIDES E ASSOCIAÇÕES 
PETROGENÉTICAS 

A maior parte das classificações de granitóides 
atualmente utilizadas enfoca fundamentalmente suas 
características específicas, e considera as rochas ígneas 
ou metamórficas a eles associadas como critério adicional 
(Barbarin, 1990, 1999; Frost et al., 2001; Chappell & 
White, 2001). A presente proposta, fundamentada 
principalmente na vinculação dos granitóides com as 
séries magmáticas realizada por Lameyre & Bowden 
(1982), enfatiza as rochas magmáticas ou metamórficas 
associadas com os granitóides como base classificatória. 

A visão do magmatismo granítico como produto, 
freqüentemente resultante da evolução de magmatismo 
básico ou intermediário mantélico, tem sido apregoada de 
forma consistente por vários autores (e.g. Lameyre & 
Bonin, 1991; Bonin & Giret, 1984; Tauson, 1983; Nardi, 
1986, 1991; Pearce et al., 1984; Barbarin, 1999) e tem 
sido mais recentemente aceita por autores 
tradicionalmente comprometidos com as hipóteses 
genéticas crustalistas (Chappell & White, 2001). 
 

 
 

Figura 1. Séries magmáticas propostas com base em 
Lameyre & Bowden (1982). 

 
A reinterpretação dos padrões composicionais das 

diferentes séries magmáticas no diagrama modal QAP 
(Lameyre & Bowden, 1982) e no diagrama TAS levou a 
modificar a sugestão daqueles autores. Visualizam-se no 
diagrama QAP (Fig. 1) os padrões de distribuição das 
seguintes associações magmáticas:  

1 - toleítica baixo-K 
2 - calcialcalina baixo-K 
3 - calcialcalina médio- e alto-K, e toleítica alto-K 

4 - shoshonítica ou alcalina potássica saturada em 
sílica 

5 - alcalina sódica saturada em sílica 
6 - alcalina ultrapotássica saturada em sílica 
7 - granitos leucocráticos peraluminosos 

 
Os granitóides da série toleítica baixo-K (1) são 

dominantemente tonalitos associados com gabros e 
quartzo-gabros; são correlacionáveis com os granitóides 
do tipo M (Pitcher, 1983) ou com os granitóides de 
cadeias oceânicas (ORG - Pearce et al., 1984) ou, ainda, 
com os plagiogranitos da série toleítica de Tauson (1983). 

Os granitóides da série calcialcalina baixo-K (2) 
são principalmente tonalitos, trondhjemitos e 
granodioritos, particularmente importantes em áreas 
arqueanas e em arcos magmáticos jovens de todas as 
idades. Anfibólios cálcicos são seus minerais máficos 
principais. De acordo com Pitcher (1983), equivalem ao 
tipo I-Cordilherano. 

Os granitóides da série calcialcalina médio- e alto-
K, e os correlacionáveis à série toleítica alto-K (3) são 
predominantemente granodioritos e granitos s.s., com 
dioritos e gabros  associados. A biotita é o mineral máfico 
mais abundante. São freqüentemente classificados como 
granitóides do tipo I-Caledoniano de Pitcher (1983). Os 
tipos correlacionáveis à série toleítica alto-K são descritos 
em ambientes pós-colisionais, onde se associam temporal 
e espacialmente a gabros de afinidade toleítica. 

Os granitóides da série shoshonítica (4) são 
monzonitos, quartzo-monzonitos e granitos s.s., sendo 
discriminados dos calcialcalinos alto-K pela associação 
típica com rochas monzoníticas e pela afinidade alcalina 
potássica - K2O>(Na2O-2) - da série. Na maior parte das 
classificações usuais, esses granitóides não são 
distinguidos dos calcialcalinos alto-K; entretanto, Tauson 
(1983) já os reconhecia como vinculados à série latítica 
ou shoshonítica. Os minerais máficos principais são 
biotita e anfibólio cálcico. Seus ambientes típicos são os 
arcos continentais maduros e os ambientes pós-
colisionais. 

Os granitóides metaluminosos a peralcalinos da 
série alcalina sódica saturada em sílica (5) são 
principalmente granitos, quartzo-sienitos e rochas básicas 
de afinidade alcalina saturadas em sílica, constituindo 
associações ígneas bimodais. Suas fases máficas 
principais são biotita e anfibólios sódico-cálcicos. Os 
tipos peralcalinos possuem caracteristicamente anfibólios 
e piroxênios sódicos. São incluídos entre os granitos do 
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tipo A e ocorrem am arcos continentais maduros, em 
ambientes pós-colisionais e em riftes continentais. 

Os granitóides da série alcalina ultrapotássica 
saturada em sílica (6) são em geral pertita granitos 
associados com feldspato alcalino sienitos, quartzo-
sienitos, granitos metaluminosos sódicos, gabros, dioritos 
e lamprófiros. Foram descritos recentemente por Plá Cid 
& Nardi (2005) e têm como característica distintiva a 
elevada razão K2O/Na2O, superior a 2. Suas fases máficas 
principais são biotita e anfibólio cálcico, nos termos 
metaluminosos, e anfibólios alcalinos, nos termos 
peralcalinos. São produtos finais da diferenciação de 
magmas sieníticos ultrapotássicos saturados em sílica, 
fazem parte de associações bimodais e são freqüentes em 
ambientes anorogênicos ou pós-colisionais. 

Os granitos da associação leucocrática 
peraluminosa (7) podem ocorrer associados a rochas 
metamórficas de grau alto e a migmatitos. Em geral, são 

granitos com muscovita primária e podem conter 
cordierita, sillimanita, andalusita e cianita. Rochas menos 
diferenciadas podem ocorrer associadas e são geralmente 
produtos híbridos, resultantes da contaminação da fusão 
por restos do protólito metamórfico - restitos - de acordo 
com Chappel et al. (1987). 
 
