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Introdução 
 
  No estudo dos processos hidrotermais, formadores de mineralização, os trabalhos de detalhe nos minerais 
secundários hidratados, gerados durante a alteração, são potencialmente fornecedores de informações necessárias 
para desvendar a história genética geral do sistema; este, muitas vezes, já extinto há vários milhões de anos. 
  Na região de Lavras do Sul/RS, foi estudado um distrito aurífero (Bloco  do Butiá), caracterizado  por uma 
intensa alteração fílica (mica branca + quartzo + sulfetos). Os minerais micáceos foram identificados e 
caracterizados por difratometria  de raios X (DRX), microssonda eletrônica (MSE) e microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) como fengitas (mica dioctaédrica, com variação química entre a muscovita - 
KAl2Si3AlO10(OH)2 - e celadonita - KR2+R3+Si4O10(OH)2, Ernst (1963) e Velde (1985), entre outros). 
  O objetivo deste trabalho é mostrar que a partir dos resultados obtidos através das técnicas acima descritas, é 
possível caracterizar certas condições de formação do processo  hidrotermal mineralizante. 
 
Caracterização geológica e hidrotermalismo 
 
  Geologicamente a área está situada a oeste do Complexo Granítico Lavras (sensu Nardi, 1984) (Lavras do 
Sul/RS), incluída no pertita granito, caracterizado por apresentar feldspato alcalino pertítico, quartzo e anfibólio, 
e, mais secundariamente, titanita, apatita, zircão, ilmenita e magnetita. 
  As estruturas mineralizadas constituem fraturas com centenas de metros de extensão (direção preferencial E-
W), apresentando um halo de alteração que pode variar de alguns centímetros até dezenas de metros. Nestes 
locais, a alteração hidrotermal (Mexias et. al., 1994) caracteriza-se por ser pluri-episódica, iniciando pela 
propilitização (fluxo inativo), marcada pela transformação pseudomórfica de anfibólio (ferro-edenita) em clorita 
+ quartzo + calcita, fundamentalmente. A alteração fílica é posterior (fluxo ativo), com caráter destrutivo da 
rocha (inclusive dos produtos minerais da propilitização). Sua paragênese é constituída por fengita (mais de uma 
geração e objeto de detalhamento neste trabalho) + quartzo + sulfetos (principalmente pirita portadora de ouro 
“invisível” - Dani & Mexias, 1995).  
  Finalmente, ocorrendo na forma de um evento hidrotermal final, enxames de veios cortam a rocha alterada nos 
processos anteriores, sendo constituídos por clorita rica em Fe2+ + calcita + quartzo, apresentando-se em várias 
gerações. 
 
Resultados obtidos 
 
  Os estudos do hidrotermalismo concentraram-se em amostras de testemunhos de sondagem que cortam as 
estruturas mineralizadas (fig.1). Assim, evitou-se superpor fenômenos de alteração supergênica com hidrotermal. 
Após, um estudo petrográfico geral da área (amostras de campo e sondagens), uma amostra de 30 cm de 
comprimento, coletada a 100 m de profundidade, foi considerada como representativa dos eventos hidrotermais. 
Ela apresenta, em uma das extremidades, um veio principal (fengítico), sendo o restante o seu halo de influência 
e conseqüente alteração. Nesta amostra, foram realizados trabalhos de detalhe, tendo sido identificadas ao 
microscópio ótico fengitas de duas gerações: 
 - a primeira, precoce, com partículas apresentando dimensão média de 30 -60µm; 
 - a segunda, posterior, com partículas apresentando dimensão média de 1 -5µm. 
  Nestes dois tipos de fengita, foram realizados estudos analíticos, cujas técnicas são apresentadas a seguir: 
 
 
 
Difratometria de raios X (DRX) 



 
  Ao longo da amostra padrão, em sítios selecionados macroscopicamente, foram coletadas algumas miligramas 
de material utilizando-se uma broca de dentista. Este material foi desorientado através de peneiras com 50µm de 
abertura, que permitia às partículas cairem sobre uma lâmina de vidro em posições aleatórias, sendo 
imediatamente introduzidas no difratômetro. O objetivo deste trabalho foi de procurar determinar o politipismo 
das fengitas. As amostras que apresentaram contaminação com feldspatos e cloritas foram desconsideradas. Em 
seis amostras os resultados foram satisfatórios e encontram-se representados na figura 2. 
  Dentro do veio principal (amostra 1) não aparece nenhuma reflexão representativa de  do politipo 1M, sendo 
100% 2M1. Nas demais amostras as reflexões 1M aparecem, sendo mais intensas na amostra 6 (a mais distante 
do veio). 
  Com o objetivo de quantificar as porcentagens dos politipos 2M1 e 1M foi utilizado o método de Caillère et al. 
(1982), por ser o recomendado como mais preciso, em Torre et al. (1994). 
  Os resultados encontram-se na figura 2, onde as amostras 2, 3, 4 e 5 apresentam valores semelhantes com uma 
pequena porcentagem do politipo 1M (6 - 12%). Apenas a amostra 6 apresenta uma porcentagem mais 
significativa de 1M, sugerindo um aumento deste politipo com o aumento da distância do veio. 
 
Microssonda eletrônica (MSE) 
 
  Cerca de 225 análises foram efetuadas nos dois tipos de fengitas (115 nas de dimensão 30 - 60µm  e 110 nas de 
1 - 5µm). Os resultados não mostraram variações químicas significativas entre estas duas frações 
granulométricas. A figura 3 exemplifica tal fato, em que se  pode observar que as análises praticamente se 
superpõem. Outras representações quimiográficas foram testadas (p. ex.: Velde, 1985) sendo que os resultados 
não apresentaram diferenças entre um tipo e outro. 
 
Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 
  Ainda com o objetivo de quantificar possíveis diferenças químicas entre os dois tipos granulométricos de 
fengitas, foi utilizado o sistema Kevex Quantum associado ao MEV. As partículas de fengita foram 
cuidadosamente dispersas e procurou-se evitar as suas fragmentações quando da coleta na amostra padrão. 
  Cerca de 186 análises quantificativas foram realizadas (83 em fengitas com dimensão de 30 - 60µm  e 103 nas 
de 1 - 5µm),  cujos resultados mostraram variações químicas entre os dois tipos granulométricos. Na figura 4, 
observa-se que as partículas pequenas são mais pobres em K+  e mais enriquecidas em Ca2

+  e Na+ . Com as 
análises de MSE, estas variações não foram detectadas, mostrando, assim, as  limitações deste método. 
 
Discussão e conclusões 
 
  A partir dos dados obtidos pode-se tecer os seguintes comentários: 
 - petrograficamente, dois tipos granulométricos de fengitas foram identificados. Na DRX, constatou-se 
um aumento do politipo 1M com o aumento da distância do veio. A partir dos trabalhos de Yoder & Eugster 
(1955), muitos autores mostraram que o politipo 1M ocorre em mais baixa temperatura, reagindo para formar 
politipos 2M1 em temperaturas mais elevadas, principalmente na diagênese de sequências sedimentares pelíticas. 
Assim, os resultados de DRX indicam que há um decréscimo de temperatura a partir do veio em direção ao seu 
halo de alteração. 
 - os resultados das análises de MSE serviram apenas para caracterizar as micas brancas como fengitas, 
não tendo sido eficientes para diferenciar quimicamente os diferentes tipos granulométricos. 
 - as quantificações químicas realizadas através do MEV mostraram que as partículas pequenas 
apresentam-se mais enriquecidas em Ca2

+ e Na+  e empobrecidas em K+  do que as partículas grandes, tendendo; 
portanto, a termos mais ilíticos, cristalizados em temperaturas inferiores às partículas grandes (potássicas) e, 
provavelmente, representando os politipos 1M identificados na DRX. 
 - finalmente, o estudo das fengitas permitiu mostrar que os veios (evidências da paleo-existência do 
processo hidrotermal) imprimiram um  halo de alteração com gradientes composicionais (> Ca2

+ e Na+ e < K+) e 
térmicos (decréscimo da temperatura) a partir do veio em direção à encaixante. Isto sugere que o processo 
constituiu-se da infiltração de soluções aquosas aquecidas, com alta aH

+, portadora de elementos metálicos (Au, 
Pb, Zn, Cu e Fe principalmente) ao longo de fraturas E-W, gerando difusão iônica e térmica na encaixante, 
originando halos de alteração, em alguns locais,  com dimensões de vários metros. 
 - análises microtermométricas, estudos de isótopos de oxigênio e datações precisas nas fengitas deverão 
detalhar respectivamente as temperaturas, composição do fluido e idades do hidrotermalismo com relação a sua 
encaixante granítica, permitindo contar a história mais precisa do sistema hidrotermal fóssil da área Bloco do 
Butiá - Lavras do Sul/RS. 
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Introdução 
 
  A ocorrência de minerais de alteração, especialmente argilominerais, carbonatos,quartzo e zeolitas, em rochas 
basálticas da Bacia do Paraná é amplamente descrita (Bellieni et al., 1984a, Mizusaki et al., 1992). Estes 
minerais resultam da reação entre os componentes primários da rocha e fluidos liberados pelo “outgassing” 
durante o resfriamento (Gonçalves et al., 1990, Destrigneville et al., 1991). 
  O objetivo deste trabalho é descrever as mudanças mineralógicas e químicas decorrentes da circulação de 
fluidos com a formação das fases secundárias. 
 
Situação geológica 
 
  Para este estudo foi escolhido um derrame basáltico aflorante na região nordeste do estado do Rio Grande do 
Sul, nas proximidades da cidade de Frederico Westphalen, por apresentar condições incipientes de alteração, 
preservando, assim, a identidade da rocha original. 
  Este derrame apresenta uma espessura média de 50m, onde desenvolvem-se três níveis estruturais distintos, 
esquematizados na figura 1a : 
 1 - nível vesicular basal, com espessura variável, entre 40 - 100 cm, composto na porção inferior por 
pequenas vesículas preenchidas por quartzo que se tornam maiores em direção ao topo deste nível, sendo 
preenchidas por calcita+quartzo, argilas e anidrita. Ocorrem também vesículas do tipo “pipe” com 
calcita+quartzo.  
 2 - nível intermediário fraturado que constitui um perfil característico, com aproximadamente 35m de 
espessura, onde alternam-se estruturas de um “colunado superior” (Tomkeieff, 1940) formado por fraturas 
verticais, regulares e planas que dividem a rocha em grandes prismas com faces pentagonais a hexagonais; 
“entablatura” onde o fraturamento e bastante irregular, formando prismas mais estreitos e com faces curvas e 
terminações predominantemente tetragonais; “colunado inferior”, semelhante ao superior, porém, com prismas 
menos espessos. 
 3 - nível vesicular de topo, com espessura de 10 - 15 m. As vesículas apresentam formas e tamanhos 
diferentes conforme sua posição neste nível: na base, predominam tamanhos pequenos e ocorrência mais esparsa, 
no centro, há coalescência gerando tamanhos maiores e na parte superior os tamanhos voltam a ser menores. Há 
um aumento no volume de vesículas em direção ao topo. 
  Exames petrográficos mostram uma estreita correlação entre as feições estruturais e texturais, como granulação 
fina e texturas intersertais nos níveis vesiculares de topo e base e também nos colunados superior e inferior. Na 
porção intermediária, entablatura, a granulação é mais grossa, predominando texturas intergranulares e 
subofíticas e menor quantidade de mesóstase. 
  Composicionalmente, estas rochas são basaltos toleíticos do tipo Ti-intermediário, segundo Bellieni et al 
(1986a), e correspondem ao tipo Paranapanema de Peate et al. (1990)  com composição química média (óxidos 
em %peso, elementos em ppm): 
 
      SiO2         Al2O3        FeO     Fe2O3      MnO      MgO      CaO        Na2O      K2O       TiO2        P2O5 
      51,58       12,56       7,69      6,25        0,20       5,64       8,70        2,76        1,28      2,23        0,30         
 
      H2O        PF 
      0,69     0,61 
 
      Ba           Sr          Rb        Zr        Cu 
      364        153         8,9       96       280 
 
  Seus constituintes primários são plagioclásio do tipo labradorita, piroxênios (augita e pigeonita), magnetita e 
Ti-magnetita e quantidades menores de olivina. 



 
Processos de alteração 
 
 A contração térmica decorrente do resfriamento das lavas basálticas é reconhecidamente o fenômeno 
responsável pelo fraturamento da rocha e formação dos blocos prismáticos perpendiculares às isotermas. Estes 
propagam-se em um processo cíclico, regulado pelo acúmulo e liberação de tensão (Ryan and Sammis, 1978). 
Assim, a abertura das fraturas se dá durante o processo de resfriamento gerando espaços para a liberação do calor 
e para a circulação dos fluidos. 
  Os minerais de alteração destas rochas localizam-se em três sítios distintos: 
 - disseminados na rocha, na forma de alteração pervasiva com a formação de argilominerais do tipo 
esmectita, substituindo parcialmente os piroxênios, como produto da alteração total de olivinas e também nos 
espaços intergranulares onde juntamente com quartzo e K-feldspatos substituem completamente o vidro 
intersticial (posição A da figura 1b, que é uma representação das zonas de alteração em um prisma basáltico); 
 - preenchendo as vesículas do topo e base do derrame, onde se observa a seguinte zonação: na base do 
nível vesicular, é marcante a presença de sílica na forma de calcedônia ou de drusas de quartzo em associação 
com esmectitas; no centro, ocorrem principalmente calcita e zeolita; no topo as vesículas são principalmente 
vazias ou  também com calcita, zeolita e esmectita. 
 - preenchendo as fraturas que constituem as bordas dos prismas em toda a extensão do derrame (posição 
B da figura 1b). Estas fraturas são preenchidas principalmente por quartzo, calcita, esmectitas e, 
secundariamente, anidrita e cobre nativo. Ocorrem também pequenas fraturas internas aos prismas, 
especialmente no nível colunado superior, preenchidas por material quartzo-feldspático e por esmectitas. Veios 
posteriores, com orientações variadas, especialmente horizontais, que cortam os prismas são constituidos por 
calcita e zeolitas (posição C da figura 1b). 
  O estudo químico das fases secundárias nos diferentes sítios de alteração mostra que os argilominerais 
apresentam composição química que os situa no campo das esmectitas, do tipo saponita, independente de sua 
proveniência, sendo que os argilominerais relacionados à alteração pervasiva no interior dos prismas apresentam 
composições mais constantes e campos mais restritos  que aqueles formados junto às fraturas. As zeolitas que 
ocorrem em vesículas tanto do topo quanto da base do derrame e aquelas que preenchem os veios posteriores têm 
composição química semelhante, sendo caracteristicamente cálcicas, do tipo heulandita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                              
 
 
 
Figura 1a: Perfil esquemático das características estruturais do derrame basáltico; 1b: detalhe dos sítios de 
alteração estudados, A: alteração pervasiva no interior do prisma, B: fratura que constitui a borda do prisma, C: 
fratura posterior que corta o prisma. 
             
Parâmetros principais da alteração  
 
 - a persistência do plagioclásio e, secundariamente, do piroxênio inalterados durante a alteração 
pervasiva que atinge intensamente a olivina e o vidro intersticial, a ausência de zeolitas e epidotos nestes sítios e 
o incipiente grau de alteração, caracterizam alteração em altas temperaturas e evidenciam um fluido que reside 
durante um curto intervalo de tempo no interior dos prismas.   
 - a geração do fraturamento proporciona a abertura de espaços para onde são expulsos os fluidos que , 
em condições de mais baixa temperatura e mais alto pH vão alterar as paredes da rocha e depositar quartzo, 
zeolita e calcita numa sequência decrescente de temperatura. 
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Introdução 
 
  O Complexo Granítico São Sepé (CGSS), segundo Sartori (1978) caracteriza-se petrograficamente por 
compreender, na porção centro-sul, um microgranito monzonítico; na parte centro-norte. um granito 
monzonítico porfirítico, e envolvendo estes, um granito sub-alcalino equigranular que apresenta 
diminuição de granulação em direção às suas bordas.  A intrusão do CGSS gerou uma auréola de 
metamorfismo de contato nos xistos pelíticos, quartzo-feldspáticos e grafitosos do Grupo Porongos a SW-
W. Esta intrusão serviu de fonte de calor, ativando a circulação de fluidos (Mexias et. al., 1990) e gerando 
um sistema hidrotermal com mineralização aurífera associada. O objetivo do presente trabalho é a 
caracterização dos processos descritos acima.  
 
Resultados obtidos 
 
  Considerando a mistura de fluidos, “boolling”, permeabilidade do sistema e equilíbrio dos complexos 
como os principais fatores no transporte de calor e de fluidos em ambientes plutônicos (Fyfe et. al., 1978), 
pode-se relacionar esses fatores com a intrusão granítica e a paragênese gerada e, conseqüentemente, os 
diferentes tipos de alteração hidrotermal ocorrentes na área . O estilo da alteração hidrotermal no CGSS 
pode ser caracterizado por uma espécie de zoneamento semelhante aos depósitos tipo cobre-pórfiro (Titley, 
1982). Ao longo do contato granito/cornubianito, ocorre, em alguns locais, um extenso pacote de 
argilominerais composto basicamente por ilita + caolinita ± clorita que provavelmente se relacionam com 
uma alteração argílica.  No cornubianito, a poucos metros do granito, encontram-se vários veios de 
diferentes espessuras preenchidos por actinolita + clorita ± carbonato ± sulfetos (pirita + arsenopirita). 
Esta paragênese pode estar relacionada a uma alteração do tipo propilítica. Ao logo da borda SW-W do 
granito, veios de quartzo + mica branca + pirita compõem uma paragênese típica de alteração fílica que, 
localizadamente, ocorre nos veios de diferentes espessuras, extensões e direções. 
  Com os testemunhos de quatro furos de sondagens, efetuados pela CBC (Companhia Brasileira do 
Cobre), ao longo de uma grande estrutura mineralizada a ouro (mina do Estuque), foi possível a realização 
de descrições macro e microscópicas, juntamente com interpretações petrográficas, da alteração 
hidrotermal no CGSS, sem a superposição de alteração intempérica das amostras de campo. O granito 
periférico equigranular nas zonas de alteração hidrotermal, é cortado por veios de quartzo + mica branca 
com espessuras que variam de milimétricas a centimétricas. O exame de lâminas delgadas das amostras de 
testemunhos de sondagens mostrou que, nestes veios, estão associados: (i) mica branca, que ocorre 
freqüentemente ao longo da interfácie veio/rocha, intercrescida com o quartzo, medianamente cristalizada; 
(ii) quartzo em duas gerações: macrocristalino, que representa a recristalização do quartzo precoce da 
rocha e, microcristalino, sempre em veios, porém, menos freqüente; e, (iii) pirita, que ocorre euédrica a 
subédrica e bem desenvolvida (±0,2 a ±2 cm) no interior dos veios, associada à mica branca. Em direção à 
rocha, a pirita tende a ocorrer disseminada, anédrica e como pintas (±0,1 a ±1 mm).  Ainda na análise de 
lâminas delgadas, a mica branca também ocorre como “matriz” do granito, quando próximo aos veios, e a 
medida que se afasta passa a ocorrer entre cristais de quartzo, bem cristalizada. Ocorre igualmente, 
substituindo K-feldspato, cristalizando também dentro de maclas de plagiocásios e como pintas nas 
pertitas do K-feldspato. Nestes casos, sempre finamente cristalizada. A mica branca também é encontrada 
preenchendo veios irregulares e descontínuos alguns se apresentando em forma de redes, e gerando uma 
alteração no K-feldspato. A variação no tamanho dos cristais de mica branca parece estar relacionada 
apenas com a geração de espaço para a recristalização e não com gerações distintas.  
  A análise petrográfica evidencia que a percolação dos fluidos, materializada pelos veios descritos acima, 
afeta termalmente a paragênese do granito, recristalizando quase totalmente o quartzo, gerando formas 
dendríticas; sendo a grande maioria do plagioclásio substituido nas maclas por mica branca.  Os raros 
cristais de biotita ocorrem quase todos cloritizados ou intercrescidos com mica branca, e apresentando 
inclusão de opacos.  Em afloramentos próximo ao contato, foi registrada a ocorrência de um granito 



equigranular de médio a fino com  porções pegmatíticas de quartzo, K-feldspato e pirita e, em outros 
pontos, textura mirmequítica, indicando o desequilíbrio da sílica no K-feldspato.  O feldspato potássico, 
quando não ocorre alterado por mica branca, ou afetado por mirmequito, freqüentemente apresenta uma cor 
marrom-avermelhada à luz natural, evidenciando um processo de oxidação do componente ferroso na 
estrutura do cristal, provavelmente por influência de fluidos oxidantes (águas meteóricas) misturado ao 
fluido hidrotermal. 
  O efeito térmico do corpo granítico nas encaixantes gera rochas extremamente silicificadas que 
apresentam uma paragênese típica de metamorfismo de contato (baixa razão P/T): biotita + clorita + 
actinolita ± andalusita ± cordierta ± granada. A textura microcristalina do quartzo e as duas gerações de 
biotita evidenciam a recristalização da rocha, “mascarando” a textura da rocha original. Os cornubianitos 
apresentam uma certa foliação, tanto em escala de afloramento quanto em lâminas delgadas, em que as 
biotitas estão orientadas. Tanto estas foliações, quanto a proximidade espacial observada no campo com os 
xistos pelíticos, grafitosos e quartzo-feldspáticos, que distam apenas em torno de ±1 km, podem evidenciar 
que a rocha afetada termalmente pelo CGSS pertence à Seqüência Campestre do Grupo Porongos, 
representada por xistos. Os cornubianitos ocorrem como auréolas de aproximadamente 1 km em torno do 
CGSS. Na porção SW-W a ±20-50m do granito, o cornubianito é cortado por um grande número de veios, 
de espessuras milimétricas a centimétricas, preenchidos por actinolitas (bem cristalizadas, de até 2 cm) + 
cloritas ± sulfetos (pirita + arsenopiritas, de tamanho variável - mm a cm). Localizadamente, ocorrem 
andalusitas com até 1,5 cm . 
 
Conclusões 
 
  A mineralização de ouro no CGSS concentra-se basicamente em um único grande filão de quartzo, com  
±1km de extensão por ±80 m de largura (mina do Estuque) que se distribui a E-W, na porção SW do 
granito de borda (fig.01). O ouro ocorre associado à pirita, provavelmente como inclusão. A ocorrência de 
duas mineralizacões auríferas (Mina Cerrito do Ouro e Mina da Bossoroca) a  ±4 km a S e a ±6 km a SW 
do CGSS no Grupo Porongos, juntamente com a ocorrência de xistos grafitosos e quartzitos nesse grupo, 
bem como a proximidade da mina do Estuque dessas rochas, são importantes justificativas para realizar-se 
uma detalhada pesquisa em que se poderia considerar a  rocha encaixante, no caso os  xistos,  como uma 
provável fonte de minério e o sistema hidrotermal, um remobilizador e concentrador  da mineralização, já 
que os outros grande veios ao longo do granito de borda não estão mineralizados. 
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Introdução 

 
  Argilo-minerais e zeolitas são fases secundárias comumente associadas às rochas basálticas, preenchendo 

vesículas ou substituindo fases primárias tais como olivinas e vidro (Scheidgger and Stakes, 1977; Velde, 1985; 
Dudoignon et al., 1989; Gonçalves et al.,1990). Olivinas são facilmente identificáveis através de relíctos de 
cristais parcialmente substituídos. Entretanto, tem sido menos comum encontrar relíctos de vidro primário em 
derrames de lavas subaéreas, as quais cristalizam de acordo com uma taxa mais baixa de resfriamento . 

  Este trabalho apresenta a evolução (1) das texturas petrográficas e da mineralogia através de um derrame 
subaéreo de 50 m de espessura e (2) das paragêneses de fases secundárias ou tardiamente cristalizadas, como 
zeolitas e argilo-minerais, em diferentes microsítios: vesículas, fenocristais e mesostase. 

 
Situação geológica: 

 
  As amostras de rochas basálticas foram coletadas em uma pedreira localizada no município de Estância Velha, 

estado do Rio Grande do Sul. Esta área representa os primeiros derrames toleíticos preservados da sequência 
basáltica, em contato com arenitos subjascentes da Formação Botucatú, na porção sudeste da Província do 
Paraná (Bellieni et al., 1986; Piccirillo et al., 1988a; Peate et al., 1992), no sul do Brasil. Os 50 m de espessura 
deste derrame subaéreo apresentam três níveis sucessivos, da base em direção ao topo: 

 
 1- 0,00 a  0,30  m - basalto vesicular inferior (e vítreo) 
 2- 0,30 a 30,00 m - basalto maciço intermediário  
 3- 30,0 a 50,00 m - basalto vesicular superior 
 

Descrição petrográfica: 
 
  1- Basalto vesicular inferior: Consiste de uma zona fracamente vesiculada (menos que 5 vol% da rocha) 

definida por microvesículas com 0,1 a 2,0 mm de diâmetro disseminadas na mesostase. Este nível exibe uma 
evolução vertical de texturas a partir de uma estreita zona de basalto subvítreo que grada para um basalto de 
textura glomeroporfirítica. 

(a)- A zona basal subvítrea está localizada na parte mais inferior do derrame, com 1,0 cm de espessura, em 
contato com os arenitos subjascentes. Apresenta textura hialofítica caracterizada por microcristais de 
plagioclásios, raros opacos e olivinas alteradas disseminados em uma mesostase vítrea e subisotrópica (> 70 
vol%).  

(b)- A evolução para uma textura glomeroporfirítica é caracterizada pela presença de fenocristais de albita, 
augita e aegirina-augita disseminados em uma mesostase "quenched". Os cristais de olivina dispersos na 
mesostase estão completamente substituídos por óxidos de ferro e argilo-minerais. As formas dendríticas dos 
opacos e os microcristais alongados dos plagioclásios (com morfologia "swallow-tailed", Shelley 1983) 
presentes na mesostase caracterizam a textura "quench" e o rápido resfriamento da base do derrame. 

  2- Basalto maciço intermediário: Os 30 m de espessura de basalto maciço apresentam homogeneidade 
textural caracterizada por uma textura glomeroporfirítica de fenocristais de plagioclásios (An65), pigeonita, 
augita e opacos (titano-magnetita e ilmenita) dentro de uma matriz intergranular de microfenocristais de 
plagioclásios (An55-65), augita e opacos (titano-magnetita e magnetita). A mesostase representa menos que 10 
vol% da rocha e mostra um aspecto microcristalino. 

  3- Basalto vesicular superior: Este nível é definido por uma zona de 20 m de espessura a qual exibe uma 
variação vertical na morfologia das vesículas. As vesículas esferoidais apresentam tamanho milimétrico a 
centimétrico e estão distribuídas no derrame entre o intervalo de 30 a 40 m de altura. As vesículas com formas 
elípticas e com tamanho superior a 30 cm estão presentes acima dos 40 m de altura. O topo do derrame é 



vesicular e brechado. Os minerais que preenchem as vesículas são comumente zeolitas (heulandita e mesolita, 
dominantemente), associadas aos argilo-minerais e calcita. As observações petrográficas através deste nível 
mostram texturas glomeroporfirítica e intergranular e uma abundância de mesostase em torno de 20-30 vol%. 
Quanto à composição mineralógica é possível observar duas zonações verticais: (a)- a albitização dos feno e 
microfenocristais de labradorita que estão parcialmente substituídos no intervalo de 30 a 35 m e completamente 
recristalizados acima dos 35 m de altura e (b)- uma evolução dos minerais opacos a partir de uma assembléia de 
titano-magnetita e magnetita para somente magnetita acima dos 40 m de altura.  

 
Mesostase e fases secundárias hidratadas: 

 
  1- Basalto vesicular inferior: 
  (a)- As análises de microssonda eletrônica efetuadas na mesostase subisotrópica da zona basal apresentam 

uma grande variação de composição química. A mesostase apresenta um conteúdo, dominantemente, de Si,Al, 
Na, Ca e K de acordo com o pólo dos feldspatos e, localizadamente, alto conteúdo em Fe e Ti. De fato, os altos 
valores de Fe e Ti devem estar relacionados à concentração local de microcristais de titano-magnetita. As 
observações ao MEV sugerem, desta forma, uma primeira organização cristalina da mesostase subvítrea com 
concentração local de microcristais de opacos (Fig.1a). 

(b)- A primeira organização cristalina da mesostase subvítrea evolue junto a microcristais individualizados de 
plagioclásio e K-feldspato (5 à 50 µm), na mesostase "quench" (Fig.1b e 1c). Os espaços residuais localizados 
entre os microcristais de feldspatos estão preenchidos por saponita e cristalização local de microcristais de 
titano-magnetita (1µm). É possível observar os primeiros cristais individualizados de magnetita dentro da matriz 
"quench" mais grossa (Fig.1c). As análises de microssonda realizadas na mesostase apresentam composições 
químicas que variam de plagioclásio Ca-Na à K-feldspato e saponita, amplamente cristalizada entre os cristais de 
feldspatos. O padrão de difração de raios-x de rocha total consiste de feldspato, piroxênio e magnetita. Os argilo-
minerais cristalizados na mesostase e preenchendo as microvesículas foram identificados por difração de raios-x 
e microssonda eletrônica como saponita (Fig.2a). 

  2- Basalto maciço intermediário : A mesostase de aspecto microcristalino presente neste nível consiste de K-
feldspato, quartzo e argilo-minerais. Os argilo-minerais estão cristalizados ou na mesostase ou substituindo 
parcialmente os piroxênios. Estas fases foram identificadas através de difração de raios-x e análises por 
microsonda eletrônica como saponita (Fig.2b). 

  3- Basalto vesicular superior: A mesostase presente neste nível consiste igualmente de K-feldspato, quartzo 
e argilo-minerais. Argilo-minerais são também encontrados substituíndo olivinas e preenchendo vesículas e 
apresentam composições químicas distintas (Fig.2c).: 

(a)- saponita cristaliza na mesostase entre os grãos de quartzo e K-feldspato; 
(b)- saponita, interestratificado clorita/saponita ou K-montmorilonita encontram-se preenchendo as 

microvesículas irregulares presentes na mesostase intersticial; 
(c)- celadonita aparece substituíndo os grãos de olivinas; 
(d) as vesículas estão associadas a dois tipos de minerais secundários: uma assembléia saponita+clorita/saponita 

presente nas bordas das vesículas e minerais de zeolitas preenchendo as partes internas. Heulandita (e estilbita) 
ocorrem na base deste nível vesicular, enquanto mesolita e tompsonita cristalizam no topo. 

 
Discussão e conclusão 

 
  O fronte de resfriamento vertical que avançou através da lava basáltica tem cronologicamente governado: (1) 

as texturas da rocha; (2) a cristaloquímica dos fenocristais; (3) a natureza das fases mineralógicas da mesostase e 
(4) a paragênese dos minerais hidratados tardiamente cristalizados, como os argilo-minerais e zeolitas. 

  As texturas subvítrea e "quench" estão relacionadas ao rápido resfriamento na base da lava, no contato com os 
arenitos. Os níveis intermediário maciço e vesicular superior apresentam textura intergranular resultante de uma 
taxa de cristalização mais lenta do líquido magmático. Entretanto, a abundância de mesostase (< 10 vol% no 
basalto maciço) atinge 20-30 vol% no basalto vesicular superior em condições de resfriamento, 
comparativamente, mais rápido (Long and Wood, 1986). 

  Os níveis vesiculares inferior e superior do derrame estão caracterizados pela cristalização de albita, enquanto 
o plagioclásio cálcico (labradorita) foi identificado no basalto intermediário maciço. Os piroxênios são augita e 
pigeonita, excepto no nível vesicular inferior onde forma piroxênio cálcico-sódico (aegirina-augita). 

  A mesostase resulta da cristalização do líquido residual de composição mais ácida produzindo plagioclásio, K-
feldspato e quartzo de acordo com a cinética do resfriamento e cristalização fracionada. 

  Os argilo-minerais cristalizados em condições de mais baixa temperatura estão associados a uma taxa de 
resfriamento mais lenta. Estas fases cristalizaram em todos os níveis do derrame e apresentam uma evolução 
vertical de saponita e clorita/saponita para uma assembléia de saponita, clorita/saponita e celadonita, em direção 
ao topo. As zeolitas são as últimas fases cristalizadas no nível vesicular superior, em condições mais evoluida 
dos fluidos tardios. Elas apresentam uma variação composicional em direção ao topo de zeolita Ca (heulandita e 
etilbita) à zeolita Ca-Na (mesolita e tompsonita). 
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Fig.1- (a)- mesostase subvítrea do basalto vesicular inferior mostrando concentrações de microcristais de Ti-

magnetita ao longo das bordas dos grãos de plagioclásios e em microveios. (b)- mesostase "quench", mostrando a 
cristalização de opacos e saponita entre os microcristais de feldspatos. O microlito de plagioclásio apresenta 
morfologia "swallow-tailled". (c)- Textura "quench" amplamente desenvolvida mostrando áreas maiores de 
cristalização de saponita. Nota-se um cristal de magnetita individualizado, enquanto microcristais de Ti-
magnetita encontram-se disseminados. (d)- mesostase grossa do basalto maciço mostrando grãos xenomorfos de 
quartzo e feldspato com largas áreas de saponita. 

Pl=plagioclásio, M=mesostase, Mt=magnetita, Py=piroxênio, F=feldspato, SAP= saponita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig.2- (a)- As composições química dos argilo-minerais 

cristalizados no basalto vesicular inferior estão agrupadas no 
domínio da saponita definido no diagrama M+ - 4Si - 3R2 
(Meunier et al., 1991). (b)- As análises dos argilo-minerais do 
basalto maciço intermediário estão deslocados junto ao 
domínio dos interestratificados clorita/saponita. As camadas 
de saponita são dominantes nestes interestratificados.(c)- Os 
tres tipos de argilo-minerais identificados no basalto vesicular 
superior são claramente discriminados no diagrama. A 
posição dos interestratificados clorita/saponita são 
característicos de camadas ricas em cloritas. cel=celadonita, 
sap=saponita, chl/sap=interestratificado clorita/saponita. 
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Introdução 

 Este estudo desenvolveu-se numa chaminé vulcânica pertencente ao Complexo Vulcânico de Lisboa, datada do 
Paleocénico/Eocénico (55±18 m.a., datação absoluta obtida pelo método de Rb/Sr, Matos Alves et al, 1980). O 
arrefecimento da extrusão desenvolveu estruturas colunares prismáticas. A rocha apresenta como fenocristais 
olivina (Fo80), clinopiroxena e titanomagnetite e como matriz clinopiroxena, olivina (Fo80), plagioclase (An45-
50), titanomagnetite, apatite, feldspato potássico, calcite, zeólitos e minerais de argila. A análise química da 
rocha total permitiu classificá-la como tefrito. O sistema fissural que atravessa a unidade basáltica e seu 
preenchimentos é caracterizada pela presença dominante de zeólitos e calcite (Brilha et al., 1994). As principais 
alterações desenvolvem-se de modo pervasivo e fissural, associadas a sistemas hidrotermais, enquanto que a 
meteorização é pouco significativa no afloramento estudado. 

Metodologia 

  Materiais - A amostragem foi realizada num prisma obtido da disjunção colunar que caracteriza a pedreira de 
Lexim. O estudo da alteração das olivinas incluiu: i) os preenchimentos das fracturas que atravessam os 
fenocristais; ii) as substituições dos próprios fenocristais e de olivinas da matriz com formas atípicas em lâmina 
delgada (secções em "H" e quadráticas).  

 
  Técnicas - Foram observadas lâminas polidas por microscópio óptico e electrónico de varrimento (MEV) com 

sistema EDS, e analisadas por microssonda electrónica (CAMECA SX-50) tendo em vista a caracterização 
químico-mineralógica das olivinas primárias e das alterações associadas. A identificação e caracterização 
estrutural dos minerais de argila foi feita por DRX executada em micro-amostras obtidas de fenocristais de 
olivina por 'hand-picking'. Procedeu-se à decomposição dos espectros de DRX utilizando o 'software' Decompxr 
(Lanson, 1992; Lanson & Velde, 1992). O 'software' Newmod (Reynolds, 1985) permitiu estimar a percentagem 
dos folhetos constituintes dos minerais interestratificados. 

Resultados 

As olivinas ocorrem principalmente em fenocristais de contornos arredondados típicos, com um diâmetro médio 
de 2mm. Apresentam fracturas irregulares com preenchimentos esverdeados. Estes fenocristais estão geralmente 
substituídos por produtos secundários de cor esverdeada, acastanhada e/ou acinzentada. A olivina sã ocorre em 
pequenas relíquias. Outros cristais de olivina que se encontram bastante alterados apresentam-se com hábitos 
"em lanterna" e em "cauda de andorinha" (Fleet, 1975; Donaldson, 1976; Cox et al., 1979). Em lâmina delgada 
observam-se secções alongadas, secções em "H" e secções quadráticas, consoante a direcção cristalográfica em 
que são observadas. Os resultados das análises químicas permitiu classificar as olivinas no intervalo 
composicional Fo100-70, correspondente ao membro intermédio da série forsterite (Fo100-90)-faialite (Fo10-0), 
designado por crisólito (Deer et al., 1992). O valor da relação 100Mg/Mg+Fe+Mn oscila entre 76-79. 

 
  O estudo geoquímico das alterações das olivinas refere-se a: 
  i) Preenchimento de fracturas: Na figura 1 está representado um zonamento do material que preenche uma 

fractura. A composição química dos preenchimentos do interior da fractura e dos seus bordos corresponde à 
composição de interestratificados clorite/saponite. Porém, as alterações na zona interior da fractura tem um 
carácter mais magnesiano (MgO= 23.19%; análise 1), enquanto que a bordadura é mais ferrífera (FeO= 23.14%; 
análise 2).  

 



 
 
 
Figura 1 - Esquema representativo de pormenor, obtido a partir de uma fotografia de MEV, do preenchimento 

de uma fractura que atravessa um fenocristal de olivina.  
 
 ii) Substituições da olivina: A alteração generalizada da olivina, independentemente dos aspectos ópticos das 

substituições, foi responsável pela cristalização de interestratificados clorite/saponite dominantes (análise 3) e de 
rara saponite (análise 4). Tal como nos bordos das fracturas, a composição dos interestratificados tem carácter 
ferrífero.  
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SiO2 38.09 32.27 30.55 44.54 
Al2O

3 
15.19 15.33 16.30 7.09 

FeO 9.74 23.14 23.89 14.90 
MgO 23.19 13.64 13.64 15.71 
MnO 0.19 0.23 0.22 0.11 
TiO2 - - 0.11 0.17 
CaO 1.08 1.80 1.54 2.04 

Na2O 0.30 0.21 0.24 0.28 
K2O 0.37 0.22 0.07 0.26 
Total 88.15 86.82 86.56 85.09 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Na figura 2 representam-se no sistema M+/4Si/3R2 composições químicas, obtidas por microssonda, do 

conjunto de produtos de alteração de olivinas referidos, i) e ii). Confirma-se a existência de dois conjuntos de 
análises, um de interestratificados clorite/saponite e outro de saponites. 

 

 
Figura 2 - Representação no sistema M+/4Si/3R2 de análises químicas por microssonda de produtos de 

alteração de olivinas do basalto de Lexim e domínios de minerais de argila. 
 
  O estudo mineralógico por DRX, completado pela decomposição dos espectros em micro-amostras glicoladas 

do conjunto dos dois tipos de alteração i) e ii) confirmou a presença dos seguintes minerais de argila: um 
interestratificado irregular clorite/saponite a 14.99Å, um interestratificado irregular clorite/saponite a 16.55Å e 
uma esmectite a 17.64Å. A estimativa da percentagem dos folhetos cloríticos no interestratificado 
clorite/saponite (14.99Å) é de 70% e dos folhetos esmectíticos no interestratificado clorite/saponite (16.55Å) é 
de 85%.    

Conclusão 

A desestabilização da olivina inicia-se na bordadura dos fenocristais e no interior das fracturas que os 
atravessam. As paragéneses de alteração evoluem no decurso do arrefecimento da lava basáltica e consequente 
desenvolvimento da fracturação. A abertura das fracturas das olivinas permite a circulação de fluidos, a partir 
dos quais cristalizam os interestratificados irregulares clorite/saponite-Mg em episódios sucessivos, dando 
origem ao zonamento observado na figura 1. A olivina reage com os interestratificados que colmataram 
inicialmente as fracturas e, à medida que o arrefecimento continua, dá-se a cristalização de novos 
interestratificados irregulares clorite/saponite-Fe. Estes preenchimentos crescem com estruturas em pente e com 
contactos irregulares com a olivina relíquia (figura 1). Hibbard (1995) descreve este mecanismo em associação a 
dois eventos sucessivos: uma cristalização em espaço aberto e uma substituição reaccional. De facto, os 
preenchimentos do interior das fracturas são filossilicatos trioctaédricos mais ricos em Mg e os da bordadura são 
mais ricos em Fe. Resta comprovar o acréscimo da percentagem de folhetos cloríticos nos interestratificados do 
interior das fracturas. 

  As características químicas dos minerais de argila dominantes que substituem total ou parcialmente as olivinas 
são idênticas às dos preenchimentos das fracturas. Este facto sugere que a composição química dos fluidos 
hidrotermais não sofreu modificações significativas, entre o episódio do preenchimento das fracturas e o que 
desestabilizou as próprias olivinas. Com a evolução dos mecanismos de alteração e consequente cinética de 
cristalização forma-se a saponite. De acordo com os dados fornecidos na bibliografia (Proust et al., 1992; 
Dudoignon et al., 1994) as alterações hidrotermais tardias das olivinas dos basaltos continentais de Lexim, 
teriam ocorrido entre os 200-230°C com a cristalização de interestratificados irregulares clorite/saponite e os 60-
80°C com a cristalização da saponite. 
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Introdução 
 
  Os corpos graníticos estudados (Pedra Branca, Mocambo, Mangabeira e Serra do Mendes) situam-se no extremo 
nordeste do Estado de Goiás, constituindo, juntamente com outros corpos graníticos,  a Sub-província Paranã, 
pertencente à Província Estanífera de Goiás (Marini & Botelho, 1986). A Sub-província Paranã (fig. 1) constitui-se de 
maciços graníticos circulares, compostos por biotita granitos e leucogranitos que foram submetidos a processos tardi a 
pós-magmáticos de greisenização, albitização e microclinização. Duas gerações de granitos foram identificadas nesta 
região por Botelho (1992): uma mais antiga denominada de g1 e outra mais jovem denominada de g2. 
  O estudo do comportamento de minerais de terras raras e minerais portadores de terras raras durante a evolução de 
magmas graníticos e durante processos metassomáticos atuantes em ambiente granítico é importante para uma correta 
interpretação das análises de terras raras em rocha total, e sua aplicação à petrologia dos mesmos. A desestabilização de 
allanitas primárias em fluorita + quartzo + fluoretos, carbonatos e fosfatos de terras raras e a substituição em zircões do 
Zr por Y + Yb + Th + Nb são fenômenos comuns nesses granitos, que, em geral, não são levados em consideração 
durante o estudo petroquímico dos mesmos. 
  Através de estudos realizados ao microscópio ótico, microscópio eletrônico de varredura (MEV) e microssonda 
eletrônica (CAMEBAX  SX-50, CAMPARIS e IG/UnB) foram caracterizados como importantes minerais portadores de 
terras raras a apatita, o zircão a fluorita e a xenotima e como minerais de terras raras  a allanita, a monazita,  a fluocerita 
a parisita  a lessingita e a agardita. 

Minerais portadores de terras raras 

  Apatita: mineral acessório dos granitos g1 e g2 menos evoluídos, portador de terras raras leves (TRL) e ítrio podendo 
conter até 16%  de TRL+Y (fig. 2a). Apresenta zonações regulares, provavelmente de origem magmática (fig. 3), e 
irregulares provavelmente devidas a metassomatismo. As zonações de origem magmática apresentam invariavelmente 
um núcleo empobrecido em TRL+Y enquanto que as zonações de origem  metassomática provocam um grande 
enriquecimento com em TRL+Y nas bordas e ao longo das partições basais ou de microfraturas do mineral, dando 
origem, localmente, ao mineral lessingita (Ca2(TRL,Y)3(SiO4)3OH) (fig. 3). Segundo Ito(1968), apatita e lessingita 
formam uma solução sólida em condições hidrotermais de alta temperatura (500-700ºC), o que é compatível com o 
metassomatismo atuante nas rochas estudadas. 
Zircão: mineral acessório portador de terras raras pesadas (TRP) além de U, Th e Y que, ao ser reequilibrado por 
metassomatismo, é enriquecido nesses elementos. As concentrações atingem  até 17% de TRP + Y, sendo que o teor de 
TRP fica  entre 2 e 3 %. 
  Normalmente, o mineral apresenta zonações e enriquecimento em TRP nas bordas  devido a metassomatismo, que 
tende a lixiviar o Zr e a fixar U, Th e TRP. Enriquecimentos maiores em ítrio (10-14%) podem ser causados por 
intercrescimentos de xenotima. 
Fluorita: ocorre como mineral acessório ou secundário, sendo, muitas vezes, o produto da desestabilização de allanitas 
primárias, apresentando inclusões de monazita, torita, parisita, provavelmente zircão secundário e um material opaco 
ainda não identificado, rico em Ca, Si, Th, Y e terras raras leves, principalmente Nd e Gd. 
Xenotima (YPO4): Ocorre como mineral acessório em granitos mais evoluídos e como mineral secundário, podendo, 
em ambos os casos, conter até 10% de TRP. Nos grãos de origem hidrotermal, os maiores valores em TRP encontram-
se nas bordas do mineral. 

 

 

 



Minerais de terras raras 

Allanita: mineral de TRL  concentrador de Y e Th. Ocorre como acessório ou secundário nos granitos róseos precoces. 
Quando transformado por processos tardi-pós magmáticos dá origem a fluoritas com inclusões de minerais de TRL. 
Monazita: mineral de TRL e Th. Após o desaparecimento da apatita, a monazita, junto com a xenotima, passa a ser o 
fosfato de terras raras que cristaliza como mineral acessório dos granitos, ocorrendo até nos granitos mais evoluídos 
como o albita topázio granito do Maciço Mangabeira. Como mineral secundário, aparece  como inclusão em fluorita, ou 
formando grandes cristais prismáticos zonados, principalmente em zonas de albitização. 
Fluocerita (La, Ce)F3: mineral secundário de greisens desenvolvidos sobre granitos pouco evoluídos. Geralmente 
apresenta as bordas enriquecidas em Th, Ca, TRL e Fe. No Maciço Pedra Branca, este mineral ocorre como cristais com 
geminação polissintética, podendo, numa primeira impressão, ser confundido com  albita. 
Parisita (Ce, La)2Ca(CO3)3F2: mineral secundário encontrado em granitos greisenizados. Ocorre comumente associado 
a carbonatos e hidróxidos de Fe, preenchendo microfraturas dos granitos greisenizados. Forma, junto com a monazita, a 
maior parte das inclusões na fluorita. 
Agardita: mineral de terras raras muito raro, descrito por Moura e Botelho (1994), em quartzo-topázio greisens do 
Maciço Mangabeira. 

Aplicação à petrologia dos granitos estaníferos - conclusões 

  O estudo dos minerais de terras raras dos granitos estaníferos de Goiás mostrou que, nos granitos mais precoces, a 
apatita tem uma grande influência nos teores elevados de TRL em rocha total, sendo um marcador importante na 
caracterização dos granitos g1 e g2. Apatitas enriquecidas em terras raras são geralmente associadas a rochas de 
natureza alcalina (Roeder et al. 1987), o que atesta a tendência alcalina dos granitos em questão. 
  O zircão é praticamente o único concentrador de terras raras pesadas. Neste caso, os teores em TRP são mais elevados 
nos granitos mais evoluídos, havendo como consequência a diminuição dos teores de Zr no zircão. Esta constatação 
pode ser a explicação para dois fenômenos observados nos granitos g1 e g2: i)  concentração de Zr diminuindo com a 
evolução dos granitos, enquanto a quantidade de zircão permanece quase inalterada durante boa parte desta evolução; ii) 
padrões de terras raras dos granitos mais evoluídos, mostrando enriquecimento em TRP e diminuição das TRL. 
Relações deste tipo são descritas por Nagasawa (1970) e Robinson (1978).  
  Durante a atuação dos processos metassomáticos, as terras raras tiveram, em muitos casos, comportamento bastante 
móvel, resultando em concentrações importantes de minerais de terras raras. Em alguns greisens, o zircão foi 
intensamente afetado pelo  metassomatismo, enquanto que em outros permanece praticamente inalterado. De qualquer 
modo, este mineral já possuia teores expressivos de TRP, antes da atuação dos fenômenos tardi/pós-magmáticos. 
Considerando que, nos aluviões do Maciço Pedra Branca, por exemplo, o zircão é mais abundante que a cassiterita em 
frações abaixo de 200 mícra, a possibilidade de um aproveitamento econômico de concentrados deste mineral deve ser 
levada em consideração. 
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O Maciço Alcalino de Catalão I se situa no Município de Ouvidor (GO) e intrude as rochas pré-cambrianas do 

Grupo Araxá. 
Conforme HASUI e CORDANI (1968), suas rochas têm a idade de 82,9 ± 4,2 Ma. 
BAECKER (1983) definiu as rochas desse maciço como sendo dunitos, peridotitos e piroxenitos, que foram 

metassomatizadas e originaram metafoscoritos e glimeritos. Observações recentes mostram que as flogopitas 
provêm, principalmente, da alteração metassomática de olivinas existentes em foscoritos (magnetita + apatita + 
olivina). 

O processo metassomático originou, inicialmente, flogopitas com as bordas ricas em Fe3+ e a parte central 
mais rica em alumínio, que não foi suficiente para completar a carga dos tetraedros e, nas fases finais, micas sem 
esse último elemento. Essa modificação faz com que o pleocroísmo mude de direto na parte central para inverso 
na borda. A inversão no esquema pleocróico já foi relativamente bem estudada e PUUSTINEN (1973) mostra 
que uma flogopita comum tem fórmula de absorção X < Y = Z enquanto, em casos anômalos tem X > Y = Z ou 
seja, a luz transmitida é mais absorvida na direção X que nas direções Y e Z (E II X >> E ⊥ X), devido à 
presença de metais de transição (como o ferro) na estrutura da flogopita e que provocam absorção da luz. 

Para GITTINS (1989), a substituição do Al3+ pelo Fe3+ não implica em um aumento na fO2 ou seja, o fluido 
tem alumínio para iniciar a "cristalização" da flogopita, mas não o suficiente para manter esse elemento até a 
exaustão do Si e K. Devido a facilidade na substituição Fe3+- Al3+ e a disponibilidade de Fe3+, a cristalização 
da mica continua enquanto o Si e o K forem disponíveis. 

As normalizações com base em 22 cargas ou conforme a expressão: total de cátions - K + Na + Ca, Ba = 7,0, 
sugerida por DYMEK (1983), e o cálculo da quantidade de Fe3+ (Fe3+ = 22 - carga total dos sítios tetraédrico e 
octaédrico) permitem concluir que, praticamente, todo o ferro das flogopitas analisadas é Fe3+, o que deve ser 
confirmado nas análises por Mössbauer, semelhante àquelas obtidas por CRUCIANI et al. (1995) para as 
tetraferriflogopitas de Araxá. Segundo esses autores, a alta razão Fe2O3/FeO é compatível com o alto conteúdo 
de OH em tetraferriflogopitas de carbonatitos  

Quanto à classificação, as flogopitas de Catalão I não se enquadram no modelo proposto por DEER et al. 
(1977), devido às quantidades de silício por fórmula unitária serem, na quase totalidade das análises, superiores a 
6 ou, na apresentada por MIYANO e MIYANO (1982), onde os teores mínimos de Al2O3 são superiores a 15%, 
já que nas flogopitas, em estudo, esse valor é muito próximo a zero. É necessário uma revisão na classificação 
das flogopitas, prevendo as desprovidas de alumínio, que não são classificadas nem mesmo em trabalhos 
recentes como o de WIEWIÓRA (1990). 

KONONOVA et al.(1968) relacionaram o conteúdo de alumina das tetraferriflogopitas  com o grau de 
alcalinidade, verificando que o decréscimo desta é acompanhado por um aumento na agpaicidade desse mineral, 
fato este confirmado por PUUSTINEM (1973). 

Esses autores afirmam que as oscilações do coeficiente de agpaicidade das rochas (Na + K) / Al e do 
coeficiente de ferro das micas Fe + (Fe + Mg) são sincrônicas. 

A análise das razões (Na + K) / Al e Fe / (Fe + Mg) das flogopitas de Catalão I mostram que estes coeficientes 
são correlacionáveis. 

DYMEK (1983) destaca as seguintes substituições de cátions nos diferentes sítios: 
Al-TSCHERMAK → (R2+)VI + (Si4+)IV = (Al3+)VI + (Al3+)IV 
Ferri-TSCHERMAK → (R2+)VI + (Si4+)IV = (Fe3+)VI + (Al3+)IV 
Nas flogopitas, com altos conteúdos de Fe3+ pode-se esperar a seguinte substituição: 
(R2+)VI + (Si4+)IV = (Fe3+)VI + (Fe3+)IV 
FOSTER (1960) sugere que o Al é incorporado nas biotitas pela substituição dioctaédrica-trioctaédrica: 

(3R2+)VI = 2(Al3+)VI + (�)VI 
Para Catalão I, propõe-se um modelo semelhante onde o Fe3+ substitui o Al3+. 
Segundo DYMEK (op. cit.), a entrada de Ti nas micas apresenta substituições como: 
a)IV(Si) = IV(Ti);                                             b)VI(Al3+) + IV(Si4+) = IV(Ti4+) + IV(Al3+) 
c)2VI(R2+) = VI(Ti4+) +VI(�);                       d)2VI(Al3+) = VI(Ti4+) + VI(R2+) 
e)VI(R2+) + 2(OH)- = IV(Ti4+) + 2(O2-) + H2; f)VI(Mg)+2IV(Si)=VI(Ti4+)+2VI(Al). 



Segundo BARTON, 1979 (apud TRONNES et al., 1985), o tipo de substituição existente nas flogopitas é 
dependente da composição (particularmente do teor de Al) da fusão na qual a flogopita cristaliza e ARIMA e 
EDGAR 1981, (apud TRONNES et al., op. cit.), mostram que a solubilidade do TiO2 aumenta com a 
temperatura e a fO2 e decresce com o aumento da pressão. Para esses autores, o mecanismo de incorporação do 
Ti em flogopitas é controlado pela atividade da H2O. 

As tetraferriflogopitas em estudo possuem baixo conteúdo de TiO2 e se formaram em um ambiente com alta 
atividade de voláteis, especialmente água. 

Os resultados obtidos são concordantes com os apresentados por WINCHELL, 1935 (apud SEIFERT e 
SCHREYRER, 1971), que diz não existirem flogopitas com Si < 2,25. Estes autores mostram que para algumas 
flogopitas de rochas alcalinas, esse valor é > 3,0. SEIFERT e SCHREYRER (op. cit.) verificaram que 
concomitante com o aumento em silício há decréscimo em alumínio, sugerindo a substituição Si = Al + 0,5Mg. 

As análises por difratometria de raios x possibilitaram o cálculo dos parâmetros a (5,33Å), b (9,25Å) e c 
(10,27Å); do ângulo β (99,84°) e do volume da célula unitária (499,27Å), que são concordantes com aqueles 
encontrados na literatura. 

Segundo CIRCONE et al. (1991), é possível relacionar esses parâmetros e o volume das células unitárias das 
flogopitas com a razão x = IVAl / IVAl + Si (substituição de Tschermak), sendo que a, b e V têm relação inversa 
com x. BAILEY (1984) apontou a existência de uma relação entre o parâmetro b das micas e a substiuição de 
Tschermak pela expressão: bideal (Å) = 3,15 + 0,74y, sendo y = IVAl / IVAl + Si. 

Esse resultado (maior x ⇒ menor a, b e V) é oposto àquele esperado para uma substuição do Fe3+ pelo Si e 
pelo Mg pois: 

- na camada tetraédrica a substiuição do Si pelo Fe3+ que, segundo (SHANNON,1976), apresentam raios 
iônicos 0,26 e 0,49 (≠ 0,23), deve aumentar o parâmetro b, pela mesma razão que o aumento de alumínio 
aumenta esse parâmetro; 

- a substituição na camada octaédrica de Mg por Fe3+ que, segundo (SHANNON, op. cit.), apresentam raios 
iônicos 0,72 e 0,645 (≠0,075) diminui o parâmetro b; 

- no conjunto (camada tetraédrica + camada octaédrica) deve haver um aumento no parâmetro b sempre que a 
quantidade de IVFe3+ for superior a ≅32% da quantidade de VIFe3+[(0,075 ÷ 0,23).100%], não considerando 
outras substituições, ou seja, 0,075 ≅32% de 0,23. 

Além do aumento nos parâmetros a e b deve haver também rotação nos tetraedros para compensar as reduções 
nas dimensões da camada octaédrica. 

Conclui-se que existe a necessidade de se realizar sínteses hidrotermais de ferriflogopitas para confirmar as 
conclusões anteriores e estabelecer equações que relacionem os diferentes parâmetros cristalográficos com x, 
sendo x = IVFe / IVFe + Si. 

Segundo RADOSLOVICH, 1961 (apud CIRCONE et al.,1991), é possível calcular a rotação tetraédrica (α) 
utilizando a equação α = cos-1. (b observado / b ideal), sendo b ideal = 9,3239 ou 9,2942Å (segundo HAZEN e 
WONES, 1972) para uma camada tetraédrica com composição AlSi3O10 enquanto, segundo SEMENOVA et al. 
(1977), b ideal = 9,455Å para as tetraferriflogopitas. As tetraferriflogopitas, sem alumínio na estrutura, 
apresentam b observado = 9,2545(Å) sendo α = 11°49', aproximando-se muito do valor ideal α = 11,45° 
(SEMENOVA et al., op. cit.) estimado para as ferriflogopitas. É provável que os grãos zonados apresentem 
distorção tetraédrica diferente do centro para a borda. 

Conclui-se da necessidade de novos estudos, preferencialmente de monocristais, que permitam conhecer as 
variações nos valores de α em função da fO2. 

Com base na expressão ψ = arc sen (b/3.√3.do), sendo "do" a distância entre o oxigênio e o cátion metálico, 
calculou-se a compressão octaédrica para o Mg, Fe2+, Fe3+ utilizando b = 9,2545Å, enquanto "do" foi calculado 
adicionando o raio do cátion ao do oxigênio (1,38Å), conforme HAZEN e WONES (op. cit.), obtendo-se ΨMg = 
58°, ΨFe2+ = 55°32' e ΨFe3+ = 61°35'. Considerando que, segundo esses autores, um octaedro ideal tem Ψ = 
54°44' e que os octaedros das flogopitas de Catalão I têm teores altos de magnésio (≅ 95% dos cátions 
octaédricos) a compressão octaédrica dessas micas deve ser muito próxima a 58°, valor este concordante com o 
obtido por SEMENOVA et al. (1977) para as tetraferriflogopitas de Kovdor (Rússia), que têm antiprismas com 
Ψ = 58°59'. 

CRUCIANI e ZANAZZI (1994) relacionam o parâmetro c das flogopitas 1M com os conteúdos de Ti e OH e 
propõem, para as hidroxilas, a equação OH = 8,3(9).c-83,7(1). Com base nessa expressão, pode-se afirmar que as 
flogopitas de Catalão I têm, aproximadamente, 1,57 grupos OH por fórmula unitária. 

CRUCIANI e ZANAZZI (op. cit.) mostram que o parâmetro c diminui com o aumento na quantidade de titânio, 
relação esta concordante com os resultados obtidos para as flogopitas em estudo, que têm parâmetro c 
relativamente alto e titânio baixo. 

Segundo SEIFERT e SCHREYER (1971), o parâmetro b das flogopitas cresce linearmente do termo K2O. 
5MgO. 8SiO2. xH2O (b = 9,10Å) para o outro extremo da série K2O. MgO. 7SiO2. xH2O (b = 9,246Å). 

As flogopitas de Catalão I têm parâmetro b ≅ 9,25Å e, embora tenham composição diferente das apresentadas 
acima, devido principalmente à presença de ferro, conclui-se que se encontram próximas ao limite magnesiano 
da série, o qual SEIFERT e SCHREYER (op. cit.) afirmam ser facilmente obtido em temperaturas acima de 
400°C. 



SCHROEDER (1990) verificou que o parâmetro b e a distância interplanar (d001) das flogopitas são mais 
expandidos nas micas ricas em OH que naquelas com flúor e que a orientação do grupo OH depende da força da 
repulsão entre o K da intercamada e o próton H da oxidrila ("OH - inner") e, a orientação do H em relação ao O 
depende, ainda, dos cátions presentes, sendo que a presença de Fe3+ causa a reorientação do grupo OH, o que 
influencia a posição da banda OH nas micas com diferentes composições. 

VEDDER (1964) classificou as bandas "OH - stretching" (OH estirados) em três tipos principais. De acordo 
com essa classificação, as flogopitas analisadas são do tipo I (bandas impuras (I), onde os grupos OH se ligam a 
dois cátions divalentes e a um cátion trivalente), e apresentam picos entre 3680 e 3660cm-1, o que é coerente 
com os resultados obtidos e indicam a provável presença de Fe3+ no sítio octaédrico. 

ROBERT e KODAMA (1988) relacionam a evolução nos comprimentos de onda das ligações "OH - stretching" 
(cm-1) com o conteúdo de alumínio das micas no sistema K2O - MgO - Al2O3 - SiO2 - H2O. O resultado da 
espectroscopia de infravermelho nas tetraferriflogopitas de Catalão I mostram a existência de picos em 3700 e 
3683cm-1 que, segundo VEDDER (op. cit.), correspondem às ligações do magnésio e do ferro nas micas 
trioctaédricas e que correspondem, segundo a relação estabelecida por ROBERT e KODAMA (op. cit.), a 
quantidades de alumínio, em átomos por fórmula unitária (a.f.u.), próximas a 1, fato este que não concorda com 
os resultados das análises químicas das flogopitas em estudo, cujo os teores de alumínio (a.f.u.) são muito 
próximos a zero ou seja, deveriam apresentar bandas na região próxima a 3734cm-1. Essa diferença se deve, 
provavelmente, a presença de significativa quantidade de ferro nas flogopitas em estudo. 

Conclui-se que existe a necessidade de realizar um estudo semelhante ao apresentado por ROBERT e 
KODAMA (op. cit.) em um sistema onde os teores de ferro substituam, gradualmente, os de alumínio. 

Verifica-se, ainda, que as posições dos picos relativos às ligações Si-O têm valores um pouco inferiores aos 
citados na literatura, o que necessita estudos futuros. 
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Introdução  

A mina de Riacho dos Machados está localizada a sudoeste da cidade homônima, norte de Minas Gerais, e 
insere-se em rochas da Faixa de Dobramentos Araçuaí, borda leste do Cráton São Francisco. Trabalhos 
estruturais/estratigráficos1,2,3,4,5 definem o Grupo Riacho dos Machados (GRM) como hospedeiro da 
mineralização aurífera. Fonseca6 aponta a natureza hidrotermal da mineralização, caracterizando os tipos 
litológicos encaixantes e seus processos metassomáticos/ deformacionais. Através de estudos geoquímicos, este 
trabalho objetiva: (1) mostrar as modificações ocorridas durante a alteração hidrotermal associada à 
milonitização dos xistos pelíticos e quartzofeldspáticos do GRM e (2) deduzir o caráter químico e os contextos 
geodinâmicos das rochas precursoras, incluindo rochas metamáficas e metaultramáficas da sequência.  