PRINCIPAIS PARÂMETROS CLASSIFICATÓRIOS 
 
ELEMENTOS MAIORES 

O procedimento sugerido enfatiza a associação de 
rochas à qual os granitóides encontram-se vinculados 
espacial e temporalmente. Assim, os parâmetros 
classificatórios são mais efetivos quando a associação 
inclui, além de granitóides, rochas intermediárias ou 
básicas. Os diagramas QAP e TAS (Fig. 2) são efetivos 
na identificação destas associações de amplo espectro 
composicional com as séries magmáticas. 

 

 
 

Figura 2. Séries magmáticas representadas no diagrama TAS. 
 

O critério adicional, com base na relação  entre Na2O 
e K2O (Le Maitre, 2002) (Fig. 3), é utilizável 
principalmente para os termos intermediários e básicos. O 
teor de K2O em relação ao de SiO2 é também eficaz para 
diferenciar entre si rochas das séries subalcalinas - 
toleítica,  calcialcalina e komatiítica - em baixo, médio, e 
alto-K. 
 
ELEMENTOS TRAÇOS 

Os elementos traços são utilizáveis principalmente 
para a investigação de fontes dos magmas parentais e dos 
processos evolutivos envolvidos na geração dos 
granitóides. A identificação dos granitóides com 
ambientes tectônicos a partir de seus conteúdos de 
elementos traços decorre da relação entre ambientes 
geológicos e tipos de fonte. 

Em alguns casos, os elementos traços são critérios 
classificatórios importantes: 

(i) granitóides da série shoshonítica possuem 
conteúdos elevados de Sr, em geral superiores a 500 ppm, 

exceto nos termos muito diferenciados (SiO2 superior a 
73%); nos granitóides de afinidade não-shoshonítica, 
valores desta ordem são comuns em cumulatos; 

(ii) granitos da associação leucocrática peraluminosa 
mostram elevadas concentrações de Rb e Cs, e baixas 
concentrações de elementos como Zr, Hf, Nb, ETR, Y e 
Ti. 

Diagramas que utilizam razões entre elementos traços 
podem ser discriminadores efetivos de granitóides das 
diferentes séries magmáticas, como por exemplo os 
diagramas sugeridos por Pearce et al. (1984), Whalen et 
al. (1987), Harris et al. (1986). 
 
QUÍMICA MINERAL 

A definição da mineralogia acessória constitui 
ferramenta, por vezes fundamental, na classificação de 
granitóides. Deste modo, 

(i) a cordierita e, em menor grau, os aluminosilicatos 
são minerais típicos dos granitóides da associação 
leucocrática peraluminosa; 
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(ii) anfibólios e piroxênios sódicos são praticamente 
restritos aos granitóides das séries alcalinas sódica e 
ultrapotássica; 

(iii) as altas razões FeOT/(FeOT+MgO) observadas 
freqüentemente nos granitóides da série alcalina sódica 
são também registradas em seus anfibólios e biotitas. 

(iv) os teores de Mg e Al da biotita permitem sua 
identificação com os granitóides das diferentes séries 
magmáticas (Nachit et al., 1985). 

 

 
Figura 3. Caracterização das séries alcalinas sódica, 

potássica e ultrapotássica. 
Ainda como critério adicional, é importante classificar 

as rochas segundo a relação de álcalis versus alumina, 
distinguindo os tipos peraluminosos, metaluminosos e 
peralcalinos, como sugerido originalmente por Shand. As 
razões FeOT /(FeOT + MgO), álcalis/alumina, CaO/álcalis, 
e os parâmetros R1-R2 (De La Roche et al., 1980) são 
critérios adicionais aplicáveis em muitos casos (Brown et 
al., 1984; Whalen et al., 1987; Nardi, 1991). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A visão das rochas graníticas como integrantes de 
associações petrogenéticas ígneas ou ígneo-metamórficas, 
como preconizado por Lameyre & Bowden (1982), 
suscita questões de grande importância para o avanço do 
conhecimento científico de sua origem, evolução e 
contextualização geológica:  

(i) Granitóides que em geral não ocorrem associados 
com rochas intermediárias ou básicas, mas sim com 
metamórficas de médio a alto grau, como os da 
associação leucocrática peraluminosa e, mais 
especificamente, os associados com migmatitos, devem 
ter suas relações com as rochas metamórficas 
consideradas em detalhe, particularmente se a 
contemporaneidade dos eventos magmáticos e 
metamórficos for presumível. 

(ii) Os granitóides precoces dos ambientes pós-
colisionais têm sido identificados como calcialcalinos 
alto-K (Liégeois et al., 1998). Já no sul do Brasil, eles 
vêm sendo relacionados com a série toleítica alto-K 
(Nardi et al., 2002). Sugere-se, portanto, que o 
magmatismo toleítico em ambientes pós-colisionais pode 
gerar grandes volumes de granitóides, cuja origem pode 
estar relacionada com processos de assimilação e 
cristalização fracionada – AFC - ou mesmo com reação 

entre magma básico e crosta gnáissica, como sugerido por 
Patiño-Douce (1999). 

(iii) Os granitóides ultrapotássicos são interpretados 
como produtos de cristalização fracionada a partir de 
magmas sieníticos da série ultrapotássica saturada em 
sílica (Plá Cid et al., 2000; Plá Cid & Nardi, 2005). 

A classificação de granitóides com ênfase na sua 
integração com o contexto ígneo ou metamórfico 
contribui para uma melhor compreensão de suas fontes, 
processos genéticos, ambientes geotectônicos e potencial 
metalogenético de uma forma mais eficaz que as 
classificações usuais. 
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INTRODUÇÃO 
 

Na porção oeste-sudoeste de Goiás ocorre uma 
extensa faixa de gnaisses, com orientação geral N-S, 
relacionados anteriormente ao embasamento da Faixa 
Brasília, de idades arqueanas a paleoproterozóicas. 
Trabalhos recentes, com base nos dados isotópicos e 
geocronológicos, tem mostrado que grande parte desta 
faixa de gnaisses, são rochas juvenis neoproterozóicas, e 
correspondem a antigos arcos de ilhas, agrupadas sob a 
denominação de Arco Magmático de Goiás (Fuck et al., 
1994) – (Fig. 1). 
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Figura 1. Mapa esquemático da Província Tocantins, 
mostrando localização da área de estudo. 