Geologia 

A geologia da área abrange um complexo basal gnáissico-migmatítico com corpos básicos associados, rochas 
metavulcanos-sedimentares do GRM, rochas supracrustais neoproterozóicas do Grupo Macaúbas e intrusivas 
graníticas (Figura 1). O GRM corresponde a uma pilha de xistos predominantemente pelíticos (XPE), com xistos 
quartzo-feldspáticos (XQF) subordinados. Anfibolitos finos e xistos máficos e ultramáficos ocorrem intercalados 
nos XPE. O evento tectono-termal de maior expressão é representado por falhas reversas com orientação geral 
aproximadamente NS, com mergulhos de alto ângulo (40 a 70°), que sobrepõem rochas do Complexo Gnáissico e 
intrusivas graníticas sobre o GRM. Falhas (ou zonas de cisalhamento) com essas características estão presentes 
também internamente às unidades.  

A mineralização ocorre associada principalmente a um quartzo-muscovita xisto com sulfetos, originado a partir 
da alteração hidrotermal de XPE e XQF. O cisalhamento e hidrotermalismo associado promoveram nas rochas do 
GRM reações metassomáticas, com contínuas modificações texturais, mineralógicas e químicas, em decorrência 
de interação com fluidos que percolaram ao longo das zonas de cisalhamento, em diferentes razões fluido-rocha. 
O estágio inicial da alteração é representado por quartzo-biotita-plagioclásio xistos com granada, estaurolita e 
cianita (XPE) e quartzo-plagioclásio-flogopita xistos (XQF), cujas paragêneses são compatíveis com a fácies 
anfibolito. Os quartzo-biotita xistos gradam para milonitos cloríticos/muscovíticos no estágio intermediário. No 
XQF não ocorre um estágio intermediário clorítico, registrando-se muscovitização gradativa dos silicatos 
originais. Ambos os tipos litológicos produzem no estágio avançado um quartzo-muscovita xisto (QMX) com 
sulfetos.  

Geoquímica da alteração 

A sequência de alteração dos XPE e XQF é caracterizada principalmente pelo aumento de muscovita, com uma 
zona intermediária rica em clorita. As transformações são acompanhadas da formação de sulfetos, quartzo, 
turmalina, rutilo e pequenas quantidades de carbonato. No XQF o estágio intermediário é marcado por 
saussuritização do plagioclásio e muscovitização de flogopita e microclina. No estágio avançado a mineralogia 
original é totalmente modificada, função da generalizada potassificação. Os maiores teores de Au ocorrem no 
QMX formado a partir do XPE, provavelmente por apresentar maiores quantidades de sulfetos, cuja formação é 
favorecida pelos conteúdos mais elevados de ferro dessas rochas, comparativamente àquelas do XQF.  

Cálculos de balanço químico de massa6,7 utilizaram como protólito a média de 12 amostras do estágio inicial de 
alteração do XPE e 03 amostras do XQF. Os Kv's obtidos pelo Al2O3, TiO2, Zr e Y produziram os valores mais 
semelhantes entre si na maioria das amostras do XPE, ao passo que para o XQF, há uma repetitividade dos 3 
primeiros. Para o XPE, foi determinado um Kv médio de 1,005 ± 0,061 e para o XQF de 1,003 ± 0,035, 
mostrando um aparente aumento de volume de 0,5% e 0,3% respectivamente, o que indica alteração praticamente 
isovolumétrica. A tendência geral de perdas e ganhos em ambos os tipos litológicos com o aumento da 
intensidade da alteração pode ser assim sumarizada: (1) adição de SiO2, K2O, S, P.F., Rb, Ba, Pb, As e Au; (2) 
remoção de CaO, Na2O, MgO, Sr e V; (3) Al2O3, TiO2, MnO, FeO, Fe2O3, ETR, Zr, Y, e Cu parecem ter um 



comportamento relativamente estável, exibindo pequenas variações que podem ser atribuídas a características 
originais do protólito. 

 

Considerações sobre a história pré-metamórfica 

Os padrões de ETR do XPE, normalizados para condritos8, mostram características similares àquelas apontadas 
por McLennan9 para a maioria das rochas sedimentares pós-arqueanas. Os padrões de ETR dessas rochas, 
comparados àqueles de folhelhos pós-arqueanos da Austrália (PAAS) e aos compostos norte-americanos (NASC) 
demonstram grande similaridade, vindo reforçar a hipótese de protólito sedimentar. Diagramas de Rozen10 
sugerem uma composição original de grauvacas e pelitos grauvaquianos para a maioria das amostras. Dentro do 
contexto geotectônico10, verifica-se que a maior parte das amostras situa-se no campo de grauvacas de arcos 
magmáticos continentais.  

Os padrões de ETR do XQF são similares àqueles de turbiditos arqueanos do tipo 2, que são típicos de rochas 
graníticas ricas em Na e vulcânicas félsicas encontradas em greensonet belts9. Os padrões são comparáveis ainda 
à vulcânicas félsicas arqueanas do tipo FI11, bem como vulcânicas ácidas do depósito de Au de Yellowknife12. 
Aliando-se ao fato dessas rochas exibirem textura granoblástica fina, com prováveis megacristais de plagioclásio 
e microclina e ainda aos conteúdos de alguns elementos traços, sugere-se como protólito uma rocha vulcânica 
ácida. No diagrama AFM13 (Figura 2) as rochas situam-se no campo das cálcio-alcalinas. As relações de 
(Na2O+K2O) e log(Zr/TiO2) vs. SiO2 das rochas menos alteradas indicam composição predominante 
dacítica14,15. A distribuição das amostras no diagrama de Ti x Zr aponta um contexto geodinâmico de arco 
vulcânico16.  

As rochas metamáficas e metaultramáficas mostram-se em geral deformadas e alteradas hidrotermalmente, 
produzindo xistos à tremolita-actinolita, clorita, epidoto, carbonato e, nas ultramáficas, ocorre ainda talco. 
Exibem foliação milonítica, sendo poucas as amostras que preservam características texturais originais. Algumas 
são muito finas e porfiríticas, evidenciando natureza vulcânica. Para os estudos geoquímicos foram selecionadas 
as amostras menos alteradas. Nos diagramas de (Na2O+K2O) e log(Zr/TiO2) vs. SiO2 as amostras situam-se 
principalmente no campo de basaltos alcalinos e sub-alcalinos14,15. Nos diagramas AFM e de índice de 
alcalinidade (I.A.) vs. Al2O3 as amostras caracterizam basaltos toleíticos13,17. Com relação ao padrão de ETR, 
normalizados com condritos8, as rochas exibem padrões homogêneos, com ligeiro enriquecimento em ETRL 
(Figura 3). De modo geral, observam-se ligeiras anomalias negativas de Eu. O conjunto de amostras exibe um 
paralelismo nos padrões, com razões ETRL/ETRP mais ou menos constantes. Análises químicas normalizadas 
para basaltos mesooceânicos (MORB) foram plotados num diagrama multielementar, evidenciando-se 
enriquecimento dos elementos mais incompatíveis (K, Rb, Ba) com relação ao MORB tipo N. As normas dos 
demais elementos são <1. Dentro do contexto geodinâmico16, Observa-se maior semelhança com padrões de 
basaltos de arcos vulcânicos (VAB). Diagramas discriminantes de ambientes geodinâmicos mostram trends 
lineares e curvilineares que atravessam campos de regimes estabelecidos por vários autores16,18,19,20. Nesses 
trends as metaultramáficas estão geralmente situadas nas extremidades.  

Discussão 

Os metassedimentos têm química e feições macro e megascópicas compatíveis com grauvacas, provavelmente 
associadas a ambiente de arco vulcânico continental. O detritus da sua bacia pode ter se originado de uma 
mistura de rochas vulcânicas ácidas e máficas, como sugere o posicionamento dessas amostras entre as 
metavulcânicas no diagrama AFM13 (Figura 2). As rochas vulcânicas ácidas têm composições químicas de uma 
associação cálcioalcalina dacítica, originada em arco de ilhas. As metavulcânicas máficas também indicam essa 
ambiência, embora com associação subalcalina toleítica. Alguns elementos químicos mostram variações 
compatíveis com uma origem mais complexa do que as rochas ácidas, posicionando-se em trends composicionais 
que atravessam vários campos representativos de diferentes ambientes geodinâmicos. Esse comportamento pode 
ser função de alteração hidrotermal e/ou contaminação magmática. O hidrotermalismo pode ter influenciado o 
comportamento dos elementos litófilos (Sr, Ba, K, Rb) além de Cr, que são elementos móveis durante a 
alteração. Contaminação pode explicar as variações entre arco vulcânico (VAB) e intraplaca (WPB) ao longo de 
um trend nos diagramas16 de Ti vs. Zr e Cr vs. Y. Como as ultramáficas encontram-se nas extremidades dos 
trends, é possível considerar que essa configuração resulta de contaminação de um magma de caráter mais 
máfico, originário em arco vulcânico, por rocha continental (intraplaca) e enriquecida em elementos como Zr, Y, 
Cr e K. A distribuição de ETR das rochas máficas e ultramáficas conforma padrões similares, indicando que 
essas rochas são pertencentes a uma única suíte tectonoestratigráfica e que não foram geradas em ambientes 
distintos. Além disso, as variações composicionais não podem ser atribuídas a uma origem por fusão parcial ou 
cristalização fracionada. 

Considerando ainda que as rochas do GRM têm comportamento geoquímico compatível com ambientes de 
arcos de ilha, os falhamentos de empurrão que estabeleceram o arcabouço regional podem ser de uma colisão 
continental naquela região, cujos terrenos colididos não são ainda individualizados. Zonas de cisalhamento (ZC) 



mineralizadas localizam-se geralmente em zonas de deslocamento tectônico regionais, nos contatos entre grandes 
blocos tectonoestratigráficos21,22. O modelo de mineralização sugerido para o depósito de Riacho dos 
Machados6 envolve o cavalgamento E-W da infraestrutura sobre os xistos do GRM, em regime PL>>Pf, o que 
propicia reações de desidratação, com formação de paragênese mineral compatível com o fácies anfibolito e 
produção de grandes volumes de fluidos. Estudos de trajetórias de PTt em granada zonada do quartzo-biotita 
xisto refletem variações isotérmicas na pressão litostática entre 4 e 5,8 kbar, suportando a hipótese de 
espessamento crustal, seguido de imediata descompressão, por erosão. O rápido espessamento crustal poderia 
explicar a formação de cianita a temperaturas em torno de 535°C e ainda o caráter ácido do fluido infiltrante. A 
alteração hidrotermal é provavelmente relacionada à descompressão isotermal, que permitiu a rápida ascensão 
desse fluido de desidratação profunda, A migração de fluidos através de ZC e interação com as rochas do GRM, 
em diferentes razões fluido-rocha, promoveu contínuas modificações na textura, mineralogia e química dessas 
rochas. Acredita-se que o processo de segregação e concentração de elementos químicos/minerais é o próprio 
processo da mineralização.  

A precipitação de Au é resultado de variações físico-químicas, relacionadas a interações fluido-rocha, 
ressaltando-se mudanças de pH. 
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O depósito aurífero de Fazenda Brasileiro localiza-se na chamada Faixa Weber, situada na porção meridional do 

greenstone belt do Rio Itapicuru, nordeste do Estado da Bahia (11o27'45"S, 39o04'45"W). Essa Faixa é constituída por um 
pacote de rochas metavulcânicas, metassedimentares e metaintrusivas encaixadas em metabasaltos da sequência greenstone 
e alongadas preferencialmente segundo a direção E-W, com mergulho variando dominantemente entre 40o a 70o para sul 
(Figura 1). O elemento estrutural mais proeminente da Faixa é a existência de uma zona de cisalhamento que se propagou 
concordantemente através da Faixa e se acomodou preferencialmente ao longo do xisto ferrífero superior e inferior (Figura 
1). A interconecção entre esses dois ramos paralelos do cisalhamento se deu segundo trajetórias obliquas através do sill (ou 
sills) de metagabros intercalados entre o xisto ferrífero superior e o inferior. Esse padrão de deformação resultou em uma 
rede de cisalhamentos anastomosados de várias ordens, onde trechos de metagabro foram largamente preservados da 
deformação cisalhante e da alteração hidrotermal associada (Melo Jr., 1990; 1991). 

Dentre as litologias da área, o xisto ferrífero superior é a que registra a maior taxa de deformação cisalhante, 
particularmente em direção ao seu contato com o Horizonte-Guia, onde estão também preferencialmente situados os corpos 
de minério explorados em Fazenda Brasileiro. Estes são formados por veios de quartzo, albita, carbonato, arsenopirita, pirita 
e ouro e por disseminações sulfetadas dentro do próprio xisto ferrífero encaixante. Um envelope de alteração hidrotermal de 
largura ainda não exatamente definida, se distribui ao longo da Faixa Weber, manifestando-se na forma de cloritização e 
carbonatização na escala de hectômetro a quilômetro, em silicificação e metassomatismo de álcalis na escala de metro a 
decâmetro e em sulfetização na escala de centímetro a decímetro, sendo a sulfetização uma característica típica apenas da 
proximidade da mineralização. Semelhante a outros distritos auríferos mundiais encaixados em sequências do tipo 
greenstone, o cenário geológico de Fazenda Brasileiro sugere um elo genético entre o cisalhamento, a migração de fluidos 
hidrotermais, a alteração hidrotermal e a mineralização aurífera, reunindo portanto feições de um sistema hidrotermal 
mineralizante típico da intalação de mineralizações auríferas em greenstone belts de diversas partes do mundo. 

Dando continuidade ao monitoramento das variações de composição, massa e volume sofridas pelos litotipos da Faixa 
Weber sob a ação do cisalhamento e da alteração hidrotermal associada (Melo Jr., 1994), o presente estudo enfoca os efeitos 
petrográficos e geoquímicos desses processos nos metabasaltos do topo da sequência (Figura 1). Como no caso dos 
metagabros, a escolha desse litotipo é justificada pela existência e fácil reconhecimento de trechos de metabasalto afetados 
apenas pelo metamorfismo regional. Esses trechos preservados podem portanto ser usados como referencial para o 
monitoramento dos efeitos sobrepostos do cisalhamento e da alteração hidrotermal associada. O metabasalto preservado, isto 
é, afetado apenas pelo metamorfismo regional, apresenta textura nematoblástica não bandada, com variados graus de 
orientação dos minerais, granulometria mais ou menos uniforme e tamanho médio dos grãos igual a 0,2 mm. 
Mineralogicamente é formado de anfibólio (tremolita-actinolita; 60%), plagioclásio albítico (20%), epidoto (zoizita-
clinozoizita; 15%), clorita (2%), minerais opacos (2%) e quantidades acessórias (< 1%) de clorita, carbonato e leucoxênio. 
Pela sua assembléia mineral típica do metamorfismo regional de metabasaltos no fácies xisto verde, essa composição 
mineralógica representa o termo não alterado, preservado da ação do cisalhamento e alteração hidrotermal. Esse termo 
hidrotermalmente não alterado muda gradualmente de composição e textura a proporção que se aproxima de planos ou 
faixas de cisalhamento que cortam o pacote de metabasalto. Essas transformações se caracterizam pelo aumento gradual de 
clorita e carbonato e diminuição complementar de anfibólio e epidoto, além do aparecimento gradual de quartzo, muscovita 
e biotita. Concomitantemente, a textura muda de nematoblástica para granolepidoblástica milonítica bandada e fortemente 
orientada, com granulometria variável entre menos de 0,1 mm até 0,5 mm. Nos termos mais extremamente transformados, a 
associação mineral é tipicamente composta de clorita (35%), carbonato (30%), quartzo (15%), plagioclásio albítico (10%), 
muscovita (5%), biotita (3%) e minerais opacos (2%), além de quantidades acessórias (< 1%) de leucoxênio. A muscovita e 
a biotita são observadas apenas nos metabasaltos mais intensamente alterados. Também nos termos mais intensamente 
alterados é comum a ocorrência em proporções acessórias de material carbonoso, aqui referido como grafite, o qual pode 
localmente constituir até 20% da rocha. A relação espacial de intercalação entre o metabasalto não alterado e os termos 
hidrotermalmente alterados pode ser bem observada ao longo de testemunhos de sondagens transversais à estrutura. Nesses 
testemunhos, faixas de metabasalto não alterado, com espessura variável de alguns metros a até mais de um decâmetro, 
passam gradativamente para metabasalto hidrotermalmente alterado a proporção que se avança em direção a um dado plano 
ou faixa de cisalhamento, a qual pode apresentar espessura de alguns centímetros a até vários metros. Essa relação 
geométrica reflete o padrão ramificado de propagação dos cisalhamentos subsidiários a partir do cisalhamento principal, 
afetando as rochas da Faixa Weber e suas encaixantes imediatas. 



De um total de 20 amostras de metagabro analisadas para 26 elementos (além da medição de densidade e da perda de peso 
ao fogo-LOI), quatro foram escolhidas para o cálculo do balanço geoquímico de massa (Gresens 1967). A primeira amostra 
escolhida (MB0) foi afetada apenas pelo metamorfismo regional, enquanto as outras três (MB1, MB2, MB3) representam 
tipos gradativamente mais alterados, até alcançar a composição modal do metabasalto hidrotermalmente alterado citado 
acima. Dentre os elementos frequentemente considerados como imóveis em processos metamórficos e hidrotermais de baixa 
a média temperatura (Al, Ti, Zr, Nb, Y; Rollinson 1993; MacLean 1990), Ti, Zr, Nb e Y apresentam comportamento 
coerente de imobilidade ao longo de um ou mais estágios da transformação de MB0 (para MB1, MB2 ou MB3), embora 
apenas Ti e Zr tenham permanecido imóveis ao longo de todo o espectro de alteração estudado. A progressão da alteração e 
da deformação provocou também uma tendência geral de redução de volume, embora individualmente algumas 
particularidades sejam notadas. Assim, a transformação de MB0 para MB1 deu-se praticamente sem mudança de volume, 
com MB1 representando 99,52% do volume original de MB0. MB2 representa a menor redução de volume medida nas três 
amostras, constituindo 83,23% de MB0. Já MB3 representa 88,35% do volume de MB0, evidenciando uma elevação de 
volume na formação do termo mais alterado (MB3) em relação ao termo imediatamente anterior (MB2). No caso da 
variação de massa, observa-se que MB1, MB2 e MB3 representam respectivamente 99,45%, 83,92% e 88,29% da massa 
original de MB0 (a semelhança entre os valores de variação de massa e os de variação de volume é justificada pela 
semelhança nos valores de densidade de MG0, MG1, MG2 e MG3). 

Os diagramas de variação percentual de massa (Figura 2) demonstram que embora a transformação de MB0 em MB1, 
MB2 e MB3 tenha se dado a partir da introdução de quantidades importantes de CO2, H2O e Bi, além de Cu, o efeito da 
alteração hidrotermal e do cisalhamento como agentes redutores de massa (e de volume) foi dominantemente mais 
significativo, sendo essa redução alcançada a partir do escape de elementos maiores, menores e traços. Tal redução é 
interpretada como a comprovação da incorporação desses elementos nas soluções hidrotermais percolantes ou, 
alternativamente, da segregação desses elementos para formarem veios. É o caso dos veios tardios de albita, quartzo e 
carbonato de cálcio (e possivelmente de ferro e magnésio) comumente observados em todos os litotipos da Faixa Weber e 
também no pacote de metabasaltos objeto do presente estudo. É possível também que parte dos elementos extraídos dos 
metabasaltos e rochas vizinhas (caso dos metagabros; Melo Jr. 1994) tenha sido incorporada ao xisto ferrífero superior, o 
qual acomodou a maior taxa de deformação cisalhante e percolação de fluidos, inclusive aqueles portadores de ouro (estudo 
em curso).  

A observação mais detalhada dos diagramas da Figura 2 indica que MB1 sofreu adições e subtrações de massa (e volume) 
de diversos elementos químicos as quais compensaram-se mutuamente para resultar numa redução de massa (e volume) 
praticamente igual a zero. Já em direção a MB2 e MB3, a perda de massa (e volume) fica claramente demonstrada. Embora 
MB3 represente o termo mais hidrotermalmente transformado, diferindo dos demais inclusive pelo aparecimento de 
muscovita e biotita, o balanço de perdas e ganhos de elementos resultou em uma redução de massa (e volume) menos 
pronunciada para MB3 do que para MB2. O aparecimento de muscovita e biotita pode ser explicado pelo enriquecimento de 
K de MB3 em relação a MB0, podendo esse K ter se originado a partir do fluido hidrotermal ou mesmo ter migrado de 
trechos do metabasalto menos transformados. Sobre essa segunda possibilidade, observa-se que MB1 e MB2 mostram-se de 
fato empobrecidos em K em relação a MB0. Como no caso do K, outros constituintes de comportamento semelhante 
("errático"; caso de Na2O, MnO, Ba, Pb, Co, Cr e Zn, por exemplo) podem em grande parte ter sofrido apenas migrações 
dentro do próprio metabasalto, resultando apenas em redistribuições internas. No caso específico da associação geoquímica 
Au-As, a qual representa uma importante característica das zonas mineralizadas em Fazenda Brasileiro, os comportamentos 
exibidos por esses dois elementos no âmbito do presente estudo, isto é, fora da proximidade imediata de mineralização, não 
são correlacionáveis. O Au apresenta um leve enriquecimento em MB1 compensado por um leve empobrecimento em MB3, 
enquanto o As apresenta empobrecimento em MB1 e MB2, o qual é praticamente recuperado em MB3. Além de o Au 
apresentar um comportamento plenamente explicável através de uma possível redistribuição interna no âmbito do próprio 
metabasalto (caso do K e demais elementos de comportamento semelhante citados acima), a diferença entre o perfil de 
variação de massa do Au em relação ao do As demonstra que, como no caso dos metagabros (Melo Jr. 1994), tais elementos 
não apresentem afinidade de comportamento fora das zonas mineralizadas. 

No caso específico de CO2, observa-se um enriquecimento gradativo desse constituinte de MB1 para MB2 e para MB3, 
compatível com o aumento na quantidade de carbonato observada na assembléia mineral desses três tipos litológicos. Uma 
vez que a presença de material carbonoso só é observada em direção aos tipos litológicos mais hidrotermalmente alterados, 
carbonatizados e igualmente mais cisalhados, representados por MB3, é possível que o aparecimento de C livre versus sua 
fixação como carbonato seja governado por flutuações sutis no caráter redutor ou oxidante do ambiente de deposição dos 
fluidos, combinado com o aumento na atividade de CO2. Nessa hipótese, o material carbonoso seria portanto de origem 
hidrotermal, tendo assim a mesma proveniência do carbono fixado como carbonato. 

Os resultados discutidos acima apontam para uma redução geral de massa e volume dos metabasaltos sob o efeito do 
cisalhamento e da alteração hidrotermal responsáveis pela instalação da mineralização aurífera em Fazenda Brasileiro. Os 
dados apoiam também a hipótese de que os elementos estudados podem também ter sofrido apenas redistribuições internas 
no âmbito do próprio pacote de metabasaltos, tendo as soluções hidrotermais agido para esses casos apenas como veículo da 
redistribuição. Comparado com os metagabros da Faixa Weber, a gradação da alteração hidrotermal é menos marcada, já 
que MB1 não apresenta redução significativa de massa (e volume) e MB3 apresenta uma redução de massa (e volume) 
menor do que MB2. Considerando que as mudanças mineralógicas atribuídas à alteração hidrotermal aumentem de MB1 
para MB3 e considerando o possível efeito de redistribuições internas no domínio do próprio metabasalto, é provável que o 
pacote de metabasalto tenha sido menos afetado pela ação das soluções hidrotermais, comparado com os metagabros. Nesse 
caso, o nível de grafita xisto (Horizonte-Guia) que separa o xisto ferrífero superior do pacote de metabasalto (Figura 1) pode 



ter agido como uma capa pouco permeável à percolação lateral de soluções a partir do canal principal de migração de fluidos 
(xisto ferrífero superior). 
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Introdução 

Quando as rochas são infiltradas por grandes quantidades de fluido advindos de uma fonte externa, a 
composição dos minerais constituintes das rochas muda, adaptando-se à composição do fluido.   

Numa área de descarga de fluidos focalizada, como em uma zona de cisalhamento, o volume de fluidos 
excede em muito a capacidade de tamponamento das rochas; com isso a composição mineralógica e química das 
rochas da área afetada será controlada pela composição do fluido. Porém, o zonamento mineralógico-químico, 
observado em muitos depósitos minerais associados à zonas hidrotermalmente alteradas, pode também refletir 
algumas variações na composição do fluido. Estas variações são, em geral, resultantes de sua interação com as 
encaixantes.      

Este ambiente, caracterizado por altas razões fluido-rocha, focalizados em uma zona de cisalhamento, foi o 
ambiente gerador das associações mineralógicas que caracterizaram as seis fases hidrotermais identificadas na 
Mina San Gregorio; três das quais associadas à mineralização aurífera. Na zona de cisalhamento, denominada 
Sistema de Cisalhamento Rivera (SCR), a Estrutura San Gregorio (ESG), uma estrutura de transtensão do tipo 
duplexing at bend, atuou como uma armadilha para os fluidos, ou seja, uma zona de alívio de pressão que 
concentrou os fluidos mineralizantes e condicionou o processo mineralizador que formou o depósito aurífero da 
Mina San Gregorio (Quadros, 1995; Quadros et al., 1995).  

 
Fases de alteração hidrotermal e mineralização 

 
A tendência evolucional das interações fluido-encaixante ocorreu no sentido da formação de paragêneses mais 

simples e homogêneas no final do processo. O zonamento hidrotermal constituiu-se na principal evidência da 
tendência das rochas encaixantes em direção ao equilíbrio ou à evolução química. 

Em San Gregorio o hidrotermalismo e a mineralização aurífera estiveram associados à reativações do Sistema 
de Cisalhamento Rivera, relacionados intimamente aos esforços tectônicos que atuaram na região, em uma época 
sin a pós-tectônica. 

As fases hidrotermais se estabeleceram sobre rochas dioríticas e sienograníticas, constituindo os minérios A (de 
capa) e B (de lapa), respectivamente. A intensidade do hidrotermalismo e da deformação atuou no sentido do 
aumento em direção ao interior da zona de cisalhamento. As primeiras fases, apesar de menos intensas, 
estabeleceram-se sobre uma maior área de cobertura, enquanto as fases posteriores cobriram uma área menor, 
mais no interior da zona de cisalhamento. Em virtude das diferenças composicionais e reológicas das 
encaixantes, os processos deformativos e alterativos atuaram de maneira diversa. Com isso, observou-se que as 
fases iniciais, pervasivas, estabeleceram-se mais intensamente nos dioritos, composicionalmente mais reativos, 
enquanto as fases finais, mais venulares, atuaram principalmente sobre os granitos, reologicamente mais frágeis. 

As fases de alteração hidrotermal foram discriminadas com base em associações minerais diagnósticas e na 
relação espacial com o minério, seguindo o procedimento adotado por Kischida & Kerrich (1987), ao estudar o 
depósito de Kirkland Lake, Ontário.  

A fase clorita-carbonato (Fase 1), pervasiva, caracterizada por uma cor verde escura, constituiu, o halo mais 
distal, marcando o início do processo hidrotermal, situando-se predominantemente sobre as rochas classificadas 
como dioritos. O sienogranito, de composição menos reativa em relação aos elementos transportados pelo fluido 
mineralizante, manteve-se inalterado, durante esta fase. Os limites externos dessa fase  mantiveram-se 
relativamente restritos aos limites externos da zona de cisalhamento (porção sul da mina), enquanto os limites 
internos comportaram-se de maneira razoavelmente difusa devido a algumas transições com a fase carbonato-
mica branca-ouro, mais interna à zona de cisalhamento, porém, de uma maneira geral estes situaram-se sobre o 
contato diorito hidrotermalizado-diorito protomilonítico hidrotermalizado (ver mapa da Fig. 1). 

Os minerais diagnósticos compreenderam a clorita e o carbonato (calcita), secundariamente albita, epídoto, e 
óxidos, e mais raramente actinolita, biotita, quartzo e esfeno. A carbonatação e a cloritização foram os processos 
mais importantes desta fase. 

A actinolita e a biotita, apresentaram um comportamento metaestável a instável, porém, foram colocados nesta 
fase em virtude de sua ocorrência restrita e da impossibilidade de separá-los em uma fase individualizada, que 



possivelmente deveria ser anterior a esta fase clorita-carbonato, correspondendo a uma temperatura mais 
elevada, acima de 350°C. 

A ocorrência de óxidos correspondeu a formação de agregados de pseudobrookita e anatásio, associados à 
ilmenita e magnetita titanífera, algumas vezes inclusas, sugerindo substituição pseudomórfica da ilmenita e da 
magnetita. No sentido do interior da zona de cisalhamento, estes agregados, localmente, são substituídos por 
rutilo e associações de rutilo e anatásio, por vezes, com cristais de pirita associados, principalmente próximo ao 
contato com a fase carbonato-sericita.  

As reações, que ocorreram durante esta fase alterativa, indicaram a adição de H+ (hidrólise), H2O (hidratação), 
CO2 (carbonatação), e algum S (sulfetação incipiente). Foi importante, também, a liberação inicial de Ti e Fe dos 
óxidos originais e fixação do elemento Ti pelos minerais de alteração (pseudobrookita e anatásio), enquanto o 
aparecimento de algum sulfeto, magnetita secundária, e mesmo, pseudobrookita, indicou a fixação do elemento 
Fe extraído e um incremento inicial da fS. 

A fase feldspato potássico-quartzo (Fase 2), caracterizou-se por formar faixas compostas por microclínio, 
quartzo e, subordinadamente carbonato, raramente albita, as quais cortaram a associação mineral da fase anterior, 
sendo identificadas, principalmente, por suas cores avermelhadas, contrastando com o fundo esverdeado imposto 
pela fase anterior. Como a fase clorita-carbonato, esta também não foi identificada nas rochas graníticas. 

O processo predominante característico desta fase foi a potassificação, indicada pela presença ostensiva do 
feldspato potássico, produzido por metassomatismo de K sobre a mineralogia da rocha. A razão K+/H+ foi 
elevada, posicionando-se sobre o campo de estabilidade do feldspato potássico. 

A fase carbonato-mica branca-sulfeto-ouro (Fase 3), constituiu o halo mais interno da zona hidrotermal, 
envelopando o veio de quartzo F1, que marcou a faixa central da mina, e inaugurando o processo mineralizador, 
na medida em que comportou a primeira fase de mineralização aurífera. 
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Figura 
Mapa de detalhe da Mina San Gregorio. 

   
Esta fase caracterizou-se por apresentar cores em tons acastanhados e granulação fina. Nos dioritos, limitou-se 

externamente no contato com a fase clorita-carbonato, e  internamente  com  o  veio  F1. Nos sienogranitos, 
apesar de menos intensa, devido a composição menos reativa desta rocha em relação ao fluido mineralizante, 
limitou-se à área coberta pelo sienogranito protomilonítico hidrotermalizado (ver mapa da Fig. 1). Ao longo da 
área afetada por esta fase, no sentido do interior da zona de cisalhamento, observou-se a potencialização da 
alteração e da deformação, esta última, inicialmente com características mais dúcteis, com a geração de texturas 
protomiloníticas e miloníticas, que passaram  a padrões mais frágeis, com a formação de fraturas, além  de  
venulações  (representantes das fases de alteração posteriores, tipicamente frágeis). Esta gradação, indicou um 
ambiente frágil-dúctil, ainda predominantemente pervasiva. 

A associação hidrotermal que representou esta fase foi cortada por uma grande intensidade de vênulas, de 
quartzo-carbonato-sulfeto, representantes da fase de alteração posterior, bem como vênulas mais finas e mais 
tardias de carbonato. Localmente, faixas com grande intensidade de fraturas preenchidas por filmes óxidos 
conferiram à rocha uma coloração amarronada. 

Os minerais característicos abrangeram carbonato (Fe-dolomita), mica branca, sulfetos, óxidos e, 
subordinadamente, clorita e algum quartzo. Esta mineralogia apontou a carbonatação, sericitização, e sulfetação, 
como os principais processos alterativos que atuaram nesta fase, indicando um aumento na atividade do CO2 e do 



S, e sugerindo uma  razão K+/H+ mais baixa em relação a fase anterior, com o posicionamento desta sobre o 
campo da muscovita. 

A sulfetação produziu, principalmente, pirita, bem cristalizada, com forma euédrica e granulação média e, mais 
raramente, calcopirita, galena e esfalerita. Associado a este processo instalou-se a primeira fase de mineralização 
aurífera, explicada pelo mecanismo de sulfetação das encaixantes, também observada em outros locais por 
Phillips & Groves (1983), Romberger (1986), Neall (1987), Huston & Large (1989). 

Em San Gregorio, este processo foi consubstanciado pelas reações entre a ilmenita e magnetita primárias e o 
fluido mineralizante, transformadas pseudomorficamente, para pseudobrookita e anatásio na fase clorita-
carbonato, e, posteriormente, principalmente nesta fase carbonato-mica branca-sulfeto-ouro, para anatásio e 
rutilo. Associado a estes agregados, instalaram-se a pirita e o ouro. Com isso, o Ti e o Fe liberados pelos óxidos 
primários, foram incorporados nos óxidos hidrotermais, e nas piritas, respectivamente. A sulfetação atuou de 
maneira mais intensa nos dioritos, mais reativos, com isso esta primeira fase de mineralização aurífera foi menos 
proeminente no sienogranito, mais pobre em minerais ferromagnesianos.        

A fase quartzo-carbonato-sulfeto-ouro (Fase 4), principalmente venular, marcou a instalação, de um ambiente 
mais frágil, e da segunda fase de mineralização aurífera. Caracterizou-se pela instalação de um veio de quartzo, 
de grande possança, denominado veio F1, posicionado paralelamente e ao longo da falha F1 (ver mapa da Fig. 
1), a mais proeminente da zona de cisalhamento, que separou, na área da mina, as rochas dioríticas das 
sienograníticas, e pela ocorrência de uma rede de venulações sobre estas encaixantes, alteradas pela fase 3, 
anterior.  

A mineralogia diagnóstica do veio F1, composta por quartzo, carbonatos, microclínio, e sulfetos bem 
cristalizados, principalmente pirita, de granulação fina, comportou também, partículas de ouro de granulação 
muito fina, posicionados nos interstícios da mineralogia do veio.    

Este veio F1, formado a partir de aberturas e reaberturas geradas por processos multifásicos de 
hidrofraturamento que, acompanhados por processos tectônicos, geraram  texturas  cataclásticas   do   tipo   
brecha,   também   mostrou, localmente, texturas laminadas e crustiformes, conforme classificação descrita em 
Hodgson (1989).  

Nas proximidades das vênulas, observou-se uma intensificação das transformações mineralógicas e texturais, 
com a implantação de um processo de silicificação pervasiva, acompanhado por um processo de potassificação 
subordinado, sobre a rocha alterada pelo processo hidrotermal anterior. 

A associação mineral descrita para esta fase indicou que processos de silicificação, carbonatação, sulfetação e, 
subordinadamente, potassificação, foram intensos.     

Nesta fase alterativa, a mineralização aurífera ocorreu, principalmente, associada aos processos de formação 
dos veios, preenchendo fraturas como  resultado de queda súbita  de pressão, promovendo o imediato 
preenchimento destas pelo fluido mineralizante. Conforme as fraturas foram abertas, o  fluido hidrotermal entrou 
em  contato com as paredes das encaixantes que, em resposta  a alta pressão de fluidos explodiu, formando zonas 
de brechação. A extensão das fraturas se deu por sucessivos episódios de fraturamento hidráulico explosivo e 
brechação, segundo modelo de Phillips (1972).  

Após a ocorrência do hidrofraturamento, também auxiliado por esforços tectônicos, a precipitação dos 
elementos dissolvidos no fluido hidrotermal, entre eles o ouro, ocorreu, possivelmente, por mecanismos do tipo 
boiling, auxiliados por alguma queda na temperatura, conforme modelo de Drummond & Ohmoto (1985), 
também citado em Seward (1984) e Romberger (1988).            

A fase carbonato venular (Fase 5), estabelecida em ambiente essencialmente frágil, gerou uma rede de finas 
vênulas preenchidas predominantemente por carbonato (Fe-dolomita) e subordinadamente por clorita 
recristalizada. Estas venulações cortaram todas as fases alterativas e estruturas anteriores. 

A fase óxido-ouro (Fase 6), marcou o final do processo hidrotermal em San Gregorio e foi responsável pela 
instalação da terceira e última fase aurífera na mina, em um ambiente também frágil, onde reativações das 
estruturas, condicionaram aberturas e reaberturas de fraturas e venulações por onde um fluido mais oxidante, 
percolou  formando filmes óxidos e produzindo, nas imediações destas fraturas, oxidações da mineralogia 
existente. Estes fluidos, causaram a oxidação, principalmente das piritas, por substituição pseudomórfica, e dos 
carbonatos ferríferos, gerando minerais do tipo goethita, e subordinadamente hematita. 

Associados a esses óxidos, posicionaram-se grãos de ouro, muitos inclusos naqueles, pertencentes às fases 
auríferas anteriores, e outros em fraturas, remobilizados pelos fluidos oxidantes. 

A remobilização do ouro, neste caso, poderia ser explicada, como hipótese, a partir de complexos do tipo AuS2 
(Seward, 1984; Huston & Large, 1989). O ouro, remobilizado das piritas a partir de um aumento na atividade do 
elemento S nas proximidades destas, quando da goethitização destas piritas, poderia formar complexos de 
polisulfetos estáveis em soluções parcialmente oxidantes e ser transportado por estes em condições próximas ao 
tampão pirita-hematita. A precipitação do ouro ocorreria com maiores aumentos no pH e\ou Eh dos fluidos 
(Huston & Large, 1989). 

 
Considerações finais 

 
O hidrotermalismo, sin a pós-tectônico, caracterizado pelas seis fases de alteração identificadas em San 

Gregorio, atuou em um ambiente frágil-dúctil a frágil retrogressivo, produzindo, a partir de reações fluido-



encaixantes, mineralogias hidrotermais equivalentes ao fácies metamórfico xisto-verde, em um ambiente 
caracterizado por temperaturas e pressões abaixo de 350°C e 2Kb, respectivamente.  

A interação fluido-rocha evoluiu no tempo e no espaço, de maneira a determinar  a  formação dos  halos de 
alteração hidrotermal, onde as fases iniciais se distribuiram em uma área maior, enquanto as fases posteriores se 
restringiram às porções mais centrais. 

A ambiência frágil-dúctil a frágil e sin a pós-tectônica do hidrotermalismo ficou evidente, principalmente, a 
partir da instalação das fases iniciais pervasivas, em geral, dispostas concordantemente às texturas 
protomiloníticas, seguidas pelas fases finais venulares, com orientações médias concordantes à zona de 
cisalhamento, e formadas por reativações da Fase de Deformação D1 que afetou a ESG, e por processos de 
fraturamento hidráulico, em resposta a diminuição da porosidade das encaixantes causada pela instalação da 
mineralogia hidrotermal e consequente aumento da Pf. 

A ordem cronológico-evolutiva, conforme utilizado para a descrição das fases, da mais antiga para a mais nova, 
foi consubstanciada pelas relações texturais e mineralógicas entre elas.   

Observando-se o processo hidrotermal como um todo, verificou-se a importância   dos    processos    de    
cloritização,    carbonatação,   sericitização, sulfetação, silicificação e oxidação, mais ou menos nesta ordem 
cronológica, na formação  das  fases  hidrotermais,  onde  o  hidrotermalismo  atuou no sentido do aumento na 
atividade do CO2, S e do O2. O aumento na concentração da sílica durante a evolução dos fluidos ficou claro, a 
partir da geração dos veios de quartzo. 

O pH manteve-se próximo a valores neutros durante todo o processo evolutivo. Possíveis diminuições do pH 
devido a produção de H+ pelos processos de dissociação de ácidos e de carbonatação, durante os processos 
hidrotermais, podem ter sido, em parte, neutralizadas pelas reações de hidrólise formadas, por exemplo durante a 
sericitização dos feldspatos (Kishida & Kerrich, 1987; Mikucki & Ridley, 1993). 

O aumento do Eh, foi evidenciado pelo aumento na atividade do O2, a partir das interações fluido-rocha, o que 
culminou no processo de oxidação no final do hidrotermalismo, já que não foram constatados processos 
intempéricos mais profundos que denunciassem a participação de fluidos meteóricos no processo hidrotermal.   

O ouro foi, muito possivelmente, transportado por complexos bisulfídicos do tipo Au(HS)2
-sendo precipitado 

por processos de sulfetação das encaixantes na primeira fase de mineralização, e por mecanismos do tipo boiling 
na segunda fase de mineralização. A terceira fase constituiu-se, mais provavelmente, em um processo de 
remobilização, onde complexos polisulfídicos do tipo AuS2  podem ter sido importantes.  
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Introdução 

Os trabalhos de reconhecimento geológico e geoquímico regionais desenvolvidos pela Docegeo (1977-1985), 
Metago (1985-1989) e Docegeo (a partir de 1992) na região de Almas (TO), resultaram na delimitação e 
detalhamento da jazida aurífera do Córrego Paiol. Esta se situa a 15 km a sul da cidade de Almas e conta com 
reservas de minério oxidado da ordem de 3,4t de Au, a um teor médio de 1,53 ppm. 

 
Geologia regional 

 
O Arqueano da região de Almas-Dianópolis caracteriza-se pelo afloramento de unidades englobadas no Maciço 

Mediano de Goiás, com distinção de terrenos gnáissico-migmatíticos e associações do tipo granito-greenstone. O 
Complexo Gnáissico-Migmatítico é constituido por hornblenda e/ou biotita gnaisses, com enclaves de 
anfibolitos, mica-xistos, e gnaisses cataclásticos (Costa, 1984). Associações de rochas do tipo greenstone-belt 
estão dispostas na forma de faixas estreitas, orientadas segundo as direções NNE e NNW (Faixas Almas, 
Conceição, Porto Alegre, Dianópolis, etc). Uma unidade basal metavulcânica, composta por metabasaltos de 
afinidade toleítica a komatiítica, localmente almofadados, constituídos por plagioclásio-actinolita-xistos e 
anfibolitos, é sobreposta por unidade metassedimentar caracterizada por filitos sericíticos ou carbonosos, 
formações ferríferas bandadas (fácies óxi-do), quartzitos, metacherts e vulcânicas félsicas.(Padilha, 1984; Cruz e 
Kuyumjian, 1993a). Corpos graníticos, com formatos elípticos, intrusivos nas unidades metavulca-
nossedimentares, separam estas faixas. São constituídos por tonalitos, trondhjemitos, granodioritos, 
monzogranitos e quartzo-dioritos (Cruz e Kuyumjian, 1993b). Rochas dos grupos Natividade e Bambuí, de 
idades meso a neoproterozóicas sobrepõem, discordantemente, as unidades arqueanas. 

 
  Segundo Cruz (1993), as principais feições estruturais identificadas na área compreendem zonas de 

cisalhamento (ZC) transcorrentes, englobadas em dois sistemas distintos. O primeiro (F1), de caráter destral e 
direções entre NNW e NNE, afeta as unidades arqueanas. O segundo (F2), afetando tanto as unidades arqueanas 
como proterozóicas, consiste em pares conjugados de ZCs subverticais com direções NE (destrais) e NW 
(sinistrais). 

 
 Jazida do Córrego Paiol 

 
A jazida aurífera do Córrego Paiol situa-se na porção intermediária da Faixa Almas, a cerca de 500m a E do 

contato entre a unidade metavulcânica com corpo intrusivo de composição tonalítico-granodiorítica. Os 
metabasitos, encaixantes da mineralização, apresentam foliação predominante 280/65. A mineralização aurífera, 
decorrente de processos de alteração hidrotermal atuante sobre os metabasitos, é controlada por ZC de mesma 
orientação, correspondendo à F1 de Cruz (op. cit.) Conforme os dados de sondagem, os hidrotermalitos formam 
pacotes contínuos ao longo de um trend com pelo menos 1400m de extensão, com espessuras variando de 40m 
na porção sul a 140m na porção norte da jazida. A mineralização aurífera, contínua e confinada a porções do 
pacote hidrotermalizado, apresenta maior potência na porção centro-norte do trend, onde é interpretada a 
interseção da ZC principal com ZC secundária de direção NS. 

 
 
 
Hidrotermalismo 

 



 

A alteração hidrotermal da Jazida do Córrego Paiol apresenta uma zonação simétrica planar, caracterizada, das 
bordas ao núcleo, por cloritização, sericitização, carbonatação, albitização e silicificação. Por todos os litotipos 
há uma sulfetação disseminada milimétrica a submilimétrica, não passando de 5% de volume. 

A paragênese hidrotermal é representada por clorita, muscovita, ankerita, calcita, albita, quartzo, pirita, ± 
pirrotita, ± calcopirita e turmalina e epidoto raros. Localmente, venulações tardias de calcita com alguma pirita 
são representantes do fechamento do processo. A paragênese é impressa sin a tardi-tectonicamente às duas 
superfícies deformativas locais, sugerindo um evento hidrotermal concomitante ao tectonismo. 

 
Litotipos 

 
Os contatos entre os litotipos de alteração hidrotermal são gradacionais, podendo-se caracterizar os seguintes 

agrupamentos principais, do menos ao mais intensamente alterado. 
 

caax 
 
Clorita-quartzo-albita-anfibólio xistos, com proporções menores de calcita, epidoto e titanita. De cor verde 

escura, mostra granulação fina a média e textura granonematoblástica. Têm intercaladas lentes intrusivas e 
tectonizadas de metadacitos porfiríticos, localmente representados por clorita-albita-quartzo xistos, que se 
mostram mais raros com o aumento da distância do contato das metabásicas com os tonalitos, dos quais são 
provavelmente filiados. É a unidade encaixante da mineralização contendo, em média, 0,03 ppm Au. 

 
ccqx 

 
Calcita-clorita-quartzo xistos, de cor verde, textura granolepidoblástica fina, mostrando bandamento de níveis 

milimétricos quartzo-calcíticos, comumente boudinados e rompidos, possivelmente representantes de venulações 
paralelizadas à foliação, em meio a faixas cloríticas centimétricas. A foliação, de caráter planar a anastomosado, 
mostra localmente microdobramentos e feições de transposição, com clorita em planos axiais. Caracteriza os 
bordos da zona de alteração hidrotermal, com valores médios de 0,21 ppm Au. 

 
sdcx 

 
Sericita-calcita/ankerita-quartzo-clorita xistos, com albita rara subordinada. Têm cor verde acinzentada e 

textura granolepidoblástica fina, com alternância de bandas milimétricas quartzo-carbonáticas, com algum 
sulfeto, em meio a bandas micáceas mais espessas. As bandas micáceas subparalelizam-se a uma foliação planar 
a astomosada que localmente transpões dobras intrafoliares relictas. Os níveis quartzo-carbonáticos têm 
terminações angulosas e são contornadas pelos filossilicatos como grandes porfiroclastos, fato que se repete nos 
demais litotipos. Tem em média 0,58 ppm de Au. 

 
scdx 

 
Clorita/sericita-ankerita-quartzo xistos, com albita e calcita subordinadas e traços de turmalina. De cor cinza 

esverdeada e textura granolepidoblástica fina, mostram predomínio de bandas milimétricas quartzo-ankeríticas 
sobre bandas micáceas. Grandes domínios de foliação transposta aparecem melhor preservados, com alternâncias 
e gradações composicionais e texturais bem marcadas sobre a mesma paragênese. Pirita, em proporções 
volumétricas de <1 a 5%, associa-se aos níveis quartzo-ankeríticos na forma de agregados e pontuações 
submilimétricas a milimétricas. Apresentam valor médio de 1,29 ppm de Au.  

 
sdqx 

 
Clorita/sericita-albita-ankerita-quartzo xistos. De cor cinza, têm textura lepidogranoblástica fina, com porções 

quartzo-ankeritico-albitícas envoltas por filmes micáceos delgados que definem uma foliação anastomosada. 
Cristais e agregados submilimétricos de pirita (1 a 5%) dispõem-se em níveis sub-paralelos à foliação. O valor 
médio de Au é de 2,31 ppm. 

 
adqx 

 
Albita-ankerita-quartzo xistos. De cor cinza, têm textura granoblástica fina a média, com foliação 

anastomosada incipiente a nebulítica, localmente reforçada por filmes de filossilicatos. Raros grãos de quartzo 
microporfiróides aparecem com grande recristalização. Pirita (1 a 5%), com calcopirita subordinada, é dis-
seminada ou localmente concentrada em níveis milimétricos. Mostra comumente franjas de pressão bem 
desenvolvidas com quartzo e rara clorita. Com ocorrência localizada à porção centro-norte do trend 
mineralizado, constitue-se no núcleo da zona de hidrotermalismo ocorrendo na forma de corpos oblatos, dispos-
tos aproximadamente segundo 250/50. O Au está presente a uma concentração  média de 4,29 ppm. 



 

Mineralização 

A mineralização aurífera está associada aos litotipos hidrotermais, com aumento progressivo dos valores de Au 
da encaixante (caax) em direção aos estágios mais avançados da alteração hidrotermal (sdqx/adqx). O ouro 
aparece, na sua grande maioria, com granulação fina (< 60mm2), equidimensional, incluso ou intergranular à 
pirita, com pequena parte intergranular ou incluso em silicatos e carbonatos. 

O ouro constitui uma liga bastante homogênea, com 8% de Ag em média, sem qualquer traço de elementos do 
grupo da platina. Raras microvenulações de Au puro em pirita demonstram um processo tardi-hidrotermal ou 
supergênico de reprecipitação de Au com lixiviação de Ag. Ensaios preliminares de beneficiamento, em minério 
80% abaixo de 200#, mostraram uma recuperação de 90%, com 10% de Au não cianetável como inclusões em 
pirita. 

Processos 

Estruturalmente, os processos de injeções de fluidos hidrotermais ocorreram concomitantes a uma cinemática 
transcorrente destral, com pequeno componente reverso. Foram facilitados pela formação de zonas 
transtracionais em pontos de interseções de ZCs, conforme evidenciado na porção centro-norte do trend, local de 
maior potência dos corpos de minério e maior ocorrência dos corpos de adqx. A deformação é tipicamente de 
caráter dúctil, ambiente mesocrustal, tendo sido interrompida por pulsos recorrentes de brechação, em situações 
de Pfluido >Plitostática. O caráter recorrente da brechação é evidenciado por texturas deformativas rúpteis em 
venulações quartzo-feldspáticas sulfetadas, com diferentes graus de transposição e intercruzamento e mesma 
paragênese associada. 

As paragêneses hidrotermais e zonações são típicas de transformações minerais atuantes sobre protolito 
metabásico, com anfibólio e epidoto originando clorita e calcita nas zonas externas. Em zonas intermediárias, a 
alteração da clorita acarreta na formação da ankerita, envolvendo liberação de Al e algum Fe. Nos núcleos dos 
veios alimentadores, fluidos carreadores de álcalis e S se combinariam com esses elementos, originando albita, 
alguma muscovita e pirita, respectivamente, sempre em fluido rico em CO2 (Hodgson, 1993). 

Conclusão 

Tendo em vista sua paragênese, tipo de sulfetação, estruturação, proporção Au:Ag, teores e reservas, a jazida 
do Córrego Paiol se enquadra em um modelo de depósitos mesotermais do tipo lode, de média temperatura,  em 
semelhança às jazidas de Sigma e Hollinger, Faixa Abitibi-Wawa, Provincia Superior do Escudo Canadense 
(Mueller & Groves, 1991 e Hodgson, op.cit.). 
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Introdução 

Na Região NE do estado do Rio Grande do Sul (RS) encontram-se rochas basálticas da Formação Serra Geral 
intensamente mineralizadas principalmente a ametistas, que constituem uma das principais riquezas minerais do 
estado. 

Estas rochas são basalto toleíticos do tipo alto Ti (Bellieni et al, 1984) as quais apresentam-se na forma de 
diversos derrames sobrepostos. 

Caracacterização geológica e petrográfia  
Derrames de basalto que contém ametistas são caracterizados por uma bem preservada estrutura, consistindo, 

em uma seção idealizada, da base para o topo por: 
1) zona vesicular de base (≅50cm de espessura), 
2) zona maciça consistindo de basalto fraturado mais na parte inferior seguido por basalto com geodos e 

próximo ao topo desta zona por basalto maciço fraturado irregularmente (≅ 13,7   m de espessura), 
3) zona vesicular superior (≅ 4,3 m de espessura), na qual as vesiculas tendem a aumentar de tamanho em 

direção ao topo. Segundo Aubele et al 1988, estas bolhas grandes no topo do nivel vesicular superior podem ser 
explicadas, como sendo formadas durante a desgaseificação devido à descompressão. Bolhas que iniciam desta 
maneira, precoce na história do fluxo, terão um periodo de tempo maior no qual crescerão e ascenderão.  Bolhas 
maiores ascendem rápido, assim bolhas pré-existentes são removidas do interior do fluxo.  

As caracteristicas texturais, a cristalinidade de cada nivel do derrame e a vesiculação variam dentro do 
derrame e resultam do resfriamento da lava quando da extrusão. Os minerais ou fases  encontrados nestas rochas 
são aqueles que geralmente são encontrados em basaltos (plagioclásio, augita, olivina, opacos, apatita e vidro), 
mas a proporção e tamanho destes minerais varia. Em amostras de mão, não são observados fenocristais. Estes 
são visiveis microscópicamente, caracterizando zonas especificas dentro do derrame. O clinopiroxenio pigeonita 
não foi encontrado nas amostras estudadas.  Comin-Chiaramonti et al, in Piccirillo e Melfi (1988), citam que a 
pigeonita, nos basaltos da Bacia do Paraná, ocorre principalmente em lavas básicas com teores intermediários em 
Ti02 e ocorrem alguns fenocristais nas lavas com baixo teor em Ti02.  

 
1)Basalto vesicular de base -microscópicamente este basalto apresenta granulometria fina com raros 

microfenocristais.Constiste consiste de plagioclasio, augita, opacos (subédricos a euédricos - magnetita) vidro 
alterado.A textura principal é a microporfirítica com escassos microfenocristais de plagioclasio e augita, sendo 
que a alteração se  concentra nas clivagens e fraturas destes. A mesóstase é constituida de plagioclásio, opacos, 
augita e raras ripas finas de apatitas. As vesículas observadas estão preenchidas por matriz fina de cor 
amarronada (provavelmente saponita). 

 
2)Basalto maciço - pode ser dividido em 3 zonas com  texturas distintas: a) zona inferior (abaixo dos 

geodos), b) zona dos geodos e c) zona acima dos geodos: 
a)zona inferior- abaixo dos geodos, cuja granulação (microscopicamente) varia de média (zona mais inferior) 

a grossa (imediatamente abaixo do nivel com geodos), predominando a textura intersertal ( o vidro ocupa os 
intersticios entre ripas de feldspatos não orientados, e a matriz forma uma porção relativamente pequena na 
rocha). Plagioclasios e clinopiroxenios são as fases primarias que ocorrem em grande quantidade. A olivina é a 
fase menos abundante : 3,4%. Os cristais tendem a ser euédricos mesmo quando a alteração é generalizada Nas 
fraturas intraminerais e bordas das olivinas, observa-se matrizes marron-avermelhadas  e em direção ao centro  
matrizes laranja-amareladas e verdes.As análises da tabela correspondem a núcleos frescos da olivina . Estas 
apresentam homogeneidade em sua composição. Não ocorre substituição de Si4+ por Al3+  como era de se 
esperar. O CaO é relativamente alto (0,23-0,40) e já tem sido descrito por Bellieni et al, in Piccirillo et al 1988, 
para olivinas de basalto da Bacia do Paraná, entretanto, não interfere na sua classificação. O teor de fayalita está 
entre Fa65-Fa68, aproximando-se da composição de hortonolita. O vidro não é uma fase muito abundante nesta 
zona:  5,2%(fig. 1). Ocorre preenchendo os intersticios entre os minerais e está totalmente alterado a matrizes 
beige-amarronadas em que se observa micrólitos de plagioclasios e alguns opacos e a matrizes que variam em 



cores laranja-amarelada .Os plagioclasios (54,4%) são subédricos a euédricos, com macla polissintetica e alguma 
zonação. A alteração é mais comum, em planos de clivagem e fraturas, a matrizes de cores marron-esverdeadas. 
Ocorrrem como feno, microfenocristais e micrólitos na matriz. Uma análise quimica de microssonda de um 
fenocristal de plagioclásio   é dada abaixo:   

   
 SiO2    Al2O3    Fe2O3    MgO    TiO2    CaO     NaO    K2O     total       (%) 
  54,12    28,34      0,83       0,08      0,16    11,56   5,14    0,43    100,65 
 
Os clinopiroxenios (31,1%)têm sido identificados como augita (piroxênio rico em Ca)  A alteração 

assemelha-se a dos plagioclasios e é também restrita às fraturas e clivagens. Aparecem como cristais euédricos a 
anédricos. Os opacos (4,9%) ocorrem tanto como fenocristais como microfenocristais. São identificados como 
ilmenita e titanomagnetita.  

 
b)Nas proximidades dos geodos, a textura dominante é a porfiritica (conteudo de fenocristrais entre 5 e 10% 

do volume).  Os fenocristais e microfenocristais de plagioclásio, clinopiroxênio e olivinas estão imersos em uma 
matriz constituida de vidro e microlitos de plagioclásio e clinopiroxênios.  Os plagioclasios (29,0 a 38,8%) 
mostram macla polissintetica , carlsbad e zonação. Pouca é a alteração no interior do cristal (matriz marron, 
dando ao mineral um aspecto de sujo). A matriz aparece preenchendo fraturas e clivagens do mineral que, em 
alguns locais, parece ser o vidro que corroe o plagioclasio. Nos clinopiroxênios (18,3 a 35,6%)  a alteração é 
para cores beige-amarronada, marron e vermelho-amarelada e continua restrita às clivagens e fraturas. As 
olivinas estão completamente alteradas a matrizes vermelho-amarronadas, laranja-amarronadas, laranja-
amareladas ( Fe saponita)nas fraturas e bordas e, localizadamente a  matrizes verdes  (celadonita), no centro. 
Ocorrem como microfenocristal. O vidro ( 17,3 a 21% ) altera a Fe saponita (matrizes beige, marron-alaranjadas 
e marron escuro). As vesiculas (4,2 a18,5%) são preenchidas da zona externa para a interna pela sequencia: Fe 
saponita (matriz marron-alaranjada e beige-amarelado) e celadonita (matriz verde clara a escura).São visiveis 
também algumas vesiculas de diametro entre 1 e 1,5mm preenchidas por material verde escuro ou por uma 
zonação de : fina camada de material verde escuro,na borda, (saponita) e silica (no centro). Os opacos(1,41 a 
4,7%) ocorrem como microfenocristais na forma de ripas.Os geodos apresentam uma fina camada verde no 
contato com a rocha (saponita e celadonita) e silica (calcedonia, ágata e ametista) ou gipso (raro). Alguns geodos 
apresentam um preenchimento posterior à silica de calcita ou zeolitas (heulandita e mordenita). 

 
c) Acima dos geodos  a quantidade de vidro decresce (12,84%) mas continua alterado (saponita e celadonita). 

Fenocristais de plagioclasio, augita, olivinas e opacos estão presentes. Os plagioclasios (38,6%) e piroxenios 
(35,64%) apresentam-se relativamente frescos. Ópticamente mostram o mesmo tipo de alteração marron nas 
fraturas e clivagens. As olivinas (6,58%) são reconhecidas pela sua forma e fraturas conchoidais. Estão 
completamente alteradas a matrizes de cor verde (predominante celadonita) e beige(saponita) e nas fraturas e 
bordas a matrizes marron avermelhadas. Predominam opacos na forma de finas agulhas (ilmenita). 

 
3) Basalto vesicular de topo - dentro deste nivel, a quantidade de vesiculas diminue em direção à base . Com 

relação ao tamanho, este é proporcional à quantidade , as vesiculas diminuem em tamanho na base deste nivel.. 
Na base,   as vesiculas  (13,4%) estão preenchidas por Fe saponita (zona externa) e celadonita (zona interna). Em 
relação às fases primarias, os plagioclásios  (34,6%) estão alterados nos planos de clivagens e fraturas a matrizes 
marron escuras, o mesmo ocorrendo com os clinopiroxênios(28%). As olivinas (3,13%) estão completamente 
pseudomorfoseadas por Fe saponitas (matrizes avermelhadas que ocorrem nas bordas , interior e fraturas 
intraminerais) e por celadonita (matrizes verde-amareladas, localizadamente no interior do mineral).O vidro 
(19,9%)  está alterado a Fe saponita (matriz laranja-amarelada). Os opacos  (1,0%) estão imersos em uma matriz 
de vidro alterado com cores laranja e marron escura. As vesiculas (20,1 a 24,9%)na do topo da zona vesicular  
são preenchidas por argilo-minerais (beige-amarelados-celadonita), na parte externa, e são tambem por quartzo. 
Observou-se que uma vesicula localizadamente na parte superior  está preenchida parcialmente por oxido de Mn 
e Fe na zona externa e por mordenita no interior e zona externa. Os plagioclásios (31,1 a 34,3%) e 
clinopiroxênios (16,6 a 17,2%) estão alterados a matrizes marron escura. Opacos (2,0 a 2,8%) ocorrem como 
ripas e subedricos. O vidro (21,9 a 22,7%) está completamente substituido por matrizes marron-alaranjadas, 
beige-amarronadas, localizadamente amarelo-palidas e laranja-amareladas. As olivinas (3,2 a 3,8%) mostram-se 
quase totalmente substituidas por matrizes marron escuras nas bordas e fraturas intraminerais e vermelho-
alaranjadas, laranja-amareladas (Fe saponita) e verde em direção ao centro (celadonita). 

 

Inclusões fluidas nas ametistas 

Trata-se de inclusões bifásicas (H20 liquido e vapor) cujos tamanhos variam de 4 µm a 68 µm . As inclusões 
são encontradas dentro do quartzo megacristal, longe da calcedonia. As mais grosseiras estão localizadas 
próximas a fraturas de tensão provavelmente formadas no decorrer do crescimento do mineral e no qual os 



cristais se movimentaram um pouco.  As inclusões finas e achatadas são as mais tardias. O fluido tem 
composição em torno de 2% de NaCl (Potter et al. 1978). Tres familias de inclusões foram determinadas:1) Th ≅ 
220-240°C, são as mais grosseiras, Th ≅150-200°C, as mais tardias e Th< 150°C são as secundárias. 