 
As regiões tipo de exposição e melhor estudadas 

afloram na porção oeste de Goiás (região de Arenópolis-
Piranhas) e a noroeste (região de Mara-Rosa-Porangatu). 
Na região sudoeste de Goiás esta unidade geológica é 

extendida até a região de Pontalina, com base em dados 
isotópicos e geocronológicos (Rodrigues et al., 1999; 
Pimentel et al., 2000; Navarro et al., 2004). 

Os dados aqui apresentados são resultados 
preliminares sobre o estudo que vem sendo realizado na 
região de Pontalina, em rochas associáveis ao Arco 
Magmático de Goiás (Fig. 2). 
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Figura 2. Mapa geológico esquemático simplificado da 
área de estudo, mostrando a localização das 

amostras analisadas. 
 

Na região são individualizadas duas unidades 
geológicas: Unidade Gnáissica e Unidade 
Metassedimentar agrupadas sob a denominação informal 
de Terrenos Gnáissicos-Metassedimentares. A Unidade 
Gnáissica (Conjunto Migmatítico – Araújo et al., 1980; 
Complexo Granitóide Gnáissico – Lacerda Filho, 1995) 
corresponde a uma faixa de gnaisses variados (muscovita 
gnaisse, biotita-muscovita gnaisses, hornblenda gnaisse, 
hornblenda-biotita ganisses porfiróides ou não, 
geralmente quartzosos e ricos em epidoto, com grau 
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variado de milonitização, predominado os termos a duas 
micas. São freqüentes intercalações de rochas 
metamáficas (anfibolitos, anfibólio xisto, granada 
anfibolitos) de composição toleítica e metassedimentos 
(muscovita xistos, muscovita-quartzo xisto). 

Mais raramente ocorrem associadas rochas 
metaultramáficas (serpentinito, talco xisto e clorita xisto). 
Esta unidade é limitada a leste pelo Grupo Araxá e a 
oeste pela Unidade Metassedimentar. 

A Unidade Metassedimentar (Conjunto Migmatítico - 
Araújo et al., 1980; e parte da Seqüência 
Metavulcanossedimentar Anicuns-Itaberaí – Lacerda 
Filho, 1995) é constituída por metassedimentos pelíticos 
a psamo-pelíticos (muscovita xisto, muscovita quartzo 
xisto, quartzito, quartzito ferruginoso, etc) intercalados 
por gnaisses quartzosos (muscovita gnaisse, biotita-
muscovita gnaisse, geralmente, apresentando forte 
muscovitização e ricos em epidoto), metamáficas (menos 
freqüêntes que na unidade anterior), e prováveis 
metavulcânicas de composição ácida a intermediária. 

Os gnaisses da região são bandados, localmente 
porfiróides, exibindo grau variado de milonitização e 
granulação, apresentando amplo campo composicional 
(de granitos a tonalitos, predominando granodioritos a 
tonalitos). 

Rochas com características plutônicas afloram na 
região de Morrinhos, junto ao contato com o Grupo 
Araxá e a noroeste de Pontalina. São gnaisses 
granodioríticos a tonalíticos, homogêneos, constituídos 
por biotita-hornblenda gnaisse e biotita gnaisse com 
granulação grossa a média. 

A porção central da área é constituída principalmente 
por (biotita/muscovita) gnaisse mais quartzosos, 
apresentando estrutura xistosa e textura 
granolepidoblástica e lepidoblástica, bandados, 
homogêneos, de granulação fina a média, com lentes de 
metamáficas e metassedimentos. 

Ambas unidades apresentam paragêneses minerais ou 
associações relacionadas ao auge metamórfico típicas da 
fácies anfibolito. As associações minerais observadas 
revelam que o ápice metamórfico atingiu temperaturas 
mínimas da ordem de 600°C, em ambiente de pressão 
compatível ou superior ao regime barroviano. Aspectos 
texturais e microestruturais indicam que estas associações 
foram geradas no estágio inicial do desenvolvimento da 
foliação principal (Sn) ou mesmo antes. 

Retrometamorfismo de caráter regional, sin- à pós-
desenvolvimento da foliação Sn, de fácies xisto verde 
médio a alto são observadas. 

A principal estrutura presente na área é uma foliação 
principal (Sn), que apresenta baixo a médio ângulo de 
mergulho. A direção geral da foliação é N-S com 
mergulho para W. É observada, localmente, uma foliação 
Sn-1, em geral paralela ao bandamento composicional, 
transposta pela foliação Sn. 

Associado à foliação Sn observa-se uma lineação 
mineral e/ou de estiramento com baixo ângulo de 
mergulho, com direção geral E-W. Os indicadores 
cinemáticos apontam sistematicamente transporte geral 
de W para E. 

GEOQUÍMICA DAS ROCHAS GNÁISSICAS 
Foram selecionadas 18 amostras de rochas gnáissicas 

para estudos litogeoquímicos de elementos maiores 
(SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O 
e P2O5) e traços (Ba, Cr, Cu, Nb, Ni, Rb, Sr, Y e Zr) pelo 
método de Fluorescência de Raios X (FRX). Todas as 
amostras pertencem a Unidade Gnáissica. 

Em oito destas amostras, foram obtidos os teores dos 
Elementos Terras Raras (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, 
Yb e Lu) pelo método ICP–AES. As análises químicas 
foram feitas no Laboratório de Geoquímica (Labogeo) do 
Departamento de Petrologia e Metalogenia - DPM do 
Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE), 
UNESP. 