Conclusões 

Argiominerais são os produtos de alteração encontrados ao longo de toda a seção do derrame, substituindo a 
olivina e o vidro e preenchendo vazios (vesículas e geodos). A ametista é restrita aos geodos os quais encontram-
se disseminados no nivel maciço onde a percentagem de vidro é grande evidenciando um rápido resfriamento. 
Dados de inclusões fluidas apontam para um fluido de baixa salinidade e alta temperatura. 
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  Intensa cloritização associada a mineralização sulfetada primária ocorre na mina de Au-Cu do Igarapé Bahia, Carajás, 
PA. Os estudos aqui efetuados estimaram a temperatura do pulso hidrotermal responsável pela intensa cloritização e 
deposição do Cu-Au primário. 
 A região de Carajás constitui-se em uma das províncias metalogenéticas mais importantes da América do Sul. O 
embasamento está representado por rochas gnáissicas do Complexo Xingu (Silva et al., 1974), sobre o qual encontram-
se assentadas as rochas vulcânicas e depósitos de formações ferríferas do Grupo Grão Pará. Sobre estas desenvolveu-se 
o Grupo Igarapé Bahia, definido na mina de mesmo nome por  DOCEGEO (1988), composto por extensas sequências 
vulcano-sedimentares.  Litologicamente, a  Mina de Cu-Au do Igarapé Bahia é caracterizada por uma sequência 
vulcano-sedimentar, compreendendo intercalações de rochas sedimentares clásticas terrígenas, piroclásticas e rochas 
vulcânicas, intensa e extensamente cloritizadas, refletindo processos hidrotermais. 
  Ocorrem três tipos de mineralização sulfetada primária no depósito do Bahia: disseminada, em nódulos e em veios. A 
calcopirita disseminada é observada nos arenitos e rochas tufáceas e  a calcopirita em nódulos aparece exclusivamente 
nos ritmitos. A mineralização em veios é representada por calcopirita + pirita nos arenitos, ritmitos e rochas tufáceas, 
enquanto que  nas rochas vulcânicas os veios são compostos por calcopirita + pirita ± bornita + quartzo ±  calcita.  Há 
uma estreita relação entre a clorita e a mineralização. Nos veios  a clorita mostra-se nas porções mais externas, 
apresentando um crescimento perpendicular em relação à parede destes. A presença de Au somente na estrutura da 
calcopirita dos veios, indicada pela análise em microssonda eletrônica, sugere fortemente uma origem epigenética 
hidrotermal para este elemento. 
 As amostras aqui estudadas compreendem conglomerados, rochas tufáceas, ritmitos e rochas vulcânicas. As cloritas 
analisadas são chamositas, apresentando a razão Fe/(Fe+Mg) fortemente condicionada pela composição da rocha 
original, variando entre 0.502 e 0.66 nas rochas vulcânicas, 0.705 e 0.827 nos ritmitos, 0.769 e 0.789 nas rochas 
tufáceas e 0.748 e 0.824 nos conglomerados, o que indica uma razão fluido/rocha relativamente baixa (Lindenmayer, 
1990). 
 A partir do geotermômetro da clorita calibrado experimentalmente por Cathelineau e Nieva (1985) e, posteriormente 
por Cathelineau (1988), estimou-se em  242 ± 2 OC  a temperatura de equilíbrio para a clorita e, consequentemente, 
para o processo de alteração hidrotermal que deu origem ao Au primário do depósito de Au supergênico do Igarapé 
Bahia. 
  As temperaturas encontradas são semelhantes àquelas determinadas pelo mesmo geotermômetro utilizado  por Zang 
e Fyfe (1995), sendo porém mais baixas do que aquelas estimadas  através de temperatura  de homogeneização de 
inclusões fluidas por Althoff et al. (1994). A  temperatura aqui estimada é compatível com o metamorfismo de baixo 
grau (fácies xistos-verdes, cfe. Sachs, 1993), que afetou os litotipos da Mina do Igarapé Bahia. 
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Introdução 
 
As rochas peraluminosas da região de Vianópolis ocorrem na porção sudeste da Sequência Vulcano-Sedimentar 

de Silvânia, individualizada por Valente et al (1991). A citada sequência localiza-se na Província Tocantins, que, 
na região estudada, o embasamento é constituído por rochas granito-gnássicas e rochas granulitizadas 
pertencentes ao Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu, e as rochas da cobertura são predominantemente 
atribuídas ao Grupo Araxá. Em toda a região ocorrem falhas de cavalgamento que deram origem a extensas 
superfícies de cisalhamento com movimentos direcionais, resultantes da conjugação de rampas frontais, oblíquas 
e laterais. 

A Sequência Vulcano-Sedimentar de Silvânia compreende uma unidade de rochas metabásicas e outra de 
rochas metassedimentares. A unidade metabásica é constituída por tremolita actinolita xistos, granada anfibolitos 
e metabasaltos; na unidade metassedimentar predominam mica xistos localmente carbonosos, quartzo mica 
xistos, granada cianita quartzo xistos e quartzitos puros ou granatíferos,  com  intercalações de granada 
anfibolitos. A unidade metassedimentar foi intrudida por pequenos corpos de granitóides: biotita gnaisses, 
anfibólio gnaisses e piroxênio gnaisses. 

As rochas da unidade metabásica possuem caráter predominantemente toleítico, com diferenciação subordinada 
a termos calci-alcalinos, com quimismo que sugere ambiente de formação em zona de subducção do tipo arco de 
ilha. Tais características são semelhantes às outras sequências vulcano-sedimentares existentes no estado de 
Goiás: Juscelândia, Chapada, Mara Rosa, Bom Jardim de Goiás (Kuyumjian & Dias, 1991). Os granitóides 
intrusivos na unidade metassedimentar, são granitos félsicos com elevado conteúdo em sílica, e suas 
carcterísticas químicas não são elucidativas para a interpretação do ambiente em que se formaram. 

As rochas peraluminosas presentes na área são resultantes de atividade hidrotermal sobre metassedimentos, 
anfibolitos e granitos intrusivos na unidade metassedimentar da Sequência Vulcano-sedimentar de Silvânia 
(Freitas 1994). As principais características destas rochas são: coloração predominantemente verde, variando 
para branca a cinza; presença de nódulos; variações bruscas em escala métrica; ausência de zonação; 
predominância de minerais aluminosos, pricipalmente micáceos; granulação variando de muito grossa a muito 
fina. Os pricipais produtos da alteração hidrotermal são: cianitito, topazito, cianita mica xisto, quartzo topázio 
mica xisto, quartzito micáceo, mica xisto, mica xisto carbonoso, clorita xisto, diasporito, diásporo xisto; 
agrupados em função das semelhanças macro e microscópicas. 

 
Petrografia 

 
O cianitito apresenta granulação grossa onde a cianita pode representar até 90% da composição modal da rocha, 

com arranjo fibro radiado formando rosetas de 3 a 5 cm de diâmetro. Rutilo é o mineral acessório sempre 
presente e turmalina acicular ocorre localmente. Mica branca fina e diásporo ocorrem como minerais secundários 
nas bordas dos grãos de cianita ou nos interstícios das rosetas. 

Os cianita mica xistos possuem nódulos centimétricos de cianita envoltos por um material micáceo fino 
(muscovita e pirofilita) com quntidades acessórias de rutilo, diásporo e topázio.  O topazito recebeu esta 
denominação devido à presença do flúor-topázio como mineral predominante (60-70%), muscovita e rutilo são 
os outros minerais essenciais. Os cristais de topázio alteram para muscovita fina nas zonas de intenso 
fraturamento, gerando uma complicada textura em rede. 

O quartzo topázio mica xisto apresenta porções de cor branca constituídas por quartzo, flúor topázio, muscovita 
cromífera e rutilo; e porções esverdeadas compostas por mica fina e rutilo. Estas porções mais micáceas podem 
ser irregulares, amebóides ou formar nódulos arredondados com diâmetros entre 0,5 e 10,0 cm. Os nódulos 
podem ter comprimento 3 a 10 vezes maior que seu diâmetro, dispondo-se de forma orientada, constituindo a 
lineação de estiramento mais proeminente da região. 



O quartzito micáceo possui coloração branca, textura sacaroidal e apresenta-se bastante friável. A muscovita 
ocorre segundo cristais isolados ou em aglomerados, alongados com micro kinks. Rutilo e zircão são acessórios.  

 
Foram agrupados sob a denominação de mica xistos todos os produtos do hidrotermalismo constituídos 

predominantemente por mica branca fina, que devido à granulação, apesar de apresentarem intensamente 
deformadas, estas rochas não possuem foliação nítida, e , em algumas o aspecto macroscópico é maciço. O rutilo 
é o segundo mineral em abundância e pertence, provavelmente, a duas gerações distintas. Muscovita, flúor 
topázio, flúor apatita, diásporo e turmalina aparecem em quantidades subordinadas. 

Nos clorita mica xistos a granulação é fina e são constituídos, essencialmente, por mica fina e, 
subordinadamente, rutilo, topázio, muscovita, diásporo e turmalina. O que os distingue é a presença de clorita em 
finas palhetas, oblíquas ou tranversais, num arranjo complexo tipo clorita stacks, substituindo cristais 
centimétricos fitados de muscovita.  

O diasporito tem aspecto macroscópico maciço formado por cristais radiados de até 20 cm de comprimento de 
restos de cianita que foram quase completamente substituídos por agregados de pequenos cristais de diásporo 
que se concentram nas bordas e nas clivagens, de forma alinhada e delineiando as formas dos antigos cristais, 
cujo interior é preenchido por mica branca fina. No diásporo mica xisto os finos cristais de diásporo agupam-se 
constituindo lâminas irregulares de até 1 mm, intercaladas por micas brancas finas, na proporção 1:2. Rutilo e 
topázio são acessórios. As diferenças fundamentais entre estes dois litotipos é a proporção de micas e a 
intensidade de deformação: o diasporito está muito pouco deformado podendo representar um estágio do 
hidrotermalismo em domínios de baixa magnitude de deformação, já o diáporo mica xisto é um ultramilonito, 
representando o mesmo estágio de alteração, formado em altas condições de deformação. 

O mica xisto carbonoso possui coloração cinza escura, granulação muito fina e são constituídos por mica fina e 
material carbonoso. Rutilo, turmalina e diásporo estão presentes em quantidades subordinadas. A matéria 
carbonosa apresenta quantidades variáveis ( 0.09-1,45% ), formando bandas milimétricas quase contínuas 
definindo a foliação. Esta rocha ocorre na forma de lentes métricas tendo nas adjacências outros produtos do 
hidrotermalismo de coloração esverdeada. A presença do material carbonoso nas rochas hidrotermalisadas sugere 
que estas podem ser produtos do hidrotermalismo sobre o metassedimento xisto carbonoso. 

 
Discussão 

 
A identificação dos litotipos descritos baseou-se nos aspectos macroscópicos, texturais, proporção dos minerais 

ou na existência de algum mineral exclusivo. Embora muitas vezes pareçam semelhantes, elas marcam as várias 
etapas da evolução do hidrotermalismo que puderam ser identificadas até o momento.  

A passagem das rochas menos alteradas para as rochas peraluminosas infelizmente, não foi observada. Não há 
uma associação mineral de transição. Houveram mudanças mineralógicas, químicas e texturais dos protolitos 
(constituídos pelas asssembéias com albita-microclínio-quartzo-titanita-zircão ± biotita ± anfibólio ±  piroxênio 
± pirrotita, ou anfibólio-plagioclásio- titanita, ou moscovita- quartzo -granada, ou sericita-quartzo- material 
carbonoso) para os minerais característicos do hidrotermalismo. Estes foram caracterizados como pertencentes a 
dois estágios distintos: um inicial ou precoce e outro tardio. 

O estágio mais precoce da alteração hidrotermal gerou cianita, topázio, moscovita e rutilo, com cristais bem 
desenvolvidos. Estes foram progressivamente alterados e deformados para muscovita fina, paragonita, pirofilita, 
diásporo e clorita; com granulação mais fina e de mais baixa temperatura. Estes minerais podem representar os 
estágios finais de hidrotermalismo. 

A relação temporal entre as fases é proposta baseada no fato de que os minerais considerados como 
pertencentes ao estágio inicial estão sempre alterando para os do estágio tardio, mas o inverso não foi observado. 
Por exemplo, a cianita está sempre em processo de alteração para mica fina, mas a formação da cianita não pode 
ser observada.  

O cianita xisto pode representar uma etapa posterior ao cianitito, na qual, com a evolução da alteração, parte da 
cianita foi transformada em mica. A formação dos nódulos se deve ao arranjo fibro radiado da cianita, que por 
apresentar dificuldades na reorientação dos cristais, oferece uam resistência maior à deformação. As rosetas de 
cianita funcionariam, então, como porfiroclastos, e a deformação foi particionada e concentrada nas bordas, 
sendo melhor assimilada pela massa de micas, onde também é concentrada a alteração. 

Nas regiões de baixa magnitude de deformação onde houve o prosseguimento da alteração, a forma dos cristais 
de cianita ficou preservada, mas foram substituídos por diásporo e mica fina, resultando em um diasporito. Se a 
deformação prosseguiu concomitantemente com a alteração, a rocha resultante foi um diásporo mica xisto.  

O quartzito micáceo é considerado como um produto do hidrotermalismo por três razões:apresenta textura 
completamente diferente dos quartzitos metassedimentares que ocorrem na região, sempre estar associado a 
outros tipos de rochas hidrotermalizadas, e pela identificação de outros produtos de alteração quartzosos com 
topázio e cianita. A explicação para tal fato e baseada nas observações de Hemley et al. (1980), isto é, durante a 
alteração com trajetória progressiva existe uma tendência das reações produzirem a lixiviação da sílica e na 
retrogressiva, a deposição. As rochas com aluminossilicatos e quartzo ocorrem quando as reações não são 
suficientemente rápidas em relação à velocidade de migração da solução, que resfria rapidamente, gerando a 
supersaturação de sílica. 



A continuidade da alteração sobre os produtos iniciais como o topazito, pode ter provocado  sua transformação 
para um mica xisto, pois tanto o topázio como a moscovita mostram sinais de alteração para mica fina. a 
existência de um mica xisto com topázio reliquiar corrobora esta idéia. No entanto os mica xistos apresentam 
diferentes texturas e restitos de minerais diversos como apatita, cianita e moscovita., evidenciando que podem 
representar uma fase evoluída do hidrotermalismo sobre produtos iniciais diferentes; seja um topazito,um 
cianitito, uma rocha rica em apatita ou qualquer outro litotipo em que o quartzo tenha sido subtraído. Além disto, 
a tendência da continuidade da alteração para produtos de granulação cada vez mais finos podem estar indicando 
alta taxa de deformação na zona de cisalhamento. 

O quartzo topázio mica xisto mostra restos de cristais de cianita nos nódulos, evidenciando mais uma vez que 
estes nódulos são resultantes da alteração sobre os cristais de cianita com arranjo em rosetas. A deformação foi 
assimilada de formas diferentes: o quartzo recristalizou, o topázio fraturou, e os nódulos micáceos deformaram 
plasticamente estirando-se.  

A deformação que atuou na região atingiu as rochas da Sequência Vulcano- sedimentar de Silvânia assim como 
os granulitos, gnaisses e metassedimentos adjacentes a esta sequência. A área estudada apresenta-se 
intensamente deformada, as texturas resultantes da deformação podem ser observadas tanto nas rochas 
precursoras como nas hidrotermalizadas. A atuação da deformação prosseguiu durante a formação da 
mineralogia hidrotermal o que propiciou a formação dos nódulos e sua deformação, geração e destruição de 
estruturas nas rochas hidrotermalizadas, e  a tendência à diminuição da granulação. 

As alterações ocorridas durante o hidrotermalismo foram responsáveis pelas variações químicas e 
mineralógicas. A mobilidade dos elementos maiores é sempre observada e persistiu até as fases finais do 
hidrotermalismo. Está expresssa nos minerais tardios, e o estudo da química dos minerais se revelou um 
importante instrumento para a sua identificação. As variações que atingiram a composição total das rochas e a 
lixiviação de cátions pode ser acompanhada em todas as fases. Todos estes fatos levam à conclusão que o 
metassomatismo é o evento mais importante da área estudada, e até as últimas fases minerais cristalizaram sob o 
seu efeito, não havendo metamorfismo superimposto. 

O modelo proposto para a região é que o hidrotermalismo ocorreu concomitante ao metamorfismo e 
deformação regionais, e que a zona de cisalhamento existente na mesma, possibilitou a percolação e acumulação 
de grandes quantidades de fluidos, responsáveis pelo hidrotermalismo peraluminoso.  
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Introdução 
 
  A plataforma continental interna de Cabo Frio foi estudada por Dornelles (1993) e Saavedra (1994), e o 
intercruzamento dos resultados obtidos conduziu a um prognóstico preocupante de sua situação ambiental. 
  A Universidade de Estado do Rio de Janeiro - UERJ, através do Departamento de Oceanografia em convênio com o 
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira - IEAPM/MM, está monitorando o corpo lamoso localizado na 
plataforma interna adjacente à ilha do Cabo Frio, tendo em vista a elaboração de um diagnóstico ambiental com base na 
distribuição espacial e temporal dos metais pesados nos sedimentos de fundo, material em suspensão e organismos, 
associada ao levantamento e monitoramento das condições oceanográficas vigentes (Saavedra & Dornelles, 1995).  
 
Metais pesados 
Rio Paraíba do Sul 
 
 Grandes quantidades de material em suspensão e metais pesados associados são exportados por este rio, que possui 
indústrias químicas ao longo de seu curso (Knoppers & Pollehne, 1991).    
  Pfeiffer et al. (1985), utilizando a metodologia de análise de parâmetros críticos no estudo da poluição ambiental por 
metais pesados no rio Paraíba do Sul, encontraram como metais críticos Pb, Ni, Zn e Cr, sendo o caminho crítico 
representado pelo particulado em suspensão.  Malm et al. (1989), investigaram as concentrações de metais pesados no 
sistema rio Paraíba do Sul-Guandu. Altas concentrações de Pb, Cu, Zn e Cr foram encontradas, caracterizando o rio 
Paraíba do sul como moderadamente a fortemente poluído em termos de concentrações de metais totais. Torres et al. 
(1991), estudaram a dinâmica do Cd, Cr, Cu, Pb e Zn no rio Paraíbuna, afluente do Paraíba do Sul. Pb e Cd 
apresentaram concentrações altíssimas, identificando o parque metalúrgico de Juiz de Fora - MG, como fonte destes 
metais. Conforme Rodrigues et al. (1991), o afluxo de Fe, Mn, Zn e Cu no rio Paraíba do Sul é de 12.000 t/ano; 250 
t/ano; 250 t/ano e 250 t/ano, respectivamente. 
 
Cabo Frio 
 
  Trabalhos desenvolvidos na região de Cabo Frio abordando a temática metais pesados, nos compartimentos bióticos e 
abióticos, são esparsos e em pequeno número. 
  Apesar de Carvalho & Lacerda (1991) classificarem a região de Arraial do Cabo como área não contaminada quanto à 
biota, algumas considerações são procedentes.  Os moluscos P. perna e T. viridula apresentaram concentrações mais 
elevadas de Pb, Ni e Cd. Na alga U. fasciata foram encontrados teores de Pb, Cd, Zn, Ni, Cu e Mn mais elevados, 
quando comparados às demais áreas costeiras estudadas.  O crustáceo Balanus sp. apresentou elevadas concentrações de 
Pb, Ni e Cd.  Os teores de Pb e Ni (7,0 µg.g-1 e 7,9 µg.g-1, respectivamente), encontrados nos organismos coletados em 
Arraial do Cabo por Rezende & Lacerda (1986), são bem inferiores aos citados por Carvalho & Lacerda, 1991 (33µg.g-1 
para o Pb e 17 µg.g-1 para o Ni).  As concentrações de Pb, na maioria dos organismos analisados em Arraial do Cabo, 
foram maiores do que a concentração máxima permitida, de 20 µg.g-1, pelo Ministério da Saúde (apud Pfeiffer et 
al.,1985).  Como o chumbo encontra-se, geralmente, pouco concentrado na biota marinha e não apresentando função 
fisiológica conhecida nestes organismos, os valores encontrados em alga, crustáceo e molusco filtrador, que incorporam 
metais diretamente da solução sedimento de fundo-água, e material em suspensão-água, podem estar refletindo os níveis 
de biodisponibilidade da região. Caso similar ocorre com o níquel, que apresenta os teores mais elevados em crustáceo, 
seguidos de alga e molusco filtrador. 
  Dornelles (1994) observou que, no setor Ponta Negra-Cabo Frio, os sedimentos de fundo apresentaram níveis mais 
elevados de Cr, Cu, Fe, Pb e Zn associados ao conteúdo de matéria orgânica, fração fina (< 0,062 mm), minerais de 
argila e carbonato de cálcio (fig. 1). Estes resultados foram relacionados, em parte, ao afluxo de metais pesados oriundo 
do rio Paraíba do Sul, bem como ao aporte de novos nutrientes pela ressurgência costeira da região. 
  Carvalho et al. (1993)  encontraram altas concentrações de metais pesados nos sedimentos de fundo do talude 
continental, ao longo do perfil de influência do rio Paraíba do Sul, associando estes resultados ao transporte de 
partículas muito finas que escapam a partir da área estuarina, sendo posteriormente depositadas por co-precipitação de 



óxidos de Fe e Mn, associadas com minerais de argila e/ou transportadas por matéria orgânica planctônica para o 
oceano profundo. 
 
Dinâmica sedimentar 
 
  Saavedra & Muehe (1994), ao estudarem a dinâmica sedimentar na plataforma continental interna entre a ilha do Cabo 
Frio e cabo Búzios, constataram a existência de depósitos de lama em estações de amostragem próximas à costa, sendo 
o principal localizado a norte da referida ilha (fig. 2). Tal distribuição sedimentar foi considerada particular, uma vez 
que nessas menores profundidades a ação de ondas e de correntes litorâneas, movimentos marinhos de maior energia, 
tendem a impedir a decantação dessas partículas de menor tamanho, portanto mais leves. Também o fato de Muehe & 
Carvalho (1993), não terem observado o mesmo comportamento nas mesmas profundidades entre Maçambaba e Cabo 
Frio, a sul da citada região, intensificou a peculiaridade apontada. 
  A conclusão a que chegaram após aplicação do modelo de McLaren (1981), é que o depocentro está sendo formado 
por duas populações sedimentares distintas. A primeira vem de norte tendo como prováveis fontes os rios São João, 
Macaé e, principalmente, Paraíba do Sul, quando do estabelecimento de correntes de deriva de NE geradas por ventos 
de mesma direção, mais freqüentes. Já, a segunda estaria vindo de maiores profundidades onde ocorre a existência de 
um grande depocentro originado, provavelmente, por fluxos sedimentares oriundos da baía de Guanabara  e do rio 
Paraíba do Sul (Dias et. al.,1982). Tais sedimentos estariam sendo ressuspendidos por ocasião do estabelecimento da 
ressurgência costeira, e conduzidos por vórtices associados até a região estudada. Esta influência física da ressurgência 
sobre a dinâmica sedimentar foi comprovada tanto por observação de imagem de satélite (fig. 3), como por perfis 
transversais de temperatura e de material inorgânico em suspensão realizados na área por Tommasi et. al.,  1993 (apud 
Saavedra, 1994). 
 
Convênio UERJ/IEAPM 
 
  A primeira campanha de inverno foi realizada no período de 13 a 23 de junho de 1995, a bordo do Noc. Antares da 
Marinha do Brasil.  Foram efetuadas coletas em 33 estações, e as análises de metais pesados, correntometria, massas 
d’água e granulometria encontram-se em andamento. 
 
Conclusões 
 
  Na região de Cabo Frio, área de reconhecida piscosidade e de fácil acesso por pescadores existem, atualmente, dados 
esparsos sobre metais pesados associados aos sedimentos de fundo e organismos, carecendo de estudos sobre os níveis e 
alcances de metais no material em suspensão e na água. Também, um levantamento das contribuições costeiras e das 
condições hidrodinâmicas devem fazer parte deste inventário, o que vem sendo desenvolvido através do Convênio 
UERJ/IEAPM. 
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Fig.1 - Teores de cromo, cobre e chumbo na fração potencialmente móvel. 
 
 
 

  
 Fig. 2 - Classificação das amostras segundo Shepard (1954). 
 
 
 



 
Fig. 3 - Imagem LANDSAT 5, de 29/01/89 da região em estudo, no canal 2 que realça o material em suspensão na 
água. Note-se que a área de aparecimento do vórtice corresponde, no canal 6 (termal), a um foco de baixas temperaturas 
indicativas de ressurgência, segundo Araujo Fo (1993). 
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Introdução 
  
   Este trabalho reflete resultados obtidos da análise do meio físico empregando técnicas convencionais da geoquímica  
de superfície (SÍGOLO e MELLO Jr.,1994). Cujo objeto é compreender o comportamento distributivo e concentrador 
de: Cd, Pb, Zn, Mn, Cr e Cu na área, provindos da manipulação inadequada de rejeitos industriais, misturados com 
latossolos ferralíticos e utilizados como aterro. Os dados disponíveis denotam a migração dos metais pesados do 
aterro/solo para o freático. Também permite avaliar a resistência relativa dos latossolos quanto a absorção destes metais, 
além de diagnosticar dispersão aérea dos metais analisados. 
  A área investigada localiza-se na Região Metropolitana de São Paulo (Suzano) e os metais provém de industria 
química cujos principais produtos são: sulfatos, cloretos, nitratos, fosfatos, carbonatos e   óxidos de metais (Mn, Cu e 
Zn), utilizados como micronutrientes na agricultura. Outros metais, produtos do processo de separação industrial, foram 
detectados no solo e nas águas.  Esta área  insere-se  no domínio da sub-divisão litológica do Complexo Pilar, 
constituído por mica-xistos cobertos por sedimentos da Bacia de São Paulo (borda Leste). Drena o aterro contaminado o 
córrego das Jaboticabeiras, com cerca de 3 m de largura, em que se associam aluviões recentes. 
 
Metodologia   
 
  Foram locadas na área três topossequências, duas no aterro  contaminado e uma em terreno natural. Nas 
topossequências do aterro foram executados poços distanciados em média 20 m com profundidade  entre 3,0 e 5,5 m. A 
base deste aterro consiste de solo alterado de mica-xisto e aluvião recente, arenoso, caulinítico e imaturo. Nos poços 
coletou-se amostras a cada 0,25 m. Estas foram submetidas a análises macroscópica e definição da organização  textural 
e mineralógica do solo. Posteriormente, sofreram ensaios granulométricos e análises químicas. Estas últimas foram 
realizadas  de duas formas: a) ataque com EDTA e, b) ataque com ácidos fortes a quente com porterior dosagem por 
absorção atômica para:  Mn, Cu, Zn,  Cr,  Cd e Pb. Amostras de água foram coletadas nos furos que alcançaram o 
freático e ainda em poços de monitoramento já existentes, em total de 8 e, nestes, tomadas medidas de pH e 
condutividade elétrica "in situ". 
 
Resultados   
 
  O método adotado permitiu definir o perfil químico natural dos metais, pré intervenção antrópica(instalação do aterro). 
As seções estudadas apresentam de modo geral a seguinte organização: colúvio, sedimento  e solo de alteração de mica-
xisto. A análise granulométrica definiu dois campos dominantes,  um argilo-arenoso (colúvio-aloterita) e outro areno-
siltoso (solo de alteração-isalterita). 
  Os resultados químicos obtidos nas três seções (TN,TC e TCC) encontram-se nas tabelas 1, 2 e 3. O ataque com 
EDTA nas amostras obtidas na seção TN (supostamente não contaminada)-Tabela.1-permite vislumbrar uma maior 
homogeneidade composicional e distributiva para todos os metais. Apenas o Zn mostra-se heterogêneo, com variação 
de 4,5 a 290 ppm. De todo modo, há evidente disponibilidade para os metais analisados.Os mesmos materiais, quando 
submetidos  ao ataque com ácidos fortes a quente fornecem indicações de que o Mn é o mais heterogêneo( 10 a 1750 
ppm), seguido do Zn( 21 a 371ppm). Estes dados demonstram haver contaminação aérea marcada pela distribuição das 
maiores concentrações nos primeiros 0,60 m dos perfis amostrados. Daí para diante os resultados representam o 
“background” dos metais analisados. 
  Na seção TC (tabela 2), o ataque nas amostras por EDTA exibe a mobilidade de Mn e Cu (24 a 83 000 ppm e,  2,2 a 
26 000 ppm respectivamente) os restantes apresentam variações que oscilam na casa da centena de vezes a concentração 
mínima obtida (Ex: Cd, de 0.1 a 14,6 ppm). Do mesmo modo que o caso anterior, é bem marcada para todos os metais 
pesquisados, particularmente  Mn e Zn, a indicação de contaminação de origem aérea, a qual é identificada até os 1,25 
m do perfil. O ataque e resultado do mesmo material nesta seção com emprego de ácidos fortes demonstra que o Mn 
apresenta maior faixa de variação e o Cr, a menor. Em ordem decrescente surgem Zn, Cu e Cd. 
  As análises da tabela 3 demonstram que o Zn é o elemento mais anômalo no ataque por EDTA, seguido do Cu, Pb e 
Mn. Cd e Cr mantém certa homogêneidade neste tipo de ataque. Com ácidos fortes, o mais anômalo é o Mn, seguido do 



Cu, Pb e Zn. Cr mantem-se relativamente estável.Tanto em um  ataque como no outro, as maiores concentrações  estão  
na faixa que vai dos 1,25 m até os 2,75 m dos perfis analisados. 
   Análises da água subterrânea, realizadas "in situ", exibem de maneira nítida a eficácia da condutividade elétrica  como 
detector da contaminação.Os valores das águas consideradas contaminadas são de 20 a 60 vezes superiores ao 
"background". Os dados de pH, não  definem qualquer relação clara de distinção entre águas contaminadas e  os valores 
do "background" .   
 
Conclusão  
 
   As aberturas executadas por EDTA, marcam de modo mais claro a contaminação proveniente por particulados áereos 
emanados da própria industria, tanto na sequência de amostras tidas como não contaminadas como nas outras. 
  Os horizontes do aterro associados com restos de torta residual do processo de obtenção de sais pela industria, exibem 
anomalias para toda a série de metais analisados. São expressivos os valores encontrados em TCC( tabela 3), na faixa 
1,25 a 2,75m. 
Nos perfis completos não há mobilidade significativa entre os metais envolvidos, quaisquer que sejam os compostos 
formados no caso, pois há nítida quebra na curva de concentração destes metais para menor. Na  seção TCC( tabela 3) a 
elevada concentração de metais até a profundidade 2,75 é substituida por pequenos valores (redução média de 50%), a  
0,25cm após(3,00m). 
  A abertura das amostras com EDTA é de melhor quantificação para a identificação da dispersão e concentração dos 
metais pesados geradores da contaminação. Com abertura por ácidos fortes de certo modo ( pelo menos para o caso em 
apreço) há mascaramento dos dados tanto na diagnose da contaminação por particulados atmosféricos como pelo aterro. 
  Diante do exposto torna-se evidente a importância da definição do “background” de metais para áreas contaminadas 
por metais, visto que o próprio pode ser maior do que a contaminação antropica.Para o caso em questão o melhor 
exemplo é o do Mn. 
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Resumo                                                        
   
  Este trabalho consiste em estudar a qualidade do ar através de particulas totais em suspensão (PTS) e metais 
associados nas cidades de Charqueadas e São Jerônimo do Rio Grande do Sul. Estas cidades da região do Baixo Jacuí 
possuem Termoelétricas e empresa siderúrgica. As amostragens de PTS  foram realizadas em períodos de 24 horas, 
utilizando amostradores de grandes volumes, Hi Vol, em tres estações, duas em Charqueadas e uma em São Jerônimo. 
A frequencia de amostragem seguiu procedimento da EPA. A extração dos metais (Fe, Mn, Co, Ni, Pb e Cr) foi 
realizada por digestão com HNO3:H2O2:HCl  e as análises foram feitas por espectrometria de absorção atomica.Os 
resultados mostraram, para o período de Maio/94 à Maio/95 contaminação por PTS na cidade de Charqueadas, cujas 
concentrações excederam os padrões de qualidade do ar estabelecidos pela Legislação Brasileira (CONAMA). A 
concentração elevada de Fe e a presença de Mn, Cu, Cr e Ni, e Pb em PTS na cidade de Charqueadas sugerem uma 
provável influência da empresa siderúrgica e da termoelétrica local, respectivamente. O coeficiente de correlação 
significativa entre os metais estudados confirma a  influência destas fontes antropogênicas. 
 