Os resultados mostram que os gnaisses apresentam 
uma grande variação no conteúdo de elementos maiores 
(SiO2 - 63 a 81%, TiO2 - 0,20 a 1,06%, Al2O3 - 11,44 a 
17,81%, Fe2O3T - 1,50 a 6,32%, MnO - 0,03 a 0,11%, 
MgO - 0,12 a 2,42, CaO – 0,47 a 4,69%; Na2O - 1,70 a 
4,92%, K2O - 2,91 a 4,15% e de P2O5 - 0,04 a 0,46%) - 
(Fig. 3). 
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Figura 3. Padrão de distribuição Ti2O2, Al2O3, FeOT, 
MgO, CaO, Na2O, K2O e P2O3 versus Si2O. Cruzes = 

amostras analisadas. Quadrados = rochas de outras 
regiões relacionadas ao Arco Magmático de Goiás 

(Arenópolis e Mara Rosa, dados de Pimentel & Fuck, 
1991; Viana et al., 1995). 

 
São rochas de composição cálcica, metaluminosas a 

peraluminosas com predomínio dos termos 
peraluminosos (Fig. 4), apresentando razão molecular 
A/CNK variando entre 0,87 a 1,33. Possuem grande 
variação composicional em termos de mineralogia 



normativa (CIPW), variando entre granito-trondhjemito-
granodiorito (Fig. 5). 
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Figura 4. Gráfico de classificação baseada na relação 
Al2O3, Na2O, K2O e CaO. Cruzes = amostras analisadas. 
Quadrados cinzas = rochas de outras regiões relacionadas 

ao Arco Magmático de Goiás (Arenópolis, Iporá, Mara 
Rosa e Firminópolis, dados de Pimentel & Fuck, 1991; 

Rodrigues et al., 1999; Viana et al., 1995). 
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Figura 5. Gráfico de classificação baseado em minerais 
normativos. Cruzes = amostras analisadas. Quadrados 
cinzas = rochas de outras regiões relacionadas ao Arco 
Magmático de Goiás (Arenópolis, Iporá, Mara Rosa, e 

Firminópolis, dados de Pimentel & Fuck, 1991; 
Rodrigues et al., 1999; Viana et al. 1995). 

 
Possuem grande variação no conteúdo de elementos 

traço, apresentando teores relativamente baixos a 
moderados de Y e Nb e, alto conteúdo de Ba, Sr e Rb 
(Fig. 6). 

O conteúdo total de ETR (elementos terras raras) 
varia de baixo a alto (ΣETR = 58,25 a 339,95), 
predominado os conteúdos moderados. Os padrões de 
distribuição de ETR normalizados pelo manto primitivo 
(Taylor & MacLennan, 1985) apresentam baixos 

conteúdos de ETRP (elementos terras raras pesados), 
exibindo distribuição subhorizontal, possuindo conteúdos 
globais variando de 1 a 10 vezes os valores do manto 
primitivo (Fig. 7). O padrão de distribuição de ETRL 
(elementos terras raras leves) é inclinado, mostrando um 
enriquecimento moderado a alto, variando de 1 a 100 
vezes o valor do padrão de normalização. 
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Figura 6. Padrão de distribuição dos elementos traço 
normalizados pelo manto primitivo (Taylor & 

MacLennan, 1985). Cruzes = amostras analisadas. Área 
cinza = rochas de outras regiões relacionadas ao Arco 

Magmático de Goiás (Arenópolis, Sancrerlândia, 
Matrinxã e Mara Rosa, dados de Pimentel & Fuck, 1991; 

Viana et al., 1995). 
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Figura 7. Padrão de distribuição de ETR normalizados 
pelo manto primitivo (Taylor & MacLennan, 1985). 

Cruzes = amostras analisadas. Área cinza = rochas de 
outras regiões relacionadas ao Arco Magmático de Goiás 
(Arenópolis, Sancrerlândia, Matrinxã e Mara Rosa, dados 

de Pimentel & Fuck, 1991; Viana et al., 1995). 
 

Os conteúdos e padrões de distribuição de elementos 
traço são compatíveis com os padrões de rochas do Arco 
Magmático de Goiás, revelando composições 
semelhantes á de granitos de arcos vulcânicos (Fig. 8). 

Os dados isotópicos Sm/Nd (Fig. 9) e idades modelo 
TDM apresentam valores semelhantes de composição e de 
idades, com outras áreas relacionadas ao Arco 
Magmático de Goiás, mostrando que as áreas se 
originaram na mesma idade e com fontes semelhantes. 
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Figura 8. Gráficos discriminantes de ambientes 
tectônicos (Pearce et al., 1984). Cruzes = amostras 

analisadas. Quadrados cinza = rochas de outras regiões 
relacionadas ao Arco Magmático de Goiás (Arenópolis, 

Sancrerlândia, Iporá, Firminópolis, Matrinxã e Mara 
Rosa, dados de Pimentel & Fuck, 1991; Rodrigues et al., 

1999; Viana et al., 1995). 
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Figura 9. Composição isotópica de Nd de rochas 
gnáissicas da área de estudo (linhas cheias; linhas 
tracejadas: Pimentel et al., 2000). A = composição 

isotópica de rochas do Arco Magmático de Goiás em 
outras regiões de Goiás. B = Composição isotópica de 

gnaisses arqueanos de Goiás. 
 

CONCLUSÕES 
A interpretação dos dados evidencia que as rochas 

gnáissicas de Pontalina são pouco diferentes das áreas 
tipo do Arco Magmático de Goiás (Arenópolis, Mara 
Rosa, Sancrerlândia, Iporá e Firminópolis), sendo em 
parte mais diferenciadas. Os gnaisses da região de 
Pontalina tendem a ser mais empobrecidos em Al2O3, 

FeOT, MgO, CaO e P2O5 e Sr, apresentando tendência a 
maiores conteúdos de Ba, K2O e ETRL, exibindo valores 
similares de Na2O, TiO2, Sr, Y, Nb, Rb, Zr, Ni e ETRP. 

As características petrográficas e geoquímicas 
mostram que grande parte da região é constituída por 
rochas de provável origem paraderivada, com 
características semelhantes a dos ortognaisses 
relacionados ao Arco Magmático de Goiás sugerindo que 
a fonte dos sedimentos originais podem provir destas 
rochas. A grande variação composicional observada nas 
análises químicas pode estar relacionado com misturas de 
sedimentos e rochas ígneas e mesmo a transformações 
metamórficas anisoquimicas (muscovitização, 
epidotização) a qual as rochas foram submetidas. 
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INTRODUÇÃO E GEOLOGIA REGIONAL 

O Cinturão de Dobramentos Sergipano (CDS) 
localiza-se a NE do Cráton do São Francisco (CSF), entre 
este e o terreno Pernambuco-Alagoas (PEAL), ou no 
Domínio Tectônico Meridional da Província Borborema 
(Van Schmus et al. (1995). Metassedimentos e 
metavulcânicas do CDS afloram a norte do CSF numa 
série de domínios limitados por falhas, que mudam de 
ambiente estável de plataforma para  outro de grauvacas 
imaturas. Granitóides intrudem respectivamente rochas 
dos Domínios Macururé , Poço Redondo e o Domínio 
Canindé-Marancó. Zircões detríticos do Domínio 
Canindé-Marancó apontam que as supracrustais do CDS 
não derivaram do CSF, mas vieram de fonte Meso a 
Neoproterozóica, ainda não devidamente identificada 
(Nascimento, 2005). Dados de Nd dos plutões 
Neoproterozóicos  do CDS (Silva Filho et al., 1997) 
sugerem que crosta Arqueana e Paleoproterozóica serve 
de embasamento para o Domínio Macururé. A região a 
norte da zona de cisalhamento Belo Monte - Jeremoabo 
consiste de bacias profundas e blocos crustais antigos, 
compreendendo o domínio Canindé-Marancó. Dados de 
Sm-Nd da  Série Yaoundé (Toteu et al., 1994) indicam 
proveniência de uma crosta Meso a Neoproterozóica para 
seus metassedimentos. O Plutão Curituba localiza-se no 
Domínio Canindé-Marancó a norte da zona de 
cisalhamento Belo Monte-Jeremoabo, intrudindo rochas 
dos Complexos Marancó e Canindé. 
 
RELAÇÕES DE CAMPO 

Localiza-se no limite NW do setor oriental do sistema 
de dobramentos sergipano, ocupando em torno de 200 km 
quadrados. Todo seu lado oeste faz contato com a Bacia 
Fanerozóica Tucano-Jatobá. É o único complexo 
granítico alongado segundo direção NE-SW. Constitui-se 
por 5 fácies principais, a saber; anfibólio quartzo-sienito, 
biotita monzogranito, hornblenda granito, aplitos e 
enclaves de sienito e diorito. Foi observada lineação e 
fraturas em quase todos os afloramentos visitados. A 
lineação é definida por anfibólios ou por feldspatos. As 
fraturas são quase na totalidade do tipo rúptil. Apenas 
uma fratura desenvolveu-se em regime dúctil, com 
desenvolvimento de banda milonítica. Na Serra do Brejo 
as fraturas formam um sistema paralelo, sugerindo ação 
de regime extensional durante geração das mesmas. 
Predominam fraturas com direção NE-SW, e lineação 
NW-SE. O sistema de fraturas, onde predominam aquelas 
de direção NE-SW, coincide com aquele de expressão 
regional, que corta todo o CDS e PEAL, e com a direção 
do eixo maior do Curituba. Provavelmente elas 

controlaram o alojamento do mesmo, durante fase dúctil. 
Por outro lado, as lineações são NW-SE, sendo sub-
paralelas à foliação do sistema sergipano. Os dados 
obtidos por este trabalho indicam que na época do 
posicionamento havia campo de esforços suficiente para 
condicionar a lineação observada, não sendo a mesma 
relacionada ao fluxo magmático. 
 
PETROGRAFIA E QUÍMICA MINERAL 

Amostras representativas foram coletadas, e quatro 
fácies foram identificados no plutão Curituba; biotita 
monzogranito, biotita hornblenda monzo granito, 
hornblenda quartzo sienito fino, enclaves máficos e 
aplitos. Os três primeiros fácies principais projetam em 
dois campos no diagrama QAP, sugerindo tratar-se de 
uma suíte bi-modal. O biotita monzogranito é o fácies 
mais abundante, constituído por rochas equigranulares, 
localmente porfiríticas, granulação média a grossa. O 
plagioclásio se apresenta com cristais subedrais zonados, 
localmente sendo substituídos por feldspato potássico. O 
feldspato alcalino, microclina, e microclina pertítica, 
ocorrem em cristais subedrais ou anedrais, zonados 
quando formando fenocristais, com alternância de faixas 
pertíticas finas e pertitas grossas, indicando percolação de 
fluidos magmáticos tardios. Biotita é o principal mineral 
máfico, e constitui menos que 15% do total. Os 
acessórios são titanita marrom, magnetita, apatita, 
allanita, e epidoto. Epidoto ocorre em cristais euedrais a 
subedrais, associados ao plagioclásio e a biotita. 
Geralmente apresentam núcleos de allanita. 

O fácies hornblenda biotita monzogranito apresenta 
mineralogia semelhante ao biotita monzogranito diferindo 
apenas pela presença da hornblenda e maior volume 
modal de minerais máficos (hornblenda+biotita). 

O fácies hornblenda quartzo-sienito fino ocorre como 
bolsões nos fácies monzogranito ou como diques, cuja 
melhor exposição é o serrote salinas. Constituem rochas 
de granulação fina a média e textura fluidal. Apresentam 
frequentemente piroxênio de composição salita, com 
relíquias no anfibólio ou mostrando-se circundado por 
anfibólio (textura corona), indicando aumento de PH20 no 
magma após a cristalização do piroxênio (McKenzie et 
al., 1982). Os principais minerais acessórios são; titanita 
alaranjada, indicando altos teores de terras raras leves, 
apatita e magnetita. 

Anfibólios analisados por microssonda eletrônica 
fornecem composições cálcicas tipo edenita. Os 
plagioclásios são de composição anortoclásio a albita. Os 
piroxênios são cálcicos de composição salita. As biotitas 
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apresentam composição que caracteriza o plutão Curituba 
como sub-alcalino, segundo diagrama Al t vs. Mg. 