Introdução 
         
  O problema das partículas finas no ambiente tem sido ainda um grande desafio aos Órgãos de Controle de Meio 
Ambiente do Brasil e de outros países do mundo, pelo fato destas ultrapassarem os padrões de qualidade do ar  e de não 
ter sido possível, até hoje, reduzir as concentrações das mesmas em grandes cidades. 
  No Brasil, o material particulado tem sido alvo de grande preocupação, principalmente no sul do País devido a 
utilização de carvão para geração de energia. Embora a maioria destas usinas  sejam dotadas de precipitadores 
eletrostáticos, tem-se constatado que as emissões de material particulados são elevadas em comparação aos padrões de 
emissão de outros países, pelo fato dos equipamentos de controle apresentarem, para as partículas finas pouca 
eficiência. Estas partículas podem acarretar sérios problemas ao meio ambiente pelo fato de permanecerem longo tempo 
na atmosfera e de apresentarem em sua superfície concentrações elevadas de metais (Smith, 1987; Teixeira et al., 1992). 
Existem, no Brasil, alguns trabalhos (Trindade et al.,1981a; 1981b; 1980; Dantas et al, 1980; Andrade, 1986; Orsinic et 
al. 1991; Fiedler & Solari, 1991) referentes a partículas totais em suspensão em áreas urbanas, onde foram evidenciados 
a presença de metais em concentrações significativas nestas partículas.  
  No Rio Grande do Sul, as termoelétricas e a siderúrgica existentes nos Municípios de São Jerônimo e Charqueadas 
parecem ser responsáveis pela maior parte da poluição atmosférica do Baixo Jacui. Entretanto, outras fontes como 
depósitos de rejeitos de carvão e cinzas expostas ao ar livre têm também contribuído para um aumento de contaminação 
por PTS. 
     A degradação da qualidade do ar em certos locais da região tem sido reportada em alguns estudos, que evidenciaram 
incidência de doenças respiratórias no Município de Charqueadas (Andrade, 1989) e concentrações de PTS superiores 
aos níveis normais de qualidade do ar (ELETROSUL, 1986). Este comprometimento da qualidade do ar poderá piorar 
consideravelmente com o aumento da queima de carvão para geração de energia nesta região, que acontecerá com a 
instalação da usina Jacui I.                
  Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados parciais, referentes às concentrações  das partículas totais em 
suspensão e dos metais associados, na atmosfera da região do Baixo Jacui, especificamente, nos Municípios de 
Charqueadas e São Jerônimo, possibilitando melhor avaliar a qualidade do ar em locais que apresentem influência de 
atividades do processamento de carvão e da siderurgia. 
 
 Parte experimental 
      
  Amostradores de alto volume, Hi-Vol, e filtros de fibra de vidro foram usados para coletar as partículas totais em 
suspensão-PTS. Estas amostras foram coletadas de Maio/94 a Maio/95, numa frequencia a cada 6 dias, de acordo com 
os métodos da EPA (1977). Os amostradores foram instalados em 3 locais, 2 no Município de Charqueadas e 1 em São 



Jerônimo. A seleção destes locais seguiu certos critérios, entre os quais citam-se os seguintes:-Distância das fontes 
poluidoras; -Proximidade da área central das cidades e -Direção dos ventos.           
  A concentração de PTS foi determinada de acordo com o método proposto pela EPA(1977). O estudo dos metais foi 
iniciado com amostras de PTS coletadas a partir de Julho/94 e a extração destes foi realizado segundo  o método 
empregado por Fiedler & Solari (1991) modificado. Este método consiste em  extrair os metais, utilizando 1/4 do papel 
de filtro contendo PTS, com 20 ml de HNO3 conc. + 20 ml de H2O2 30% em balão conectado a condensador de 
refluxo e aquecido em manta térmica. Posteriormente, foram adicionados 30 ml de HCl conc. e 10 ml de HNO3 conc., 
em várias etapas, até a extração total, com a eliminação da matéria orgânica. As determinações dos metais nos extratos 
foram realizadas por espectrometria de absorção atômica.  

 
Resultados e discussões 
 
  A Figura 1 mostra a localização dos amostradores e das principais fontes de emissão em São Jerônimo e Charqueadas. 
A Figura 2, mostra os resultados das concentrações de PTS medidas no período de Maio/94 à Maio/95. Embora não se 
tenha ainda dados suficientes para obtenção da média anual, principalmente para o ponto 2 cuja amostragem foi iniciada 
em final de Junho/94, verifica-se que o Município de Charqueadas apresenta maior tendência de poluição por PTS que 
São Jerônimo. A estação Corsan mostrou maior concentração de PTS, ultrapassando  o padrão secundário em 31 
medições e o padrão primário, em 9, verificando-se, no dia 24/9,  a máxima de 500 µg/m3. O local Centro apresentou 
também resultados elevados de PTS, com concentrações ultrapassando o padrão primário no dia 24/9 e o secundário em 
7 medições, o que mostra uma deterioração do ar menos significativa do que o local Corsan. 
  Estes resultados revelam contaminação do ar pelas partículas totais em suspensão na cidade de Charqueadas e sugerem 
influências da termoelétrica e principalmente da siderúrgica, pelo fato desta empresa não possuir, até hoje, nenhum 
sistema de controle de emissões de material particulado, estando em vias de instalá-los (FEPAM, 1994). Influência de 
contaminação por PTS no Município de Charqueadas, tem sido reportado em outros trabalhos (Andrade,1989; 
ELETROSUL, 1986). 
   Por outro lado, o Município de São Jerônimo, em relação a cidade de Charqueadas, mostrou tendência de menor 
comprometimento da qualidade do ar por PTS. Entretanto, os dias 22/4/95, 28/5/95 e 24/9/94, 12/10/94, 17/3/95 foram 
afetados por PTS cujas concentrações nas duas primeiras datas ultrapassaram o padrão secundário (150 ug/m3) e as 
outras se aproximaram deste valor. Nas datas 24/9/94 e 17/3/95 as concentrações elevadas de PTS em Charqueadas  
atingiram, provavelmente, São Jerônimo e em 12/10/94 e 28/5/95 os fortes ventos E/SE (ELETROSUL, 1994) devem 
ter transportados as partículas atingindo o centro de Charqueadas e o Município de São Jerônimo. Quanto ao dia 
22/4/95, a concentração mais elevada de PTS em São Jerônimo pode ter sido ocasionado pelas emissões mais 
significativas da termoelétrica situada neste Município, pois neste dia, embora não sejam aqui apresentados os 
resultados, as concentrações de SO2 e NO2 foram, também, mais elevadas que as obtidas em  Charqueadas. 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os dados de metais associados a PTS são apresentados somente os obtidos de Junho à Dezembro/95, pois as demais 
amostras a partir  de Janeiro de 1995 encontram-se em fase de determinação. A tabela 1 mostra os resultados  de metais 
associados a PTS para o período de Junho à Dezembro/94, onde são apresentados valores mínimos, máximos e as 
médias para as 18 determinações realizadas. Entre os metais estudados, o Fe foi o que apresentou concentração no 
ambiente mais elevada para os 3 locais amostrados e os níveis deste elemento foi mais significativo no local Corsan em 
Charqueadas, revelando forte contribuição de fontes antropogênicas existentes neste Município. Isto pode ser 
confirmado pelo estudo preliminar de PTS no microscópio eletrônico que tem mostrado, embora não sejam aqui 
apresentados, percentuais elevado de Fe.  As concentrações dos demais elementos estudados mostraram, também, serem 
mais significativas no local Corsan para a maioria dos dias estudados, exceto para Cr e Ni que apresentaram, em 
determinadas datas, níveis mais elevados no local centro de Charqueadas. Isto pode ser explicado pela associação destes 
elementos a determinadas partículas, provavelmente as mais finas que, por permanecerem em suspensão um tempo mais 
longo, podem ser mais sujeitas a advecção. 
  Diante destes resultados verifica-se que os metais apresentam variações de comportamento, sugerindo que estes 
encontram-se associados à diferentes tipos e tamanhos de partículas. As variações das direções dos ventos determinam 
os diversos tipos de partículas amostradas, tamanho e composição. 
 
Tabela 1: Concentrações de metais e PTS nos Municípios de Charqueadas e São Jerônimo compararadas      
                 aos  níveis de outros locais do mundo.Concentrações de metais em ng/m3  and  de PTS em ug/m3  

Metais Charq.CORSAN  Charq.CENTRO  São Jerônimo RJ:C/S.C N.Y. T.A. A.Norte P.Sul 
 Mín. Média Máx. Mín. Média Máx. Mín. Média Máx.      

Fe 1,51 15,43 26,43 2,3 8,46 19 0,5 2,25 5 1231/2467 1012 283 3,4-220 0,84 
Mn 0,043 0,31 0,79 0,0087 0,20 0,6 0,003 0,033 0,08 23,1/54,8 19,7 220 0,005-5,4 0,01 
Cu 0,065 0,14 0,22 0,048 0,10 0,27 0,048 0,081 0,15 18/24,9 43,9 - 0,12-10 0,0008 
Pb 0,02 0,14 0,6 0,005 0,11 0,44 0,019 0,055 0,099 499/518 1074 370 0,1-64 0,63 
Cr 0,015 0,13 0,37 0,006 0,11 1,14 0,002 0,018 0,057 14,3/21,6 8,5 - 0,07-1,1 0,005 
Ni 0,0013 0,10 0,47 0,0004 0,14 1,36 0,0033 0,058 0,25 7,6/15,9 35,2 70 - - 
Co 0,001 0,015 0,04 0,002 0,023 0,13 0,0001 0,011 0,043 - - - - - 

TSP 73,4 205,38 499,3 40 132,51 328 19,2 65,10 148,5 104/103 52,5 260 - - 
Observação : -Dados de Rio de Janeiro-RJ (C.:Copacabana and S.C.:São Cristóvão);  New York-N.Y.; Tel Aviv-         
                        T.A.;   Atlant.Norte-A.N.;  Polo Sul-P.S. foram retirados da referência Trindade et al.(1981). 
                      -Os resultados de metais Charqueadas e São Jerônimo são x 103  e os de PTS para estes Municípios e  
                        para os outros locais do mundo são em ug/m3  

 



 
Tabela 2: Coeficiente de correlação entre as concentrações de metais e PTS  
                  nas cidades  de Charqueadas e São Jerônimo 
Corsan Fe Mn Cu Pb Cr Ni Co PTS 
Fe 1 0,791* 0,726* 0,530** 0,675* 0,430 0,015 0,286 
Mn  1 0,621* 0,739* 0,577** 0,280 0,033 0,218 
Cu   1 0,250 0,631* 0,410 -0,101 0,036 
Pb    1 0,330 -0,020 -0,066 -0,076 
Cr     1 0,769* -0,026 -0,019 
Ni      1 0,361 -0,106 
Co       1 0,063 
PTS        1 
Centro         
Fe 1 0,863* 0,661* 0,788* 0,416 0,370 -0,235 0,376 
Mn  1 0,831* 0,768* 0,672* 0,614 -0,182 0,344 
Cu   1 0,421 0,906* 0,882** -0,203 0,363 
Pb    1 0,189 0,115 -0,091 0,241 
Cr     1 0,989* 0,015 0,208 
Ni      1 -0,029 0,176 
Co       1 -0,269 
PTS        1 
São Jerônimo         
Fe 1 0,504** -0,325 0,386 0,097 0,132 0,057 -0,114 
Mn  1 0,180 0,265 0,631* -0,115 -0,153 -0,150 
Cu   1 0,050 0,245 0,044 -0,202 -0,091 
Pb    1 0,192 0,235 -0,039 -0,381 
Cr     1 0,106 -0,025 -0,112 
Ni      1 -0,047 -0,063 
Co       1 -0,354 
PTS        1 
Observação : * < 1,0 % de significância ; ** < 5,0 % de significância 
 
  Os resultados de metais podem ser melhor evidenciados na tabela 2, que mostra os coeficientes de correlação entre as 
concentrações destes elementos e PTS para  Charqueadas e São Jerônimo. A partir destes dados, pode-se dizer que a 
maior parte dos elementos analisados mostraram coeficientes de correlação elevados para os dois locais de 
Charqueadas. As correlações mais significativas forma verificadas para Cr/Cu, Ni/Cu e Ni/Cr no local centro deste 
Município. Estes resultados, associados às direções principais dos ventos (E-SE), sugerem forte contribuição da 
siderurgia na emissão da maioria destes elementos pelo fato, já citado anteriormente, de não apresentar sistema de 
controle de material particulado (FEPAM, 1994). Entretanto, a presença de Pb no ambiente deve ser proveniente da 
Termoelétrica situada próxima a esta Siderúrgica. Além disso, esta usina pode ser responsável, em parte, das emissões 
de Cu e Ni pois estes elementos juntamente com Pb encontram-se na superfície das particulas mais finas de cinzas que 
são, geralmente, difícieis de serem retidas pelos precipitadores eletrostáticos (Davison et al., 1974; Smith, 1987, 
Teixeira et al., 1992).  Em São Jerônimo foi verificado correlações somente para Mn/Fe e Mn/Cr.  
  A partir dos coeficientes de correlação obtidos para os dois Municípios, verifica-se variações de 
comportamento dos metais entre os locais, e que podem ser atribuídas as associações destes elementos  à diferentes 
tipos de partículas que, provavelmente as mais finas, atingem os locais mais distantes das fontes emissoras.  
  Comparando-se as concentrações de metais no ar obtidos no presente estudo com as de outros locais (tabela 1) 
RJ, NY, Tel Aviv , Polo Sul (área não poluída) e Atlantico Norte (poluição de fontes de origem remota) verifica-se que 
certos elementos são bem mais elevados, principalmente o Fe e o Mn. Por outro lado, o Pb apresentou concentrações 
mais baixas que as da cidades do RJ e de NY e que os padrões recomendados por diversos países (0,3 - 2,0 ug/m3) 
(CETESB, 1990). Isto era esperado porque, no Brasil, desde 1988, não é mais utilizado o chumbo tetraetila na gasolina, 
principal fonte de chumbo em atmosferas urbanas (PETROBRÁS, 1992). 
 
Conclusões 
 
  A partir dos resultados obtidos em 12 meses de amostragens para a maioria dos pontos, pode-se dizer que a qualidade 
do ar encontra-se comprometida pelas partículas totais em suspensão, principalmente no Município de Charqueadas. 
Isto foi evidenciado pelas concentrações destas particulas que ultrapassaram os valores dos padrões primário e 
secundário segundo a Resolução CONAMA da  Legislação Brasileira. 
  Quanto aos metais, embora encontrem-se em fase inicial de estudo, verificou-se concentrações elevadas de Fe no 
ambiente, principalmente, em Charqueadas, sugerindo influência antropogênica, onde este elemento juntamente com 
Mn, Cu, Cr e Ni, são, provavelmente, originários da Siderurgia, pelo fato desta empresa não adotar nenhum sistema de 
controle de particulados. Entretanto, a presença do elemento Pb e, também, em parte Cu e Ni pode ser atribuído a 
termoelétrica situada próxima a siderúrgica, pois a eficiência de coleta dos equipamentos diminui para as partículas 
mais finas(< 10 um). Estes elementos mostraram correlação mais significativa em Charqueadas, destacando-se o local 
Centro para Cr/Cu, Ni/Cu e Ni/Cr,  sugerindo associações dos elementos a diversos tipos e tamanhos de partículas. 
  Estes resultados serão melhor interpretados na sequencia do trabalho, quando for determinado os metais nas amostras 
de PTS coletadas a partir de Janeiro/95 com a finalidade de verificar a influência sazonal. Além disso, será dado 
continuidade ao estudo de PTS pela microscópio eletrônico e  também será realizado estudo dos compostos em que 
estes elementos encontram-se associados e o tamanho das partículas através de análise por microssonda eletrônica. 
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Resumo 
 
 Em um ecossistema de manguezal situado na Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro, Brasil, foram amostrados quatro ciclos de 
marés completos de 12 horas sendo 02 marés de sizígia e 02 de quadratura.  O objetivo foi observar a influência das águas 
de escoamento superficial e intersticial na variação hidroquímica do canal de maré.Os compostos nitrogenados(N-NH4

+; N-
NO2

-; N-NO3
-) foram analisados e as médias das concentrações encontradas demonstraram que a água intersticial , seguida 

do escoamento superficial, apresenta os maiores valores de amônio e os menores valores de nitrato em relação aos outros 
pontos. A influência destas águas na variação hidroquímica é observada principalmente nas marés de sizígia, notadamente 
em períodos de pulsos de vazão na enchente. Esta interação resulta no aumento da concentração destes compostos no canal 
de maré. Após ocorrer uma homogeneização da água do canal de maré na enchente, ocorre novamente um aumento na 
concentração destes elementos na vazante. Isto se deve a influência da água intersticial do manguezal e da drenagem 
superficial do sedimento, para dentro do canal de maré. 
 
Abstract 
 
  In a mangrove ecosystem situated in Sepetiba Bay,Rio de Janeiro, Brazil, four complete 12 hours tidal cycles were 
evaluated, including two high amplitude tidal and two low amplitude tidal. The purpose of this study is to observe the 
influence of runoff and porewater on tidal creek hydrochemistry variation. The nitrogen compounds (N-NH4

+ ;N-NO2
- ;N-

NO3
-) were analyzed, and their mean concentrations demonstrated that porewater followed by runoff, presented the highest 

ammonium values and the smallest nitrate values related with the other sampling points. Mainly on high amplitude tidals 
were observed the influence of both waters, remarkly in flood tide pulse. This interaction result on the concentration increase 
of these compounds on the tidal creek. After the water tidal creek homogenization during flood, occurred again the 
concentration increase on ebb tides. The reason of this is the porewater and runoff influence into the tidal creek. 
 
Introdução 
 
 Um ambiente costeiro que se destaca por sua importância e influência é a planicie de maré, tendo o manguezal como 
cobertura vegetal dominante em climas tropicais.  
 Os processos biogeoquímicos atuantes nos manguezais estão relacionados a sua alta produtividade e a inundação diária 
pelas marés. Conforme a maré entra ou sai ocorre uma interação água-sedimento que regula a dinâmica hidroquímica no 
canal de maré. Esta dinâmica é regulada através da manutenção dos produtos da sulfato-redução, minimizando perdas 
durante o ciclo de maré(Ovalle et al, 1987). 
 A ciclagem dos nutrientes ao nível do sedimento é importante para ambientes costeiros e estuarinos,  podendo suprir uma 
parcela  dos nutrientes requeridos para a produtividade primária das águas naturais em ambientes alagados ( Yamada & 
Kayama, 1987 ). 
 O objetivo deste trabalho é observar a influência das águas de escoamento superficial e intersticial na variação 
hidroquímica do canal de maré. 
 
 Materiais e métodos 
 
 O ecossistema de manguezal estudado localiza-se no Canal de Itacuruçá, Baía de Sepetiba, litoral Sul do Estado do Rio de 
Janeiro entre os paralelos 43o54' e 43o18' longitude Oeste e 22o24'e 23o06'latitude Sul abrangendo uma área de 4 ha. Um 
canal de maré de 100 m de comprimento e largura máxima de 9 m na porção externa drena esta área.   



 As coletas foram realizadas em quatro campanhas; fevereiro, maio, agosto e dezembro fechando um ciclo completo de 
maré em 12 horas a cada campanha. Um marégrafo, um termômetro químico e um correntômetro foram instalados na 
interface manguezal e planície de lama, na porção central da secção.  
 De uma amostra de água coletada com garrafa de Van Dorn foram  filtradas alíquotas em membranas GF/C, 
acondicionadas em frascos plasticos e mantidas no gêlo até análise.  
 A água de escoamento superficial foi amostrada em pequenos drenos formados na superfície do sedimento na maré 
vazante. 
 O canal de Itacuruçá e a água intersticial foram amostrados segundo Ovalle et al(1990). A planície de lama foi amostrada 
num transecto de 25 metros perpendicular ao manguezal, utilizando-se frascos plásticos cravados com suas bocas ao nível 
do sedimento.  
 Os parâmetros analisados seguiram metodologia descrita por Grasssoff(1983). 
 
Resultados e discussão 
 
 A tabela 01 e figura 01 resumem as características hidroquímicas das águas do canal de Itacuruçá(CI), planície de 
lama(PL) , intersticial da planície de lama(IPL), canal de maré enchente(ME), intersticial do manguezal(IM), canal de maré 
vazante(MV) e escoamento superficial(ES). 
 Os resultados observados indicam que a água intersticial e de escoamento superficial, com exceção do nitrato, possuem 
concentrações maiores dos nutrientes estudados que o canal de maré, tanto na enchente quanto na vazante. Na água 
intersticial, as características de concentrações elevadas podem ser atribuídas como fonte principal à sulfato-redução(Giblin 
& Howarth,1984;Malcolm et al,1986). 
 A água intersticial altera a hidroquímica do canal de maré em dois momentos(fig.1): o primeiro é durante a maré de 
enchente, quando a água do canal de Itacuruçá começa a interagir com a planície de lama aumentando a concentração de 
amônio e nitrito através do afloramento da água intersticial na planície de lama,enquanto o aumento do nitrato está associado 
a oxidação parcial destes compostos; e o segundo pico ocorre na maré vazante quando o lençol freático pressiona a água 
intersticial do manguezal para o canal de maré, podendo ocasionar pulsos de altas concentrações de diversos compostos 
(Wolaver et al, 1988 e Ovalle et al, 1990). 
 As concentrações de amônio e nitrato são inversas na água de escoamento superficial. Ocorre a nitrificação do amônio  em 
consequência do aumento do potencial redox do sedimento do manguezal devido à exposição à atmosfera(fig.1). 
 A assimetria da vazão influencia na ocorrência destas concentrações mais elevadas no canal de maré dificultando a 
homogeneização das águas de diferentes fontes (Wolaver et al,1984; Mazda et al,1990). 
 Em períodos de marés de quadratura, a influência da água de escoamento superficial é menor pois a maior parte do tempo 
o sedimento do manguezal esta inundado. 
 
 
Conclusão 
 
 O comportamento hidroquímico do canal de maré é influenciado pelas águas de escoamento superficial e intersticial. Estas 
 contribuem com concentrações elevadas dos compostos nitrogenados, que através da hidrologia do sistema vão determinar 
os picos de concentrações nos pulsos de maré enchente e vazante. 
 Os dados obtidos sugerem que a dinâmica de nutrientes nas águas do manguezal estudado, estão relacionadas não só a 
uma simples interação água de inundação-sedimento por difusão, mas a processos advectivos notadamente da água 
intersticial ao longo dos ciclos de maré. 
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Introdução 
 
  Vários estudos tem mostrado que os sedimentos de fundo representam um dos melhores meios concentradores de 
metais nos ambientes aquáticos, podendo ser usados como indicadores dos níveis de poluição. 
  No trecho final da bacia do Rio Paraguaçu, em 1980, foi construída, a 120 metros de altitude, a barragem de Pedra do 
Cavalo, cujo reservatório é alimentado principalmente pelos rios Paraguaçu e um dos tributários, o Jacuípe. Na região a 
montante da barragem, são desenvolvidas atividades agrícolas e de exploração mineral, e, como atividade industrial, se 
destaca o Centro Industrial de Subaé instalado na cidade de Feira de Santana, próximo ao Rio Jacuípe 
  O estuário Lagunar do Rio Paraguaçu, localizado à juzante da barragem, comunica-se com a baía de Todos os Santos 
através do Canal de São Roque. A área estuarina  encontra-se ainda em um estado incipiente de industrialização, tendo a 
pesca e a agricultura como principais atividades, entretanto, as condições de saneamento das cidades vizinhas são 
críticas. As atividades industriais (fábricas de cimento, papel, refinarias, terminal de petróleo, estaleiros), urbanas e os 
principais portos localizam-se na baía de Todos os Santos. 
  Face ao interesse sócio-econômico que a região desperta, os aspectos decorrentes do represamento do rio, como a 
contenção dos sedimentos ao nível do reservatório e a regulação do caudal do rio para o sistema estuarino, as alterações 
na dinâmica típica do ambiente transicional estuarino e a possível transferência dos efeitos de impactos próximos-
passados e atuais da baía de Todos os Santos para a área estuarina, são bons fundamentos para o estudo da distribuição 
e avaliação da contaminação dos metais pesados nos sedimentos dos diferentes sistemas.    
  Este trabalho apresenta a distribuição dos metais Cu-Cr-Ni-Cd-Pb-Zn-Mn-Fe  nos sedimentos de fundo de 11 estações 
amostradas ao longo do complexo formado pelos reservatório de Pedra do Cavalo, o trecho à  juzante da barragem, o 
estuário lagunar, o canal de São Roque e a baía de Todos os Santos, nas proximidades da desembocadura do rio 
Paraguaçu (Figura 1). 
 
Metodologia 
 
  Os sedimentos foram coletados em Fevereiro/95, usando a draga do tipo van Veen,  em profundidades variando de 7 - 
30 metros, alcançando até 70 metros no reservatório, sendo imediatamente armazenados em sacos plásticos e mantidos 
sob refrigeração até a sua preparação para  análise. No laboratório as amostras foram secas ao ar, peneiradas a < 2mm, 
desagregadas, peneiradas a <0,427 mm, e submetidas aos seguintes processos de decomposição ácida individual: HF - 
HClO4 - HNO3   (total);  HNO3   concentrado à quente e HNO3  1: 6 a frio.  
 As concentrações de Cu-Cr-Ni-Cd-Pb-Zn-Mn-Fe foram analisadas por Espectrofotometria de Absorção Atômica 
usando chama ar-acetileno. Valores de matéria orgânica  (MO)  foram obtidos gravimetricamente após calcinação a 
550°C. 
 
Resultados e discussão 
  
  A concentração total dos metais nos sedimentos ao longo da região estudada é ilustrada na Figura 2.  Os valores 
encontrados para Cd estão abaixo do limite de detecção do método usado (Cd <1ppm). Os mais altos teores de Cu, Cr, 
Ni, Pb, Zn, Fe e matéria orgânica aparecem nas estações 90 e 31, as quais representam, respectivamente, pontos com 
maior influência de despejos industriais e de esgotos urbanos.  
  Na estação 31, próxima a cidade de São Félix e Cachoeira, 2 Km a juzante da barragem, a situação aparece mais 
crítica principalmente para  Zn, Ni, Fe e Mn;  provavelmente a acumulação dos metais no sedimento de fundo é 
decorrente do pequeno aporte de água fluvial para o sistema, restrito a uma descarga média defluente da barragem de 
apenas 5 m3/s nos meses de janeiro e fevereiro de 1995, aliado a menor influência do influxo das correntes de maré até 
o local, os quais, conduzem a uma maior taxa de sedimentação do material em suspensão. Ao contrário, nas estações 40 
e 52, próximas a confluência do sistema estuarino-lagunar e sujeitas a uma maior circulação de água, são registrados os 
valores mais baixos para os elementos estudados, embora, excepcionalmente, para o Mn os valores são  mais altos. 



 

 
 

  No lago de Pedra do Cavalo (estação 30) os teores dos metais são relativamente moderados. De uma maneira geral, os 
valores de todos os metais são elevados no trecho entre o estuário-lagunar da baía de Iguape, Canal de São Roque e baía 
de Todos os Santos, exibindo uma tendência  crescente da estação 80 para a 51.   

  Os resultados deste estudo são comparados na Tabela 1 com dados anteriores, obtidos em março/1994 
(MESTRINHO, 1995; LINHARES et al. 1995) na ausência total de descarga defluente da barragem pelo período de 
novembro/93 a março/94. A despeito do pequeno aporte de água doce para o sistema estuarino, registrado nas condições 
atuais, observa-se um ligeiro enriquecimento de Cr nas estações 31 e 60; Mn na estação 40; Cr e Zn na estação 80 e Cu 
na 90.  

   A percentagem de cada metal, correspondente a tres fases químico-mineralógicas distintas, em relação a concentração 
total na amostra do sedimento, é mostrada na Figura 3.  Pode-se observar que o Cu, seguido do Zn e Fe,  estão 
predominantemente associados a fração mais disponível, retida através de ligações químicas mais fracas. O Pb em geral 
também acompanha este comportamento, contudo nas estações 40 e 52 aparece  ligado apenas a fração residual. Da 
mesma forma, Mn, Cr e Ni também se encontram em maior proporção ligados a estrutura de minerais resistentes 
(silicatos e outros minerais refratários). A maior percentagem de ocorrência de metais em ligações químicas mais fracas 
pode significar uma maior contribuição antropogênica.. 

 

Conclusões   

 

  A distribuição dos metais nos sedimentos de fundo da região estudada parece ser influenciada pelos efluentes locais e 
a circulação de água no sistema estuarino. Os valores mais altos de Zn, Cr, Ni, Pb, Cu e Fe e são encontrados próximos 
as cidades de Cachoeira e São Félix e na baía de Todos os Santos, sinalizando uma possível influência das ações 
antropogênicas nestas áreas. 

  Os resultados obtidos permitem uma avaliação preliminar concernente ao estado de poluição do sistema e indica a 
necessidade de um monitoramento contínuo da região. O fato de que a baía de Todos os Santos é o maior receptor de 
efluentes  do complexo estudado, pode resultar, a longo e médio prazo em um aumento progressivo da concentração de 
metais na área estuarina.    

   Os dados resultantes da extração com HNO3  1: 6 a frio, pricipalmente para Cu, Zn, Pb e Fe parecem refletir uma 
contaminação de origem antropogênica, entretanto, para avaliar a biodisponibilidade potencial dos metais e sua 
associação química com as fases sedimentares específicas, está sendo programado o uso de técnicas de extração 
sequencial para os sedimentos do sistema estudado.  
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Figura 1 - Mapa de localização da área estudada com as estações de amostragem 
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Figura 2 - Distribuição da concentração total de metais (ppm) e matéria          orgânica - MO  (%)  nos sedimentos de 
fundo ao longo do complexo estudado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Tabela 1 - Variação da concentração total dos metais nos sedimentos de fundo das estações estudadas entre os anos de 
1994/1995. 
 

 Cu (ppm) Cr (ppm) Zn (ppm) Pb (ppm) Mn (ppm) Fe (%) 
Estações 1994     1995 1994     1995 1994     1995             1994     1995  1994     1995 1994     1995 

30   38          12   30           27   80           38 60 16   781        319   5            0,8 
31   34          20   46           48   58           55 28 23  1221       560   5            1,4 
40    7              5     9             8   13           11 40 9  117        709 0,3           0,2 
52    -             7     -              6     -            9 - 9     -            290   -             0,1 
51    -           13     -            50    -            45 - 18     -            125   -             1,1 
50   37          11   75           42   78           36 50 21   385        123   5            0,9 
60    9            11   31           41   36           35 40 14   245         177   2             0,9 
70   26          11   88           37   80           26 50 16   271         100   4             0,8 
80   13         10   21           36   30           36 40 21   167              108   1             0,9 
90   23          29   78           56   73           48 50 23   250         125   4             1,2 

100     -          11    -             37    -            33 - 18    -           154    -             0,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

0%
20%
40%
60%
80%

100%Zn

0%

20%

40%
60%

80%

100%Cr

0%

20%

40%

60%

80%

100%Ni

0%

50%

100%Pb

0%
20%
40%
60%
80%

100%Mn

0%
20%
40%
60%
80%

100%

30 31 40 52 51 50 60 70 81 90 100

Fe

Estações 
 

 
  Metal fracamente ligado (HNO3 1: 6 a frio) 
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Figura. 3 - Proporção de metais pesados retidos em relação a concentração total nos sedimentos estudados 
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Introdução 
 
  O Rio Paraguaçu possui um estuário tipo lagunar (baía de Iguape) de aproximadamente 80 Km2, caracterizado por um 
sistema transicional de influência fluvial, controlada pela descarga da Barragem de Pedra do Cavalo, e marinha, 
proveniente das águas da baía de Todos os Santos, que atingem a baía de Iguape através do Canal de São Roque (Fig. 1) 
  A região recebe forte influência das marés e se apresenta circundada por abundantes manguezais. O clima é tropical 
super-úmido. 
  As principais atividades desenvolvidas na região são as agrícolas, criação de gado e a pesca. Pequenas indústrias estão 
em operação destacando-se um estaleiro, situado na margem direita do Canal de São Roque (em frente a estação 70), 
para a montagem de plataformas submarinas destinadas a perfuração de poços de petróleo. 
  Este trabalho avalia de forma preliminar a possibilidade de contaminação por metais pesados nos sedimentos de fundo 
e em suspensão do Canal de São Roque. 
 