 
GEOQUÍMICA 

Doze amostras do Plutão Curituba foram analisadas 
em laboratório comercial para elementos maiores e 
elementos traços. Os teores de SiO2 são de rochas 
intermediárias a ácidas. Os resultados projetam entre os 
campos de rochas alcalinas e os de rochas sub-alcalinas 
no diagrama TAS,  enquanto que no diagrama de 
Miyashiro (1978) projetam no campo para rochas cálcio-
alcalinas. No diagrama AFM elas desenham um trend 
cálcio-alcalino. No diagrama de Shand todas as amostras 
caem no campo para rochas metaluminosas, tendência 
observada em outros plutões de composição similar ao 
Curituba. Ainda em termos de elementos maiores, 
verifica-se que no diagrama K2O vs. SiO2 as amostras 
analisadas caem no campo para rochas cálcio-alcalinas de 
alto potássio e no campo para rochas shoshoníticas, 
sugerindo bi-modalidade. 

Nos diagramas classificatórios de Frost et al. (2001); 
(1) as amostras analisadas caem principalmente no campo 
das suítes magnesianas no diagrama FeO/(FeO+MgO), 
típica de granitóides pós-colisionais do Caledoniano e de 
granitóides cordilheranos. Algumas amostras caem no 
campo das suites ferrosas, onde existe sobreposição entre 
os tipos de granitos A, I e S. O padrão apresentado sugere 
também bi-modalidade; (2) No diagrama Na2O+K2O-
CaO quase todas elas caem no campo para granitóides 
alcalinos, tendo como exemplo a intrusão alcalina 
Bjerkreim-Sokndal (Duchesne e Wilmart, 1997) do SW 
da Noruega, ou caem também no campo para granitóides 
cálcio-alcalinos, numa região do diagrama onde existe 
sobreposição entre campos de granitóides de tipo-A e 
tipo–I e tipo-S do Lachlan Fold Belt, sugerindo um 
hibridismo composicional de três componentes. 

O Plutão Curituba apresenta valores muito elevados 
dos elementos LIL Ba e Sr, típico de rochas associadas 
com subducção. O Ba ocorre com teores entre 1060 e 
3530ppm. O estrôncio ocorre com valores entre 280 e 
1145ppm. Ambos elementos estão correlacionados 
negativamente com a sílica. Como eles são compatíveis 
com plagioclásio e com K-feldspato, o fracionamento de 
ambos feldspatos deve ter controlado sua distribuição. Os 
elementos de transição Cr, Ni e V apresentam valores 
baixos, e correlação negativa com a sílica, sugerindo que 
os anfibólios foram fracionados durante a cristalização do 
magma. São características que contrastam com as do 
Complexo Serra do Catú (Lyra de Brito, 2005). 

 
GEOLOGIA ISOTÓPICA E GEOCRONOLOGIA U-
PB EM ZIRCÃO 

Isótopos de Nd foram analisados no IGL, 
Universidade do Kansas, fornecendo idade modelo TDM 
de 1,59Ga. e épsilon Nd(0,6Ga.) de -11.2. O valor de 
épsilon Nd (0,6Ga.) obtido sugere contribuição crustal no 
protólito do Plutão Curituba, ou fonte híbrida para o 
mesmo, segundo valores estatísticos de Van Schmus et al. 
(1995). Isto está de acordo com o sugerido pela 
classificação de Frost et al. (2001). 

Idade U-Pb em zircão foi obtida pelo intercepto 
superior, com alinhamento de três frações magnéticas de 
zircão, 617 ± 7.4Ma. Araújo et al. (2004) identificaram, 
através da sistemática Ar40/Ar39 em anfibólios, biotitas e 
muscovitas recristalizadas em milonitos, idades que 
cronometram três reativações das zonas de cisalhamento 
Belo Monte Jeremoabo e Macururé, que dividem o CDS 
em domínios. Os referidos autores descobriram que estas 
reativações se sobrepõem às tramas regionais, D1 a D3. A 
segunda reativação, ocorrida entre 615 e 611Ma., 
coincide com a idade de cristalização do Plutão Curituba. 
Os dados de campo, quando integrados aos dados de 
outros trabalhos, sugerem que o Plutão Curituba  se 
intrudiu durante reativação das z. de cisalhamentos 
citadas acima, que atuaram como duplexes, com o CDS e 
o Terreno Pernambuco-Alagoas, os quais rotacionaram 
durante fase pós-colisional. A reativação de tais duplexes, 
criou cavidades que foram preenchidas por corpos 
graníticos. 
               
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
As rochas do complexo Curituba parecem refletir 2 
pulsos de magmas diferentes; um que gerou os 
monzogranitos com epidoto e o outro que gerou os 
sienitos sem epidoto, e com titanita enriquecida. No 
diagrama QAP de Lameyre e Bowden(1982), as rochas 
do Plutão Curituba caem em 3 campos distintos; (1) 
Granitóides da série cálcio-alcalina com potássio médio, 
(2) Granitóides da série cálcio-alcalina de alto potássio; 
(3) Granitóides aluminosos encontrados em províncias 
alcalinas, que são as rochas mais tardias. A geoquímica 
também sugere bi-modalidade.  
O Plutão Curituba foi intrudido numa fase pós-colisional, 
quando as principais zonas de cisalhamento da região, 
Belo Monte-Jeremoabo, Macururé e Paulo Afonso 
atuaram como duplex transtracional, durante reativação 
com alto ângulo, e profundamente enraizada, 
provavelmente cortando toda a crosta. Houve ascenção de 
magma via zonas de cisalhamento que posteriormente 
interagiu com crosta continental, gerando magma híbrido 
com bi-modalidade. O hibridismo é sugerido pelos 
elementos maiores e pelos isótopos Sm-Nd. Os dados 
isotópicos de Sm-Nd sugerem interação entre fonte 
mantélica tipo EM-I e crosta continental ainda não 
qualificada. Baixos teores de Cr e Ni sugerem que este 
componente crustal deva ser de composição ácida. 
O Complexo Serra do Catú e o Plutão Curituba 
apresentam mesma idade, e ao mesmo tempo o Plutão 
Curituba apresenta ЄNd(0.6Ga) maior do que o Serra do 
Catú, e teores de Cr e Ni menores, evidenciando que o 
mesmo contém maior contribuição crustal em sua 
composição, e que a seção crustal do Domínio Canindé-
Marancó é mais espessa do que aquela localizada entre o 
terreno PEAL e o domínio citado. Ou que o sistema de 
zonas de cisalhamento com direção NE-SW tem raízes 
menos profundas do que as zonas de cisalhamento com 
direção NW-SE. 
Os dados geocronológicos obtidos nos permite concluir 
que o Plutão Curituba é um dos mais antigos dentre 
aqueles de afinidade shoshonítica, dos Domínios Central 
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e Meridional da Província Borborema, juntamente com o 
Serra da Caiçara e o Serra do Catú. O fato deles ocorrem 
em diferentes terrenos tectono-estratigráficos, permite 
concluir que a ca. 615Ma os terrenos PEAL e Sergipano 
já estavam amalgamados. 
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INTRODUCTION 