Metodologia 
 
  Quatro estações (50, 60, 70 e 80), localizadas na  Fig. 1, foram amostradas no período de 30/01 à 01/02/95, 
correspondente à maré de sizígia. A coleta de amostras  foi sempre realizada durante as enchentes (sentido das correntes 
da estação 80 para a 50), com um descarga defluente proveniente da barragem de aproximadamente 5 m3/s. 
  O pH, salinidade, índice fótico e temperatura foram medidos no local durante as amostragens. As amostras de água 
foram coletadas a uma profundidade de 2 metros usando garrafa van Dorn em PVC. 
  Para a análise de metais nos sedimentos em suspensão as amostras de água foram filtradas “in situ” através de uma 
membrana Millipore (HA - 0,45µm) e os sólidos secos foram digeridos pelo HNO3 conc. a quente. Outra porção das 
amostras de água foram filtradas em membrana de vidro (GF/C) e os Sólidos Suspensos Totais (SST) determinados 
após secagem do resíduo a 103-105°C, sendo em seguida calcinados a 500°C para a determinação dos Sólidos 
Suspensos Voláteis (SSV). 
  Os sedimentos de fundo (0-30 cm de profundidade) foram amostrados de 7 a 10m da lâmina d’água mediante o uso de 
uma draga do tipo van Veen. As amostras foram imediatamente armazenadas sob refrigeração para tratamento posterior. 
  Os sedimentos foram secos ao ar, desagregados e a fração 2 mm foi moída em placa de mulite até passar na peneira de 
0,472 mm. Digestão total das amostras usando HF-HClO4-HNO3 e parcial com HNO3  conc. a quente foram efetuadas 
para a análise dos metais. As amostras para a análise de Hg foram digeridas pelo HNO3 conc. a quente em recipiente 
fechado (bomba de Bernas). 
  Porções separadas das amostras foram usadas para análise granulométrica e identificação mineralógica por Difração de 
Raios X. A matéria orgânica (MO) foi determinada por calcinação das amostras secas a 550°C até peso constante. 
  Os metais Cu, Cr, Pb, Cd, Zn, Mn e Fe nos sedimentos em suspensão e de fundo foram analisados por 
Espectrofotometria de Absorção Atômica com chama e o Hg pela técnica do vapor a frio. 
 
Resultados e discussão 
 
  Em cada uma das estações amostradas a salinidade permanece constante (+ 35 ‰) e o pH variando de 7,8 à 7,2. A  
Fig. 2 mostra que os teores de SST e SSV crescem da estação 80 para a 60, diminuido na estação 50. Isto pode 
significar uma ressuspensão do material fino, solto, do sedimento de fundo, provocado pelas fortes correntes das marés 
de sizígia, principalmente na porção mais estreita do Canal. O comportamento inverso verificado para Fe, Zn e Mn, 
parece indicar que o sedimento remobilizado é predominantemente arenoso, portanto, não condutor de metais, e exerce 



 
um efeito de diluição no material em suspensão. Na estação 50 onde a velocidade das correntes é reduzida, o material 
tende a sedimentar, permanecendo em suspensão a fração mais argilosa (transportadora de metais) que provem das 
estações 80 e 70. Cd, Cr, Cu e o Pb nos sedimentos em suspensão apresentam teores inferiores aos limites de detecão 
dos métodos usados (Cu e Cr - 10 µg/l; Cd - 5 µg/l e Pb - 50 µg/l). 
  Nos sedimentos de fundo, constituidos essencialmente de quartzo, caulinita e óxidos de Fe e Mn, além do conchas 
marinhas, observa-se que os valores mais elevados de Cd, Cu, Pb e Hg são encontrados na estação 60, indicando ser 
esta um ponto de maior acumulação destes metais. O Zn tende a ser mais concentrado na estação 80. A tendência 
apresentada pelo Cr, Ni, Fe, Mn e também da MO, aumentando da estação 80 para a 50, sugere que estes metais estão 
sendo remobilizados, com o tempo, dos sedimentos ao longo do Canal, e depositados na região estuarina (estação 50). 
  Os valores encontrados para a relação metal parcial (HNO3 conc. a quente / metal total) são, de um modo geral, 
elevados: Cu (73-85%); Cr (41-64%); Mn (47-78%); Cd (41-84%); Pb (67-74%); Fe (56-83%) e Ni (59-81%). Estes 
resultados indicam que uma baixa proporção dos elementos ocorrem em minerais resistentes ao ataque total 
(principalmente silicatos), o que pode significar uma  contribuição antropogênica destes metais, proveniente da baía de 
Todos os Santos e/ou das atividades do estaleiro. 
 
Conclusões 
 
  O Canal de São Roque parece receber contribuições antropogênicas importantes de material em suspensão e de metais 
associados da baía de Todos os Santos, através das fortes correntes verificadas durante as enchentes, principalmente das 
marés de sizígia.  
  A presença do estaleiro de montagem de plataforma submarina, nas margens do Canal, pode está contribuindo também 
para os teores relativamente altos de metais encontrados nos sedimentos de fundo do Canal.  
  Os trabalhos na área prosseguem, no sentido de redimensionar a rede de amostragem, completar pelo menos um ciclo 
hidrológico e utilizar as extrações sequenciais para melhor equacionar o problema. 
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Fig. 1 - Mapa de localização da área com as estações de amostragem 
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Abstract 
  
 The aim of the present paper was evaluate the dynamic and transport of organic carbon bulk by the Paraiba do Sul river 
(Rio de Janeiro State-Brazil) at its lower reach, correlating it with events that occurs at the rivers drainage basin. The time 
variations of dissolved organic carbon (DOC) concentrations did not present a clear seasonal bias. Nevertheless, it was 
observed a greater DOC homogeneity for higher discharge periods (February) and greater fluctuations for lower discharge 
periods (March to July). Comparing the observed DOC fluxes at each Paraiba do Sul sampling sites with the expected 
fluxes, it was observed losses and gains of DOC during transport. These patterns were attributed to riverine processes as well 
as diffuse sources (natural and anthropogenic). 
 
Introdução 
   
  A maior fração do carbono orgânico transportado pelos rios encontra-se geralmente na forma dissolvida (Wetzel, 
1975; Hope et al., 1994). O carbono orgânico dissolvido (COD) é composto em grande parte pelas substâncias húmicas 
(50-60%); (Allard et al., 1994; Ertel et al., 1986) e o restante consiste em materiais lábeis como carboidratos, proteínas, 
ácidos graxos e outros compostos de baixos pesos moleculares. 
  O COD em ambientes aquáticos pode ter origem autóctone e alóctone. O material autóctone  decorre principalmente 
da produção primária in situ através da autólise e secreção celular. As entradas alóctones ocorrem via compostos 
solúveis em diversos estágios de decomposição, sendo transportados durante a lixiviação do material vegetal terrestre e 
dos compostos orgânicos presentes nos solos.  
  Nos rios, as principais fontes de COD são normalmente de origem alóctone (Wetzel, 1975) e portanto, atuam como 
integradores dos processos biogeoquímicos que ocorrem em suas bacias de drenagem (Ertel et al., 1986).  
  O objetivo do presente estudo consiste em avaliar o comportamento e a carga de carbono transportada pelo Rio 
Paraíba do Sul (RPS) em sua porção inferior, correlacionando-a com os eventos que ocorrem em sua bacia de 
drenagem. 
 
Material e métodos 
 
  A região estudada encontra-se entre os municípios de Itaocara e Campos (Fig. 1). Ao longo deste trecho foram 
selecionados sete pontos de amostragem: três nos rios tributários (Rio Pomba; Rio Dois Rios; Rio Muriaé) e quatro no 
canal principal do Rio Paraíba do Sul (RPS - Itaocara; RPS - Cambuci; RPS - São Fidélis; RPS - Campos). 
As amostras de água foram coletadas através de garrafa de Van Dorn, e estocadas em frascos de vidro âmbar de 500 ml 
sendo transportadas para o laboratório em isopor com gelo.  Foram filtrados 200 ml de amostra em filtro de fibra de 
vidro Whatman GF/F.  As amostras filtradas foram estocadas em geladeira, em garrafas de vidro âmbar contendo 10 ml 
de H3PO4 10% como solução preservante. 
  O carbono total dissolvido (orgânico + inorgânico) foi determinado através da oxidação a temperatura elevada (680oC) 
com catalizador de platina, utilizando-se um analisador de carbono Shimadzu TOC-5000. O carbono total presente na 
amostra é oxidado em presença de oxigênio transformando-se em CO2 . O carbono inorgânico é determinado em um 
outro compartimento, onde a amostra é acidificada com H3PO4 25% e purgada com ar sintético para liberar o CO2. O 
CO2  produzido é detectado em um detector dispersivo de infravermelho.  
  O teor de COD foi calculado através da diferença entre os teores de Carbono Total e Inorgânico (COD = CT - CI). 
Todas as determinações de carbono foram realizadas em duplicatas, com dupla injeção de amostras. Todas as amostras 
apresentaram um coeficiente de variação analítico inferior a 5%. 
 
 
 
 
 



 
 
Figura 1: Localização da área de estudo e dos pontos de coleta. 

 
Resultados e discussão 
 
   O rio Paraíba do Sul apresentou as menores concentrações médias de COD (4,29 mgC. l-1) ao longo de todas os pontos de 
coleta estudados (RPS-Itaocara = 4,21 mgC. l-1; RPS-Cambuci = 4,43 mgC. l-1; RPS-São Fidélis = 4,05 mgC. l-1; RPS-
Campos = 4,45 mgC. l-1), com seus valores variando de 3,02 a 6,18 mgC.l-1. Dentre os tributários amostrados, o rio Muriaé 
apresentou as maiores concentrações médias de COD seguido pelos rios Pomba e Dois Rios (5,77 mgC. l-1; 5,12 mgC. l-1; 
4,69 mgC. l-1; respectivamente), com variações ao longo do período estudado de 3,14 a 7,99 mgC.l-1. Este comportamento 
foi observado por Ertel et al. (1986) para o rio Amazonas, onde quatro dos sete tributários amostrados apresentaram valores 
de COD maiores (5,87 a 10,8 mgC.l-1) que os encontrados no canal principal (3,83 a 4,82 mgC.l-1). 
  De modo geral, todos os tributários e pontos ao longo do rio Paraíba do Sul apresentaram as maiores concentrações de 
COD nos meses de março e maio, com exceção do rio Dois Rios e rio Pomba (Fig. 2a), e ponto do RPS em Itaocara (Fig. 
2b). Nos meses de abril e junho foi observado um decréscimo nas concentrações de COD em relação aos meses anteriores, 
exceto no rio Pomba que apresentou uma elevação do nível de COD no mês de junho e o RPS em Cambuci no mês de abril. 
  As concentrações de COD encontradas na porção inferior do RPS e em seus tributários, estão dentro da ampla faixa 
descrita na literatura para os rios tropicais (ex. 2 a 15 mgC. l-1; segundo Martins et al, 1991). Por outro lado, se 
comparadas as concentrações descritas para alguns rios da bacia de drenagem da Baía de Sepetiba (Rezende, 1993) e 
Amazônia (Forsber et al, 1988), foi possível observar um leve fator médio de enriquecimento do COD para os pontos do 
RPS (1,2) e seus tributários (1,5). 

 
 
 
 



Figura 2: Concentrações de COD (mgC.l-1) nos tributários (a) e no canal principal do Rio Paraíba do Sul (b) no 
período de fevereiro a julho de 1995. 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3: Vazão (m3.s-1) nos tributários (a) e no canal principal do Rio Paraíba do Sul (b) no período de fevereiro 
a julho de 1995. 
 
  As Figuras 3a e 3b apresentam as variações mensais das vazões para o RPS e seus principais tributários na sua porção 
inferior. No RPS foi observado um valor médio de 610 m3.s-1 com uma amplitude de variação de 179 a 1.824 m3.s-1. 
Entre os tributários, o rio Pomba apresentou as maiores vazões médias seguido pelos rios Muriaé e Dois Rios (143 m3.s-

1; 48 m3.s-1; 33 m3.s-1; respectivamente), com suas vazões variando de 12 a 224 m3.s-1. Todos os tributários e estações 
coletadas ao longo do RPS, apresentaram os maiores valores no início do período de amostragem (Fevereiro) e foram 
diminuindo até o mês de julho. Entretanto, foram observados picos de vazão no mês de abril para os rios Pomba e 
Muriaé. Estes rios possuem o mesmo alinhamento geográfico e o resultado pode ser atribuído a um efeito combinado 
entre a paisagem (ex. topografia) e eventos climatológicos locais de curta duração e alta intensidade (ex. chuvas 
localizadas), que em rios de pequena vazão são mais acentuados.  
  As variações temporais das concentrações de COD quando comparadas as vazões específicas de cada ponto de coleta, 
não apresentaram uma tendência sazonal clara. Foram apenas observadas uma maior homogeneidade de concentrações 
de COD para o período de maior vazão (Fevereiro) e maiores flutuações (ex. valores máximos e mínimos) para o 
período de menor vazão (Março a Julho). No entanto, cabe ressaltar que a tendência sazonal não necessariamente deve 
estar correlacionada somente com as variações de vazão, mas também estar associadas as participações das diferentes 
fontes (ex. naturais e antropogênicas) existentes ao longo destes sistemas fluviais, principalmente para os sistemas cuja 
ocupação humana pode estar exercendo forte influência pela presença de fontes difusas tais como escoamento 
superficial, transporte subterrâneo, esgotos domésticos e rejeitos agrícolas (ex. vinhoto utilizado na adubação). 
  Rezende (1993) estudando alguns rios da bacia de drenagem da Baía de Sepetiba encontrou uma relação direta entre o 
aumento da vazão e concentração do COD, sendo este comportamento atribuído aos fluxos laterais e subsuperficiais do 
material estocado nos solos e nos aquíferos subterrâneos da região. Estes resultados são reforçados pelo modelo 
cromatográfico proposto por Hedges et al (1994) para os rios da bacia Amazônica. 
  Na Tabela 1 estão relacionados os fluxos de COD calculados em todos os pontos ao longo dos meses estudados. Entre os 
tributários, o rio Pomba é o principal contribuidor de COD para o RPS seguido pelos rios Muriaé e Dois Rios.  
  Comparando-se os fluxos de COD observados em cada ponto de coleta do RPS com os fluxos esperados (contribuição 
da estação à montante + contribuição dos tributários), verifica-se em determinados trechos uma perda (ex. RPS-
Cambuci e São Fidélis) e no RPS-Campos um acréscimo de carbono orgânico da fração dissolvida durante o transporte. 
Estas perdas de COD podem estar ocorrendo via oxidação (Hope et al., 1994) e/ou através da adsorção dos ácidos 
húmicos dissolvidos à partículas finas em suspensão (Ertel et al., 1986; Francois, 1990);  e os acréscimos atribuídos as 
fontes difusas (ex. naturais e antropogênicas) ao longo deste trecho. 
  Utilizando-se os valores dos fluxos médios obtidos até o momento para o RPS, pode-se determinar que chega no trecho 
estudado cerca de 85.147 ton/a de COD, um valor 1,4 vezes superior ao total estimado para rios da Baía de Sepetiba. Por 
outro lado, quando normalizamos a carga total pela área da bacia, obtemos um valor final de 1,5 ton/a/km2, inferior aos rios 
da baixada de Sepetiba (de 3 a 15 vezes) e Amazônia (2 vezes). 
 
 
 



 
 
Tabela 1: Fluxos de COD (g/s) no canal principal do rio Paraíba do Sul e em seus tributários. 
  
Estações de 

coleta    \ 
Meses 

RPS  
Itaocara 

R. Pomba RPS 
Cambuci 

R. Dois Rios RPS 
São Fidélis 

R. Muriaé RPS 
Campos 

Fev. 5954  1347  6814  630  6247  708  7898  
Mar. 2933  1387  2177  161  2050  469  3937  
Abr. 3086  836  1620  85  780  401  2248  
Mai. 3217  504  1620  125  881  160  2218  
Jun. 2412  367  1363  49  625  55  907  
Jul. 2048  204  1469  42  646  39  782  

        
c 3275  774  2510  182  1871  305  2998  
s 1264  460  1942  205  2017  242  2427  

CV % 39  59  77  112  108  79  81  
 
Conclusão 
 
  Os valores encontrados até o momento estão dentro da faixa descrita para os rios tropicais, com um padrão espacial e 
temporal pouco definidos, e o fluxo anual estimado para o COD normalizado pela área da bacia de drenagem, pode 
estar refletindo o processo de empobrecimento do estoque de matéria orgânica dos solos da região. 
  Em última análise, devido a conformação física da bacia de drenagem e de seus tributários, torna-se relevante a 
realização de estudos que considerem os fluxos difusos (ex. escoamento superficial e transporte subterrâneo) associados 
a eventos com diferentes intensidades pluviométricas, e a utilização de biomarcadores (ex. composição isotópica de C e 
N, lignina, entre outros) para a caracterização das principais fontes existentes na região em séries anuais e plurianuais. 
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Resumo 
 
  O diagnóstico sobre a qualidade das chuvas da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) foi obtido a partir da 
instalação de uma rede de monitoramento durante a estação chuvosa (outubro a fevereiro) dos anos 1993-94. Este 
diagnóstico incluiu uma avaliação sobre os íons potencialmente responsáveis pelo estado de acidez da precipitação, 
quais sejam, o hidrogênio (pH), sulfato, nitrato, cálcio, magnésio, sódio, potássio, amônio e bicarbonato. Pesquisou-se 
sobre as causas da diferença de acidez que ocorreram em função da periodicidade e do volume das chuvas. A análise de 
regressão foi utilizada para efetuar-se um prognóstico sobre a acidez livre nas estações de amostragem. Concluiu-se que 
a RMBH apresenta o fenômeno da “chuva ácida” e que a acidez aumenta com o volume das chuvas e nos períodos de 
maior pluviometria. Esta acidez da precipitação é devida principalmente aos ácidos sulfúrico e nítrico e, o maior 
constituinte iônico destas chuvas, o cálcio, exerce um papel preponderante como agente neutralizador da acidez da 
precipitação da RMBH, notadamente na estiagem. 
 
Introdução 
 
  O objetivo principal deste trabalho é apresentar os resultados de uma pesquisa conduzida em nível de dissertação de 
mestrado na EEUFMG (FIGUERÊDO, 1994). A pesquisa sobre chuva ácida foi conduzida na RMBH, considerada área 
crítica de poluição pelo Decreto Federal N° 76389, de 03/10/75. Esta região é potencialmente comprometida por 
emissões atmosféricas de dióxido de enxofre (SO2) e de óxidos de nitrogênio (NOx), poluentes considerados como os 
principais precursores dos compostos ácidos que vêm alterando seriamente a qualidade das chuvas de várias regiões do 
mundo.  
  Uma particularidade na área estudada é a sua localização ao sul de uma região cárstica, onde é significatica a atividade 
de mineração de calcário e a produção de minerais não-metálicos (cal e cimento). As direções predominantes dos ventos 
na região (N,NE,E) conduzem as poeiras alcalinas desta região cárstica para a região estudada. 
  Chuva ácida refere-se à precipitação de compostos ácidos, os quais dissolvem-se nas nuvens e nas gotas de chuva, para 
formar uma solução com pH inferior a 5,65. Este valor de referência da acidez deve-se à presença do ácido carbônico 
(H2CO3) formado naturalmente na chuva a partir da dissolução do gás carbônico (CO2), cuja concentração média na 
atmosfera monta a 340 ppm. Chuvas com pH abaixo deste valor podem ser indicativas da presença de ácidos fortes 
liberados na atmosfera pela atividade antropogênica. 
 
Metodologia 
 
  A pesquisa foi desenvolvida a partir da implantação e operação de uma rede de coleta de água de chuva, formada por três 
estações de amostragem, no período de 25 de outubro de 1993 a 06 de fevereiro de 1994. As estações foram instaladas nos 
municípios de Belo Horizonte, Contagem e Betim, os quais apresentam as maiores densidades de indústrias e de veículos 
automotores e as maiores emissões de poluentes atmosféricos da RMBH (FUNDAÇÃO, 1986, 1989). Os locais escolhidos 
são susceptíveis de receber poluição por chuvas ácidas, não só por estarem a sotavento das principais fontes poluidoras, 
segundo as direções predominantes dos ventos, mas também por se orientarem convenientemente com relação à entrada de 
tempestades na região. 
  A água de chuva era recolhida diariamente em coletores mistos (deposição úmida e seca), os quais consistem de um funil 
de acrílico com diâmetro de 30 cm acoplado à uma bombona de polietileno de 5 litros, ambos suportados por uma estrutura 
metálica com 1,5 metro de altura. Após a coleta, a bombona contendo a amostra de chuva era recolhida do equipamento, 
tampada, etiquetada, acondicionada em saco plástico e estocada em refrigerador a 4°C até o embarque diário para o 
laboratório; 
  No laboratório, o volume das amostras foi medido em proveta graduada de plástico e, em menos de 24 horas da coleta, o 
pH foi determinado em um pHmetro digital Hach 43800-00, com eletrodo combinado, especialmente indicado para medir 
soluções de baixa força iônica, como a água de chuva. Em seguida, a amostra foi filtrada a vácuo em membrana orgânica 
da Millipore com 0,22 µ de poro e então estocada em refrigerador a 4°C. A filtração e o resfriamento são os meios mais 
eficientes de conservação de amostras de água de chuva (PEDEN et al, 1978). 



  As análises de sulfato (SO4 
2-) e de nitrato (NO3

-) foram feitas por cromatografia iônica (Dionex) e os cátions cálcio 
(Ca2+), magnésio (Mg2+), sódio (Na+) e potássio (K+) foram determinados por espectrofotometria de absorção atômica de 
chama (Perkin - Elmer 5000), métodos recomendados pelas normas internacionais (TOPOL, OZDEMIR,.1986). O amônio 
(NH4

+) foi medido pelo método colorimétrico do fenato e através do uso do espectrofotômetro Hach DR/2000, provido de 
um integrador (STANDARD, 1992). O bicarbonato (HCO3

-) foi estimado a partir das relações de equilíbrio do sistema 
carbonato, as quais são função do pH (TOPOL et al,.1985). As bombonas e vidrarias utilizadas no laboratório foram 
cuidadosamente lavadas e deixadas de molho em água deionizada até que a condutância específica da água de lavagem 
fosse inferior a 2 µS/cm, para evitar contaminação das amostras (TOPOL et al,.1985). 
  Os resultados analíticos foram submetidos a um tratamento estatístico envolvendo a análise de variância e a regressão 
linear. Utilizou-se o método paramétrico “t” de Student para comprovar diferenças estatisticamente significativas entre 
as concentrações logarítmicas, em µeq/l, dos principais constituintes da chuva, a um nível de significância de 5%. A 
regressão linear simples e múltipla foi utilizada para efetuar prognósticos sobre a acidez livre das chuvas. 
 
Discussões e conclusões 
 
  Quase a metade (44%) das 91 amostras coletadas nos três municípios apresentou o fenômeno da chuva ácida, ou seja, 
o pH destas amostras mostrou-se inferior a 5,65. Em Betim, mais da metade (65%) das chuvas apresentaram-se ácidas, 
enquanto que em Contagem e Belo Horizonte, o pH mostrou-se abaixo de 5,65 em cerca de 30% de suas precipitações. 
No período monitorado, o pH médio ponderado pela precipitação de Betim situou-se em 4,98 (H+= 10,4 µeq/l ), o de 
Contagem, em 5,27 (H+ =5,40 µeq/l) e o de Belo Horizonte, em 5,24 (H+ = 5,80 µeq/l). A média de pH dos três 
municípios, aqui referenciada como média da RMBH, foi de 5,15 (H+ =7,10 µeq/l). Os valores mínimos encontrados 
foram de 4,56, 4,72 e 4,77, em Betim, Belo Horizonte e Contagem, respectivamente. 
  Além do H+ (pH), responsável direto pela acidez livre das chuvas, constatou-se que os íons que respondem pelo estado 
de acidificação da precipitação na região são o SO4 

2-, NO3
-, Ca2+, NH4

+ e HCO3
-. Os demais íons analisados, ou seja, 

Mg2+, Na+ e K+, não interferem significativamente na química da precipitação local, apresentando-se frequentemente 
com concentrações próximas ou abaixo dos limites de detecção dos métodos analíticos. Em concentrações equivalentes 
(µeq/l), o Ca2+ foi o constituinte iônico encontrado em maior quantidade na água de chuva, sendo aproximadamente o 
dobro do próximo íon mais abundante, o SO4 

2-. Em seguida, vêm em ordem decrescente, NH4
+, NO3

-, HCO3
- e o H+. 

  As amostras de chuva consideradas ácidas (pH < 5,65) apresentaram variações nos seus constituintes iônicos em 
relação às amostras não ácidas. Estatisticamente, foi comprovado através do teste ‘t’ de Student, que as concentrações 
de Ca2+, HCO3

- e NO3
- nas amostras não ácidas são maiores, em todas as estações, e que o amônio aumenta em Betim. 

  O aumento significativo do cálcio nas amostras não ácidas em relação às ácidas chamou a atenção sobre a 
possibilidade de uma introdução periódica de partículas contendo cálcio, principalmente CaCO3, na água de chuva. Isto, 
além de aumentar as concentrações de cálcio e de bicarbonato nas amostras, levaria a uma redução da acidez livre da 
chuva, já que os ácidos fortes (H2SO4 e HNO3) seriam parcialmente neutralizados pelo CaCO3 e transformados em 
ácido fraco (H2CO3), o qual dissocia-se apenas parcialmente em solução para render os íons H+. 
  Esta hipótese da introdução periódica de partículas agindo como um fator simultâneo de aumento das concentrações 
iônicas e de neutralização da acidez da chuva, foi averiguada em função de duas condições climáticas distintas: período 
chuvoso, onde as chuvas ocorrem pelo menos uma vez ao dia e período seco (chuvas intermitentes), onde a precipitação 
ocorre pelo menos de dois em dois dias, ou seja, acontece pelo menos 24 horas de estiagem entre uma precipitação e a 
próxima.  
  Aventava-se a possibilidade de, no período seco, haver uma maior quantidade de partículas neutralizadoras de cálcio 
na atmosfera, devido à ação dos ventos sobre as pilhas a céu aberto de calcário (fábricas de cal e de cimento), sobre os 
solos erodidos e sobre as áreas mineradas da região cárstica existente ao norte da área de estudo. No período chuvoso, 
por outro lado, o solo úmido inibiria um maior revolvimento destas partículas, pela ação eólica, e a atmosfera 
relativamente limpa destas partículas básicas propiciaria um ambiente propício à manutenção das cargas ácidas 
continuamente emitidas pelas fontes de poluição. 
  O teste de Student demonstrou que a acidez livre (H+) da precipitação da região é realmente maior em períodos de 
chuvas contínuas e que a ocorrência de pelo menos um dia seco entre dois eventos chuvosos era suficiente para reduzir 
a acidez destas chuvas. A diminuição da acidez no período seco foi também acompanhada por um aumento das 
concentrações de Ca2+, HCO3

- e NO3
-, nas três estações de amostragem, comprovando a hipótese sobre a maior 

influência tamponadora do Ca2+ em relação à acidez da precipitação, em período seco. 
  A acidez das chuvas da RMBH também varia com a quantidade de chuva.  
  O volume da precipitação mostrou uma correlação linear moderada, significativa e positiva (0,42 < coeficiente de 
Pearson “r” < 0,61) com a acidez livre das chuvas da RMBH. Volumes pequenos tendem a possuir menor acidez 
enquanto que precipitações pluviométricas mais elevadas apresentam-se mais ácidas, fato diretamente atribuído à 
eficiência de remoção das partículas alcalinas da atmosfera, pela ação das chuvas. 
  Os estudos de regressão linear mostraram que a acidez livre das chuvas da região é devida principalmente ao H2SO4 e 
ao HNO3. não neutralizados pelo Ca2+. Em Betim e Contagem, os coeficientes de determinação “r2 “ indicam que 73% e 
71%, respectivamente, do aumento da acidez livre pode ser explicado pela presença destes dois ácidos, já que o 
aumento das concentrações de H+ se faz acompanhar por um aumento das razões (SO4

2-/Ca2+) e (NO3
-/Ca2+). Em Belo 



Horizonte, a acidez das chuvas é devida principalmente ao H2SO4, pois 57% do aumento dos íons H+ é explicado em 
função do aumento da razão (SO4

2-/Ca2+). 
  A constatação básica desta pesquisa, portanto, é que as áreas mais densamente ocupadas, industrializadas e poluídas 
com SO2 e NOx da RMBH possuem, em condições médias, uma acidez livre (H+) característica de poluição por chuva 
ácida. A concentração média de H+ nas três estações supera o valor considerado como a linha de referência (H+ = 2,24 
µeq/l ou pH = 5,65) para conceituar, em escala global, a chuva ácida. Em termos médios pode-se considerar que a 
precipitação na RMBH é uma solução ácida mineral diluída de ácido sulfúrico e ácido nítrico, com pH médio de 5,15, o 
que significa que a chuva possui uma acidez livre mais de três vezes superior à esperada em uma atmosfera acidificada 
naturalmente pelo CO2.  
  A conclusão mais peculiar, entretanto, é sobre a importância do cálcio como um significativo agente neutralizador da 
precipitação da RMBH. A chuva é um conhecido agente de limpeza da atmosfera. Não há dúvida de que a remoção de 
partículas e gases da atmosfera durante um evento chuvoso propicia melhores condições de qualidade do ar, pós-evento. 
Entretanto, como ficou demonstrado nesta pesquisa, a remoção do cálcio da atmosfera leva a um aumento da acidez da 
precipitação que passa, subsequentemente, por esta atmosfera lavada das partículas alcalinas. A química da acidificação 
da precipitação da região é amplamente governada pelas partículas de cálcio, que tendem a neutralizar as emissões de 
ácido sulfúrico e de ácido nítrico principalmente em períodos de maior estiagem, quando a partícula tem maiores 
chances de ser revolvida para a atmosfera por ação eólica.  
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Introdução 
 
  A cidade de Campo Grande no Estado de Mato Grosso do Sul está localizada a 20º27'16" S e 54º47'16" W, no planalto 
denominado Maracaju-Campo Grande, a 150 Km do inicio da maior planície do mundo, o Pantanal Matogrossense 
(139.111 km2 de área). 
  A composição floristica predominante na planície pantaneira é o Cerrado. A principal atividade econômica no 
Pantanal é a pecuária extensiva e no planalto divide-se entre a pecuária e a agricultura. Estas atividades tem sido 
associadas a prática intensiva da queima  de biomassa, com propósito de renovar a pastagem, preparar o solo para a 
agricultura ou facilitar mais tarde a exploração da madeira. A queima de biomassa (queimadas) provoca emissões de 
gases e material particulado na atmosfera alterando a composição química da mesma, poluindo o ar e os solos e 
causando problemas de visibilidade. 
  No presente trabalho, efetuou-se a coleta de particulados totais em suspensão no ar (PTS), na cidade de Campo Grande 
e no mesmo período foram também coletados amostras de água de chuva, que foram objeto de outros trabalhos (Girard 
et al., 1995; Moreira-Nordeman et al., 1995) caracterizando assim a qualidade da atmosfera na região. O material 
particulado foi amostrado de agosto a setembro 1994 para cobrir um período seco quando são efetuadas as queimadas 
(junho à setembro) e uma estação chuvosa (outubro a abril). O tráfego de veículos, que é uma fonte de poluição na 
cidade de Campo Grande, mantém-se constante durante todo o ano e não são desenvolvidas atividades industriais na 
região. A caracterização da composição do material particulado nos períodos seco e chuvoso permite, portanto, obter 
informações a respeito das concentrações iônicas lançadas na atmosfera pela queima de biomassa. 
 
Metodologia 
 
  As amostras de aerossois (PTS) foram coletadas em filtros Millipore HAWP-0,47 fazendo o uso de uma bomba de 
vácuo, medidor de fluxo, manômetro, termômetro e um inlet. O volume de ar filtrado foi corrigido para 25 ºC et 760 
mm Hg. Os filtros foram pesados antes e depois da amostragem, com balança analítica (precisão: 0.01 mg), 
determinando desta forma a massa total de material coletado (método gravimétrico). Os filtros foram posteriormente 
inseridos em frascos de polietileno contendo 100 ml de água deionizada adicionada de clorofórmio, expostos a 
ultrasonificação durante meia hora e a solução obtida filtrada e analisada. A concentração dos ânions (Cl-, NO3

-, SO4
--

) foi determinada  por cromatografia líquida iônica (Dionex 2010 i), os cátions (Ca++, Mg++, K+) por 
espectrofotometria de absorção atômica e NH4

+ por potenciometria. Neste período foram coletadas 40 amostras de 
particulados. 
 