The São José do Campestre massif (SJCM) is an 
Archean fragment in the east part of the North Tectonic 
Domain or Rio Grande does Norte Domain of the 
Borborema Province. It is surrounded by large tracts of 
Paleoproterozoic (2.2 – 2.0 Ga) gneisses (Dantas et al., 
2004), and cut by Brasiliano (Pan African) granitoids. 

Within the Central Tectonic Domain of the 
Borborema Province, trans-alkaline, high-K and highly 
ferriferous granitoids with U-Pb zircon ages of ~570Ma, 
associated to transpressional dextral regime, which 
appears to have followed a period of convergence 
occurred between 640 – 580Ma (Guimarães et al., 2004).  
Into the western part of the Tuareg – Nigerian Shield, 
which is the continuity of the SJCM in Africa, when a 
pre- Gondwana reconstruction is considered, Ferré et al. 
(1998) recognized a rapid transition between two N-S 
transpressional regimes: sinistral associated to calc-
alkaline subduction - related plutonism with ages ranging 
from 615Ma to 580Ma and, dextral with trans-alkaline 
and alkaline felsic within – plate magmatism with age 
between 560Ma and 540Ma. 

This work provides petrological and geochemical 
data of the Solânea complex, which constitutes an 
intrusion within the south Paleoproterozoic tracks of the 
SJCM. The granitoids of the Solânea complex have U-Pb 
zircon crystallization age of 572 + 8 Ma.   
 
GEOLOGY AND PETROGRAPHY 

The Solânea complex is a 180km2 multiple intrusion 
controlled by the NE-SW Remígio shear zone. It cuts 
Paleoproterozoic migmatized orthogneisses. Angular and 
rounded enclave swarms of orthogneisses within the 
granites were recorded in the south contact of the 
complex, suggesting intrusion during a ductile-brittle 
transition. 

The SC is constitutes by coarse-grained porphyritic 
biotite, hornblende monzogranite to monzonite (CGBM), 
showing mixing and mingling processes with biotite, 
hornblende diorite. Medium to fine grained biotite leuco 
sieno- to monzogranite (FLSM) occurs as dike swarms, 
intruding three different areas in the outward contact of 
the monzogranites. 

The CGBM have phenocrysts of perthite and 
plagioclase (oligoclase). Normally zoned plagioclase 
having core compositions in the range An32-40 and rim 
compositions in the An18-26 range were recorded in the  

 
mixing rocks. Granophyric texture is frequently observed 
around the phenocrystals. Biotite is the most abundant 
mafic phase. Amphiboles (hastingsite) are abundant in 
the mixing zone between diorite and monzogranite. 
Allanite, as large crystals or as core of epidote crystals, 
euhedral crystals of epidote and later sphene are the main 
accessory phases. Muscovite occurs locally. 

Diorites occur as enclave swarms showing crenulated 
contacts, phenocrystals of K-feldspar, poikilitic K-
feldspar and acicular apatite, which are features of 
magma mixing processes. 

FLSM have less than 5% of mafic minerals mainly 
represented by biotite. Several magmatic flow structures 
have been identified within these granites. Mixing 
between pegmatite and granite are frequently recorded in 
the later intrusions. These dykes are also associated with 
melting “in situ” of the country rock.  
 
GEOCHEMISTRY 

The CGBM and FLSM are peraluminous while the 
diorites and hybrid rocks are metaluminous. The SiO2 
contents range from 57.3% to 70.2%, with values < 56% 
recorded in the diorites. They show high alkalis contents 
and K2O/Na2O ratios > 1.0. The Fe# [FeO/ (FeO + MgO)] 
values in the CGBM and diorites range from 0.71 to 0.75 
and, they are higher in the leucogranites (> 0.82). These 
Fe# values are transitional between those recorded in the 
magnesian series and the ferroan series (Frost et al. 2001) 
and, are higher when compared to those recorded in high-
K calc alkaline and shoshonitic granitoids with similar 
SiO2 content from the Central Tectonic Domain. 

In the AFM diagram (Fig.1), the granitoids from the 
Solânea Complex, straddle in a line more or less parallel 
to the AF side of the triangle, being similar to those 
recorded in the granitoids from the Central domain of the 
Borborema Province with similar ages (Guimarães et al., 
2000), to those from the Rio Grande do Norte domain 
(Galindo, 1993), and the granitoids from eastern Nigeria 
(Ferré et al., 1998). 

According to the classification of Middlemost 
(1997), most of the samples from the different facies of 
the SC are trans-alkaline. The diorite samples can be 
classified as either trans-alkaline or alkaline (Fig. 2). 

The Solânea granitoids show high Ba (1350 - 
4100ppm), medium to high Sr (362ppm – 1820ppm) and 
medium Rb (120ppm - 200ppm) values. The Rb contents 
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increase with SiO2 within the monzogranites suggesting 
that biotite was not a fractionated phase during the 
evolution of the monzogranites. The Nb contents range 
from 18.8ppm in the leucogranites to 42.0ppm in the 
diorites. Zr contents are also higher in the diorites 
(552ppm – 364ppm) compared to the monzogranites and 
leucogranites.  The diorites have high K2O contents 
however, high TiO2 (> 1.8%), Nb (> 30 ppm) and Zr (> 
400ppm) values, do not allow their classification as 
shoshonites (Morrison, 1980). 

 

Figure 1 –Trans-alkaline affinity of the Solânea 
Granitoids. Fields after Middelmost (1997). 
 

 
Figure 2 – The Solânea granitoids in the AFM diagram. 

Fields after Irvine & Baragar (1971). Symbols as in Fig. 1 
 

The REE patterns normalized to the chondrite values 
(Sun, 1982) of the monzogranites and leucogranites are 
characterized by negative Eu anomalies (Eu* = 0.48 – 
0.62 and 0.35 - 0.40 respectively) and (Ce/Yb)N ratios 
ranging from 20 to 40. The REE patterns of the 
monzogranite are similar to those recorded in the 
granitoids of Queimadas Pluton (~ 570Ma), intruded 
south of Remígio shear zone, in the Central domain. The 
REE patterns of the diorites from the Solânea complex 
show small Eu (Eu* 0.84 – 0.79) anomalies. 

According to the discriminant tectonic scheme of 
Pearce (1996), the studied granitoids are within plate 
post-collision granites. They are best characterized as A-
type granites (Whalen et al., 1987) or either alkaline post-

collision type (Sylvester, 1989; Pearce, 1996). They are 
classified as A2 and A1 according to Eby (1992), 
suggesting that their derivation involved more than one 
source i.e., 1 - similar to oceanic island basalts (A1) and 
2- crustal sources (A2). 

The CGBM show TDM model age of ~2.2Ga (2.16 
Ga – 2.22Ga) and epsilon Nd (572Ma) values ranging 
from –19.88 to –18.11. These data suggest a 
Paleoproterozoic component involved in the source of 
these granitoids.  The diorites show epsilon Nd (572Ma) 
value of -17.19 (TDM model age of 2.17Ga), which are 
similar to others diorites in the North and Central tectonic 
domains of the Borborema Province. 
 
DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

The Solânea complex was emplaced 572 + 8Ma ago, 
during a ductile-brittle transitional event, as most of the 
granitoids from the Rio Grande do Norte domain. The 
granitoids from eastern Nigeria are also associated to the 
same event. The intrusions of the studied granitoids 
followed a period of convergent tectonics estimated to 
have occurred between 644Ma and 580Ma in the 
Borborema Province. 

The Solânea granitoids were probably originated by 
partial melting of a felsic lower crust, as proposed by 
King et al. (1997) for aluminous A-type granites. It has 
support in the isotopic similarities between the studied 
granitoids and the Paleoproterozoic tonalitic gneisses 
described by Dantas (2004). 

The evolution of the Solânea complex had involved 
mixing and mingling processes between the 
monzogranitic and dioritic magmas. Positive correlation 
between Rb/Sr and Rb/Ba ratios and specially increasing 
Rb/Ba ratios with progressive fractionation are suggestive 
of feldspar fractionation during the evolution of the 
monzogranites from the Solânea Complex. Evolution of 
A-type magmas involves feldspar fractionation. High Ga 
concentrations and high Ga/Al ratios are typical 
geochemical features of A-type granites, and result from 
the Ga stability in F–bearing magmas and fractionation of 
plagioclase (Collins et al., 1982).  However, the 
monzogranites from the Solânea Complex show Ga/Al 
ratios somewhat constant (104 x Ga/Al = 3.0 – 2.5) with 
decreasing Eu/Eu* (measured Eu concentration divided 
by value interpolated from adjacent analyzed elements) 
ratios, suggesting no significant fractionation of 
plagioclase (Fig. 3A). The variation of Eu/Eu* ratios and 
Sr concentrations in the monzogranites were probably the 
result of alkali feldspar and apatite fractionation. 

The evolution of magmatic systems by fractionation, 
combined with wall-rock assimilation, occurs in many 
cases (Marsh, 1989). However, it is important to establish 
the significance of this assimilation to affect the chemical 
evolution of the studied granitoids. Y/Nb ratios (0.8 – 
1.4) show that within the granites and most of diorites, 
the Y/Nb ratios have no significant variation with SiO2 
(Fig.3B), suggesting that wall assimilation was not 
significant during the evolution of the Solânea Complex 
magmas. 
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The diorites from Solânea complex, and those 

associated to trans-alkaline granites from Nigeria have 
higher Zr (> 400ppm), TiO2 (> 1.8) and Nb contents (> 
30ppm) when compared to the diorites associated to calc-
alkaline and shoshonitic granitoids from the central 
domain of the Borborema Province. 

A lithospheric mantle, metasomatised during 
Paleoproterozoic subduction processes (2.0Ga – 2.0Ga), 
has been proposed as the source of the diorites and 
gabbros of the Central Domain (Guimarães and Da Silva 
Filho, 1998; Da Silva Filho et. al. 1997; Mariano et al., 
2001; Neves et al., 2004), and also the source of the 
Cacerengue and Totoró gabbros (Hollanda et al., 2003) 
from the Rio Grande do Norte Domain. However, diorites 
and gabbros from the Central Domain older than 570 Ma 
are LILE- rich but have lower Nb, and Zr contents, 
compared to the diorites and gabbros of the Rio Grande 
do Norte domain. The higher Nb and Zr concentrations in 
these diorites could be due to high geothermal gradient, 
associated to crustal extension, about 580 - 570Ma ago. 
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Figure 3 – A) Variation of Eu anomalies with Ga/Al ratios for the Solânea granitoids. B)  

Y/Nb ratios versus SiO2 for the Solânea granitoids.
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