 
Resultados e discussões 
 
  A tabela 1 mostra as médias aritméticas para concentrações iônicas obtidas para as estações seca e chuvosa, assim 
como a media anual. Os resultados aqui apresentados, é necessário salientar, referem-se ao 1o período de coleta. Este 
trabalho prossegue, e os valores que pretendemos publicar no momento da conclusão (correspondendo a 2 anos 
completos de observações) serão apresentados posteriormente. 
  O valor médio de particulado total em suspensão no período seco, quando ocorre queimadas na área rural, foi de 86,50 
mg/m3, sendo duas vezes e meio maior que o valor médio obtido para o período chuvoso (34,34 mg/m3).  Observa-se 
que o valor anual é 56, 51 mg/m3 dentro dos padrões admitidos internacionalmente para médias anuais, que é 80 
mg/m3. Se considerarmos que a chuva é o agente natural de lavagem da atmosfera, deveríamos obter na ausência da 
mesma (período seco) um valor apenas superior ao do período chuvoso. No entanto, a razão entre a média obtida no 
período seco/período chuvoso (fator de enriquecimento) para o PTS é 2,5 (tabela 2), o que evidencia claramente a 
influência das queimadas na qualidade da atmosfera. Esta influência é mais facilmente observada quando comparamos 



os valores máximos e mínimos obtidos para os dois períodos: na época seca a variação é de 20 a 200 mg/m3 ao passo 
que na estação chuvosa fica entre 20 e 62 mg/m3.  
  No que concerne as concentrações iônicas, as mais altas médias anuais detectadas foram para o SO4

--, NO3
- e NH4

+, 
mais altas que as obtidas por Moreira-Nordemann et. al. (1991) em cidades brasileiras industrializadas e populosas. O 
aumento das concentrações iônicas no período seco pode ser observado na tabela 2, através dos fatores de 
enriquecimentos respectivos para cada ion. Todos os ions estudados, exceto o cloreto, aumentam durante a estação seca, 
sendo que o NH4

+ aumenta de um fator de 5,4 e o K+ de 3,4. Segundo Ward et. al. (1992) o potassio é um dos 
principais componentes do material proveniente da queima de biomassa. Enriquecimentos superiores aos apresentados 
neste trabalho para enxofre e potassio, no período seco, foram encontrados em estudos na floresta Amazônica por 
Artaxo et. al. (1990), o que talvez possa ser explicado por ser a massa biótica da floresta muito superior que a do 
cerrado. 
  Na tabela 1 observa-se também que os ions inorgânicos aqui estudados representam apenas uma pequena fração do 
particulado total em suspensão no ar (PTS). Isto nos leva a supor que a maior parte do PTS encontrado na atmosfera é 
de natureza orgânica, e que durante as queimadas uma parte importante de matéria seja injetada na atmosfera sob forma 
de cinza e carvão. Infelizmente, não dispomos, até o momento, de dados referentes à fação orgânica. 
  As "queimadas" e suas implicações na composição química da atmosfera tem sido recentemente objeto de estudos 
científicos, no entanto são raros até o momento os dados disponíveis na literatura sobre este assunto. O estudo do PTS e 
das concentrações iônicas aqui apresentado evidencia sobretudo a influência das queimadas na qualidade da atmosfera e 
mostra que a prática da queima de biomassa é o fator de poluição mais importante na região 
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Tabelas 
 
 
 
 
 
Tabela 1: Valores médios das concentrações iônicas 
 
Espécie 
 

 
Estação Chuvosa 

mg/m3 

 
Estação Seca 

mg/m3 

 
Anual  
mg/m3 

PTS 34,34 86,50 56,51 
Ca++ 0,182 0,454 0,303 
Mg++ 0,036 0,083 0,058 
K+ 0,131 0,442 0,270 
SO4

-- 0,751 1,669 1,176 
NO3

- 0,541 1,200 0,836 
NH4

+ 0,123 0,667 0,.367 
 
 
 
 
 
Tabela 2: Fator de enriquecimento: relação das médias estação seca/chuvosa 
 
Espécie 
 

 
média seca / média chuvosa 

PTS 2,5 
Ca++ 2,5 
Mg++ 2,3 
K+ 3,4 
SO4

-- 2,3 
NO3

- 2,2 
NH4

+ 5,4 
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  Em linhas gerais, a variação da concentração de um elemento no meio aquático pode ser influenciada por diversos 
fatores tais como adsorção, precipitação, mistura de massas d’água de diferentes origens, etc. Dessa forma, o 
estabelecimento de balanços geoquímicos se torna por vezes dificultado quando são utilizados como « traçadores » os 
elementos estáveis. Nesse sentido, tentativas de utilização de radionuclídeos da família do 238U, e eventualmente do 
232Th, como traçadores de massas d’água ou de erosão têm sido feitas (Holmes & Slade,1972; Moreira-
Nordeman,1980). A priori, duas propriedades inerentes aos radionuclídeos podem ser utilisadas no sentido de se 
« traçarem » os processos em massas d’água: « a instabilidade » (i.e., o decaimento radioativo); e o comportamento 
físico-químico similar que apresentam os isótopos de um mesmo elemento (Ex:238U, 234U). 
  No presente resumo, apresentam-se resultados sobre à distribuição de isótopos naturais de radionuclideos da família do 

238U e do 232Th, e o 10Be em águas de rios amazônicos e africanos. Esses resultados parciais englobam duas campanhas 
na Amazônia (06/89 e 10/92) e uma  no Sistema do Rio Congo-Zaire (11/89). São considerados os solos, o Material 
Particulado (MP), o Material Dissolvido (MD) e uma Fração Coloidal (0,22µm à 100.000dalton). 
  Isótopos do U, do Th, e o 210Pb foram analisados por Espectrometria Alfa (238U, 234U 232Th, 230Th) e Beta (210Bi). A 
quantificação do 10Be foi feita por um Espectrômetro de Massa Aceleração em aparelho TANDETRON 3MV. O COD 
(Carbono Orgânico Dissolvido) e a matéria particulada foram determinados por polarografia e gravimetria. 
  A representação gráfica da análise de componentes principais referentes aos parâmetros U, Th, 10Be, 210Pb, MP, COD 
pH e SBD (Superfície da Bacia de Drenagem) na Fração <0,22µm (MD - Material Dissolvido) pode ser visualizada na 
Figura 1. 

 
Figura 1. Representação gráfica da Análise de Componentes Principais para rios amazônicos e congolêses.  
 
  Essa análise permitiu diferenciar os rios da Bacia Amazônica dos rios da Bacia do Congo-Zaire, os dois maiores 
sistemas hidrográficos equatoriais do mundo. Observa-se também que os rios africanos apresentam uma assinatura 
geoquímica mais uniforme que os rios amazônicos. Esse padrão é um reflexo da diversidade dos contribuintes da Bacia 
Amazônica, sendo notável o Rio Negro. É também interessante observar que os Rios Madeira, Solimões e Amazonas se 
distinguem notavelmente dos outros evidenciando, a importância da influência andina para o sistema amazônico. 



  As concentrações em U e Th foram geralmente maiores nos solos que no MP dos rios amazônicos. No MP, os rios de 
ambas as regiões apresentaram valores similares (U de 1.80µg.g-1 à 2.55µg.g-1; Th de 6.88µg.g-1  à 16.15µg.g-1). Esses 
valores são comparáveis aos valores encontrados na literatura (Scott,1968, Sarin et.al.1990). De forma geral, os teores 
em Th no Material Dissolvido (< 0,22 µm) dos rios amazônicos estudados foram inferiores aos rios congolêses. 
Entretanto, os rios ácidos de ambas as regiões (R. Negro, R. Trombetas, R. Motaba, R. Sangha e R. Lobaye) 
apresentaram os maiores valores em Th no MD.  
  As razões [230Th/238U] e [230Th/234U] no MP dos rios da Amazônia foram em média 1.5 e 1.3 indicando a lixiviação 
preferencial do(s) U(s). Esses valores foram superiores aos obtidos para os solos (em média 1.0 e 1.1, respectivamente), 
indicando uma diferenciação entre os dois materiais. 
  Nos rios da Bacia do Congo-Zaire as razões isotópicas [234U/238U] no MD (<0,22µm) variaram entre 0.93 a 1.32, 
valores em média (1.15). Quanto à Bacia do Amazonas, os rios de origem andina (Solimões e Madeira) apresentaram 
razões relativamente altas em ambas as épocas (altas águas e baixas águas). Analogamente, rios sem influência andina 
apresentaram valores extremamente baixos, sendo um exemplo o Rio Negro (0.96). Moore (1967) reporta uma baixa 
razão [234U/238U] para a o Rio Amazonas (em Óbidos). Essas baixas razões isotópicas indicam a importância da erosão 
química relativamente ao recuo (« recoil ») para esse tipo de sistema. Uma outra tendência geral observada para os rios 
amazônicos, e possivelmente ligada à sazonalidade, foi que durante a fase de baixas águas as razões [234U/238U] foram 
mais baixas que na fase de cheia. A priori, esse padrão é interpretado como um aumento da importância relativa do 
escoamento superficial na fase de altas águas. Nesse caso, essas águas carreadas possuiriam uma assinatura isotópica 
diferenciada. Observa-se também através das razões [234U/238U], a importância dos Rios Solimões, Negro e Madeira 
como principais sistemas reguladores do Amazonas. 

 
Figura 2. Variação da razão isotópica [234U/238U] ao longo da Bacia Hidrográfica do Amazonas. Em Óbidos (Ama2), 
que representa 66% da captação das águas, a razão [234U/238U] do Rio Amazonas é uma resultante da contribuição de 
cada tributário. 
 
  Quanto aos radioelementos de origem atmosférica, tanto o 210Pb quanto o 10Be apresentaram valores nitidamente mais 
altos nos rios congolêses em todas as frações (MP, MD e Colóides). Três aspectos podem estar relacionados com esse 
padrão: maiores fluxos atmosféricos nos rios congolêses, chuvas mais abundantes na região amazônica (o que poderia 
provocar um efeito diluente), ou um menor tempo de residência desses radioelementos nos solos congolêses. Na Fração 
Coloidal, o 210Pb e o 10Be correlacionaram-se positivamente com o C.O.D. e negativamente com pH (particularmente o 
210Pb) indicando a importância dos coloides orgânicos como suporte geoquímico desses radioelementos nas bacias 
hidrográficas equatoriais. No MD, as atividades do 210Pb em excesso foram semelhantes entre os rios das duas regiões 
(0,08 dpm.l-1 - 0.09 dpm.l-1). Nenhum tipo de relação foi encontrada entre a superfície das bacias de drenagem e esses 
isótopos. 
  Nossas estimativas indicam que o Tempo de Residência do 10Be nos rios amazônicos é da ordem 105 a 106 anos. 
Assim, tendo-se em conta a «  curta » meia vida do 210Pb (T = 21,4 anos) em relação ao 10Be (T = 1,5 x 106 anos), não 
se deveria encontrar concentrações em níveis detectáveis do primeiro nas águas. Assim, a presença de 210Pb em excesso 
nas águas indica que o fluxo atmosférico é rapidamente evacuado nessas bacias. Esse tipo de distribuição pode ser 



modelizado através de um sistema à duas caixas: RTB (Reservatório à Trânsito Rápido) correspondente às águas de 
escoamento, e RTL (Reservatório à Trânsito Lento) i.e., o solo (Dominik et al., 1987). 
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Introdução 
 
  Mudanças nos ecossistemas aquáticos causados, entre outros, pela atividade antrópica afetam diretamente a 
produtividade destes sistemas, e são registradas nos sedimentos lacustres.  Assim, a geocronologia de sedimentos 
associada a análise estratigráfica de diferentes compostos e elementos químicos, tem sido bastante aplicados com o 
objetivo de decifrar a escala temporal dos processos ecológicos em lagos e suas bacias de drenagem  
(Steenbergen et al., 1994). 
  A estratigrafia de pigmentos sedimentares fornece informações a respeito das condições ambientais, que controlam as 
concentrações destes pigmentos, nos diferentes tempos de deposição. Desta maneira, a concentração de pigmentos 
sedimentares tem sido considerada diretamente proporcional a produtividade primária do lago no tempo de deposição 
(Swain, 1985; Eckardt et al., 1991), sendo o grau de preservação destes pigmentos favorecido em condições 
anaerobiose e baixa luminosidade observados, geralmente, em ambientes eutróficos.  
  Uma abordagem histórico-ecológica permite, então, um monitoramento temporal que é essencial para a formulação de 
um modelo de funcionamento que descreva a dinâmica temporal destes sistemas inundáveis. Neste contexto, a análise 
da evolução trófica da Lagoa do Infernão, uma das lagoas marginais do Sistema Mogi-Guaçu, através da estratigrafia de 
pigmentos sedimentares e dos mecanismos que controlam suas concentrações, como oxigênio dissolvido e 
luminosidade, foram estudados com o objetivo de estabelecer as mudanças naturais e/ou antropogênicas ocorridas 
naquele sistema lacustre ao longo do último século. 
   
Área de estudo 
   
  A Lagoa do Infernão é uma das quinze lagoas marginais formadas na porção média do Rio Mogi-Guaçu dentro dos 
limites da Estação Ecológica de Jataí (SP-Brasil). Nesta porção, o Rio Mogi-Guaçu apresenta-se meândrico formando 
uma extensa planície de inundação, na qual se encontra inserida a Lagoa do Infernão. 
  A Lagoa do Infernão encontra-se a cerca de 600 metros distante do Rio Mogi-Guaçu e é uma típica lagoa marginal 
tropical em forma de ferradura. Apresenta profundidade média de 3 metros e 1.494 km2 de bacia de drenagem com alto 
grau de declividade (Figura 1). 
 



 
 
Figura 1: Bacia de drenagem da Lagoa do Infernão indicando os dois pontos de coleta. 
 
 
Metodologia 
 
  Dois testemunhos curtos (30 cm) foram retirados com auxílio de coletores de gravidade, em dois pontos de coleta na 
Lagoa do Infernão (Figura 1). Os testemunhos foram sub-amostrados a cada centímetro. A geocronologia foi 
estabelecida através do método do 210Pb (Simões Filho, 1993).  
  Os conteúdos de matéria orgânica foram estabelecidos por queima a 550°C, e as concentrações de derivados de 
clorofila e carotenóides totais, bem como os percentuais de clorofila nativa, ie, a percentagem de clorofila não 
degradada, foram determinados segundo metodologia descrita por Swain (1985). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
 



  
 
 
Discussão 
 
  O conteúdo de matéria orgânica, das unidades de derivados de pigmentos sedimentares expressos por unidade de 
matéria orgânica (UDPS/MO) e de carotenóides totais também expressos por unidade de matéria orgânica (CT/MO) 
indicam a ocorrência de um maior aporte de matéria orgânica autóctone no ponto de coleta A do que B, provavelmente 
causado por um grande aporte de material de origem terrestre pobre em pigmentos no ponto de coleta B. 
  O ponto de coleta B mostrou condições mais favoráveis para preservação dos pigmentos do que A, embora esta tenha 
apresentado os maiores conteúdos de matéria orgânica. Este fato pode ser explicado pelo efeito do sombreamento, 
maior em B do que em A. 
  O ponto cronoestratigráfico referente a idade de aproximadamente 50 anos mostrou um desvio em relação as 
tendências gerais. Neste ponto, pode ser observado um drástico aumento no aporte de matéria orgânica pobre em 



pigmentos degradados, mas rico em clorofila nativa, indicando um decréscimo no processos de foto-oxidação causados, 
provavelmente, pelo grande aporte de matéria orgânica neste período. Na camada estratigráfica subsequente foi 
observado um aumento na concentração de CT/MO, sugerindo uma possível condição de baixa luminosidade, o qual 
pode ter favorecido a produção de pigmentos acessórios. 
  A taxa de acumulação de matéria orgânica e pigmentos mostrou uma tendência a acumulação nas últimas décadas, 
indicando, assim, um processo de eutrofização que promove baixa luminosidade e baixa concentração de oxigênio 
hipolimnético. De acordo com Albuquerque (1992) e Simões Filho (1993) a composição dos sedimentos da Lagoa do 
Infernão são primariamente formados por material oriundo da bacia de drenagem lacustre. Assim, como a atual 
cobertura vegetal da bacia lacustre é provavelmente mais antiga do que os cem anos estudados neste trabalho, pode-se 
sugerir, então, um processo de eutrofização natural. 
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Introdução 
 
  A lagoa de Araruma (Lat. 22 40’ e 22 57’ S, Long. 42 00’ e 42 23’ W) possui uma área de 220 Km2 e uma 
profundidade média de 3m e máxima de 17m, situa-se paralelamente a costa do litoral fluminense entre as cidades de 
Araruama e Cabo Frio. É uma lagoa costeira do tipo “sufocada” (Kjerfve & Magill,1989) com acesso restrito ao mar, 
não sofrendo em seu interior influência significativa de maré. A lagoa apresenta um balanço hídrico negativo, com a 
evaporação superando a precipitação (evap./precip. = 1.3), o que associado ao baixo aporte fluvial a torna 
constantemente hipersalina. 
  As atividades antropogênicas desenvolvidas na lagoa, extração de sal e calcáreo biogênico, exploração turística e 
imobiliária e o despejo de rejeitos domésticos, faz com que seu presente estado trófico da lagoa seja classificado como 
oligotrófico à mesotrófico (Souza et alli.,1993a), mas dados da FEEMA (1977) indicam que em um passado recente a 
lagoa apresentava-se em um estado oligotrófico. Esta mudança no estado trófico da lagoa é provavelmente resultado do 
aumento da influência antropogênica sobre a lagoa, por conta do aumento populacional e da inauguração da adutora de 
Juturnaíba em 1975, que aumentou o fornecimento de água para a região em 1 m3/seg. 
  A modificação do estado trófico da lagoa pode ser observada pela ocorrência de “blooms” fitoplanctônicos que 
ocorrem em áreas mais impactadas e de circulação d’água mais restrita, como na enseada de São Pedro da Aldeia (i.e; 
clorofila-a = 7.8µg/dm3). Tais “blooms” fitoplanctônicos são limitados pela concentração de fósforo inorgânico 
dissolvido que é provavelmente removido na interface  rio - lagoa e água - sedimento (Souza et alli.;1993b). Este 
aumento artificial da produção fitoplanctônica por conta do enriquecimento de material orgânico e nutrientes é chamada 
de eutrofização cultural (Likens,1972). 
  O impacto antropogênico foi avaliado através de duas estratégias: 
 1) Análise do aporte fluvial. 
 2) Bioensaios sobre o impacto dos esgotos na biomassa fitoplanctônica da lagoa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1- Área de estudo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
 
  Foram realizadas 5 coletas entre os meses de abril a setembro de 1994 nos principais rios afluentes da lagoa (fig. 1). 
No local além da vazão foram medidas temperatura e salinidade. Os bioensaios compreenderam a incubação de diversas 
concentrações de esgotos misturadas com a água da lagoa e o desenvolvimento dos diversos parâmetros biogênicos ao 
longo de 4 dias. As incubações em recipientes claros (vol. 20 l) tiveram as seguintes diluições: 

 



 0) Água da lagoa não incubada. 
 1) Controle, água da lagoa não incubada. 
 2) Diluição 1:100 
 3) Diluição 1:50  
 4) Diluição 1:25 
 5) Diluição 1:12,5  
  Em laboratório as amostras foram filtradas e reservadas para análise de total de sólidos em suspensão (TSS; 
Lenz,1972) e Carbono orgânico particulado (COP; Strickland & Parsons,1972). O filtrado foi congelado até posterior 
determinação de nutrientes inorgânicos dissolvidos (amônia, nitrito, nitrato e fosfato; Grasshoff et alli.,1983) e 
nitrogênio e fósforo orgânico dissolvido (NOD e POD; Valderrama,1981). 
  Os filtros foram  mantidos congelados para posterior medida de clorofila-a (Strickland & Parsons,1972) e análise de 
nitrogênio e fósforo orgânico particulado ( NOP e POP;Valderrama,1981). 
 
Resultados e discussão 
 
  Aporte fluvial - As quatro coletas compreenderam eventos de estiagem (20/06 e 24/09) e de maior intensidade 
pluviométrica (17/04, 03/05 e 19/05). Na coleta realizada durante o periodo de estiagem a maior parte dos rios 
encontraram-se sob estagnação ou fluxo inverso (da lagoa p/ o rio) funcionando assim como braços da lagoa, o que 
pode ser evidenciado pela alta salinidade no interior dos mesmos. Nos eventos de maior intensidade pluviométrica 
observou-se um aporte efetivo dos rios sobre a lagoa (i.e., vazão máxima R. das Moças = 5,74 m3/seg.). 
  O corrégo PiriPiri não apresentou fluxo em nehuma das coletas e uma inspeção de seu curso mostrou um leito seco, o 
que nos leva  a crer que se trata de um rio temporário. 
  Os rios Mossoró, Capivara, Iguaçaba e o canal de salina de São Pedro da Aldeia apresentaram-se grandemente 
impactados por conta da influência antropogênica , o que pode ser evidenciado pelos altos teores de fósforo inorgânico 
dissolvido (PID) e nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) . (i.e. R.Mossoró PID = 18 umol/dm3 ; NID = 158 
umol/dm3). Entretanto não apresentaram vazões significativas  que somadas representam de 0,1% à 19.5% do aporte 
fluvial. 
  Os rios Mataruna, Moças e Salgado apresentaram-se igualmente impactados, suas vazões somadas representam de 
80,5% à 99.9% do aporte fluvial. 
  O aporte observado foi proporcional a vazão o que mostra a inexistência de diluição  com o aumento da vazão, 
ocorrendo a descarga do esgoto estagnado o que resulta em maiores aportes (fig.2). 
 

 
 
 
Figura 2 - Carga diária de PT, NT e COP na água dos rios 
 



 
Figura 3 - Carga diária de PT e PID na água dos rios Figura 4 - Carga diária de NT e NID na água dos   
     rios 
  Nas figuras 3 e 4  pode-se observar um aumento da fração inorgânica dissolvida (NID e PID) em relação aos valores 
totais (NT e PT) a partir de 19 de maio, o que está relacionado as menores vazões e consequentemente um maior tempo 
de residência dos esgotos nos rios. Desta forma o esgoto estagnado vai sendo mineralizado, aumentando assim a fração 
inorgânica dissolvida. 
  Colorações castanho escuro foram observadas na água dos rios, indicando elevados teores de matéria orgânica 
dissolvida, que associado aos elevados tempos de residência dos esgotos pode explicar os anormalmente baixos teores 
de carbono orgânico particulado (COP) (tab. 1). 
                                                                                                                                                                                             
 
Aporte\Data 17/04 03/05 19/05 20/06 24/09 
Fluvial (m3/seg) 11.81 8.99 10.64 4.05 3.26 
PT (kg/dia) 189.8 112.1 283.1 25.8 3.5 
NT (kg/dia) 1325.3 646.3 1402.4 298.9 14.7 
COP (kg/dia) 162.2 191.4 181.75 53.6 91.6 
 
 
Tabela 1 Resultados totais. - PT (fósforo total) , NT (Nitrogênio total) , COP (Carbono orgânico particulado). 
 
  Bioensaios - As figuras 5, 6 e 7 apresentam o desenvolvimento dos parâmetros Chl-a, PID e NID durante as 
incubações. Os valores iniciais dos parâmetros diferem em função das diluições. Destacam-se as incubações com as 
maiores concentrações de esgotos (i.e. 3,4 e 5). Observou-se duas fases: mineralização inicial (i.e. primeiros dois dias) e 
crescimento em “lagphase” da biomassa evidenciando assim o potencial do impacto dos esgotos sobre o cerscimento da 
biomassa algal, e consequentemente da modificação do estado trófico. Observou-se que nas menores diluições o 
crescimento da biomassa algal foi menos evidente, sugerindo que  o potencial de diluição e a limitação de fósforo são 
dois mecanismos que amenizam a eutrofização. 
 

 
 
figura 5 - Chl-a    figura 6 - PID    figura 7 - NID 
 
 
Conclusão: 
  



  Os rios que contribuem efetivamente no aporte da lagoa são os rios Mataruna , Moças e Salgado e em episódios 
esporádicos o Iguaçaba e o Canal de Salina de São Pedro. Apesar de as coletas terem compreendido 3 eventos de maior 
intensidade pluviometrica estes não são muito comuns na região, que apresenta um clima semi-árido, e portanto o 
aporte médio diário deve ser inferior aos aportes apresentados. 
  Os resultados nos levam a crer que o aporte é regido por eventos de maior pluviosidade nos quais o esgoto estagnado é 
carreado para a lagoa resultando em elevados aportes dos macronutrientes (C, N e P). 
  Apesar de a magnitude do aporte alóctone não ser tão significativa, se levarmos em consideração a população (fixa e 
flutuante) e o volume da lagoa (636 milhões de m3), o elevado tempo de retenção das massas d’água na lagoa (estimado 
em 2 anos) pode estar favorecendo o aumento do estoque de material biogênico com um consequente aumento da 
produção prímaria e modificação do estado trófico da lagoa. 
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Introdução 
 
  O Rio Paraíba do Sul possui uma extensão de 1137 km, uma área de drenagem de 55400 Km2, uma descarga média de 
876 m3/s e percorre os estados de São Paulo, Minas Gerais, e Rio de Janeiro,   desembocando  nas águas costeiras do 
litoral Norte Fluminense (Lat.21° 37’S; Long.41° 01’W). Suas águas  são utilizadas para fins domésticos e agrícolas, 
resfriamento de plantas industriais e a geração de energia em usinas hidroelétricas e servem também como receptores de 
efluentes domésticos e industriais (DNAEE,1983; Neves e Costa,1993). 
  Este estudo representa uma primeira etapa de um projeto sobre o transporte, a modificação e o destino de matéria 
biogênica no estuário e nas águas costeiras do Rio Paraíba do Sul. O trabalho  foi executado entre os dias 12 e 14 de 
Julho de 1994 e compreendeu a estimativa da carga fluvial, a análise da mistura das massas de água, do  matéria em 
suspensão e dos nutrientes inorgânicos dissolvidos no estuário. 
 
Material e métodos 
   
  As medições “in situ” e as coletas das amostras de água foram executadas em três setores do estuário, conforme as 
seguintes estratégias: 
1- no rio, ponto localizado na cidade de Campos, através de uma amostragem transversal compreendendo nove 

estações, 
2- no estuário interno, entre as cidades de São João da Barra e Atafona, através de uma amostragem ao longo de dois 

perfis longitudinais, sendo um durante a maré baixa e outro na maré alta, totalizando 21 estações, e, 
3- no estuário externo, na pluma de dispersão do rio, perante uma matriz de amostragem incluindo doze estações 

(Figura 01). 
  Os parâmetros analisados  e  os  métodos utilizados foram:Temperatura e Salinidade com um Termosalinômetro tipo 
MC 5, Electronic Switchgear, London, o pH (WTW 50),  a matéria em suspensão e  Clorofila a (Strickland e 
Parsons,1972), e os nutrientes inorgânicos dissolvidos ( nitrato, o nitrito, a amônia, e o ortofosfato), segundo  Grasshoff 
et al.,1983. As amostras de água foram coletadas com garrafa tipo Van Dorn (Interocean Inc.), estocadas á bordo no 
escuro e sob gelo, filtradas através de filtros do  tipo Whatmann GF/F  no laboratório, e congeladas para posterior 
análise.  
 
Resultados e conclusões 
 
A) Aporte fluvial 
   
  O estudo representou condições típicas de inverno com baixa pluviosidade e uma vazão de  546 m3/s no  dia 13 de 
Julho de 1994, que  coincidiu com a média prevista pela DNAEE (1983) para este período do ano. Apesar   do grande 
elenco de atividades humanas no rio,  as concentrações e o aporte de todos os parâmetros analisados podem ser 
considerados como baixos (Tab.1). Entretanto, o  coeficiente de variacão (C.V.) das concentrações indicou uma maior 
variabilidade transversal para o nitrito (C.V.-22%),  amônia (C.V.-21%) e  ortofosfato (C.V.-30%), indicando a 
provável influência de pontos difusos de esgotos da cidade de Campos. A relação entre a concentração do nitrogênio 
inorgânico total (nitrato + nitrito + amônia) e o  ortofosfato foi alta (N:P= 21:1) em comparação com a razão de  N:P= 
16:1, que refere-se a demanda ideal da produção primária fitoplantônica.  Neste caso, os nutrientes fornecidos pelo rio 
induziram um potencial de limitação para a produção primária no estuário voltada ao ortofosfato.  

B) Estuário interno 
 

  Os perfis longitudinais da temperatura e da salinidade  evidenciaram a presença de massas d’água altamente 
estratificadas durante a maré alta e condições quase homogêneas no período de maré baixa (Figura-02). Esta alternância 



no padrão de estratificação no estuário interno deve ser típico dos períodos de baixa vazão fluvial. Entretanto, nos 
períodos de elevada vazão, a estratificação das massas de água deve-se restringir ao estuário externo.  

  A figura 3 apresenta as concentrações de superfície dos parâmetros analisados em função da salinidade, que serve 
como indicador do padrão conservativo de mistura das massas de água entre a fonte fluvial  e a marinha ( S= 0 ppm em 
São João da Barra, S= 35.9 ppm no mar). No estuário interno a salinidade variou de 0 e 20 ppm para  todos os 
parâmetros  apresentando alta variabilidade e  comportamento não conservativo  durante um ciclo de maré. De maneira 
geral observou-se para esta região: 1) perda de ortofosfato, possivelmente  pela adsorção as partículas  e 2) uma alta 
variabilidade das formas de nitrogênio inorgânico dissolvido e seston,  devido a intrusão da cunha salina, aporte lateral 
do manguezais e entrada de efluentes domésticos.   

C)Estuário externo-pluma  
   

  A distribuição vertical da salinidade entre a desembocadura e a frente costeira oceânica indicou que a pluma apresenta 
uma espessura em torno de 1 metro de profundidade. Abaixo desta, houve intrusão de águas mais densas, 
proporcionando resuspensão de sólidos em suspensão ( Seston > 20 g/m3) e concentrações mais elevadas  de ortofosfato 
( PO4-P > 1 µM). A Figura 4 apresenta a distribuição horizontal das isolinhas dos parâmetros na superfície da pluma 
que demontrou claramente anomalias no padrão de mistura das massas de água e da disperão da matéria, em virtude do 
aporte do rio que desemboca na costa por dois canais.      
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Objectivos e enquadramento 
 
  Em Portugal, a parte a norte do rio Tejo está a ser objecto de um projecto de caraterização geoquímica e de 
mapeamento sistemático à pequena escala para diversos elementos de interesse em geoquímica aplicada (ambiental e 
prospecção) doseados em sedimentos de corrente ("stream sediments") de pequenas bacias hidrográficas. Tal projecto, 
que se enquadra nas finalidades gerais do Projecto IGCP 259 "International Mapping Project" (DARNLEY et al., 1995) 
e segue muitas das suas recomendações, foi iniciado em 1993 após um estudo-piloto referente a duas bacias 
hidrográficas, uma no sul e outra no norte do país (FERREIRA et al., 1993). Espera-se que seja estendido para sul do 
Tejo de modo a dispor-se a médio prazo de uma primeira e provisória aproximação à cobertura total e completa de 
Portugal. 
  Os trabalhos, que são efectuados no âmbito de dissertações do Curso de Mestrado em Geoquímica da Universidade de 
Aveiro, integram o apoio de um laboratório comercial do Canada que efectua a análise de 32 elementos por amostra, 
entre os quais o mercúrio. 
  Tendo sido detectadas várias questões relativas à potencial influência da variabilidade de amostragem e da 
variabilidade analítica na caracterização dos sedimentos e no mapeamento de teores em termos deste elemento, dá-se 
aqui conta delas. 
 
Materiais e métodos 
 
  A área do projecto, que se estende por cerca de 44 000 km2 do Tejo para norte, tem rede de drenagem de densidade e 
distribuição que lhe conferem boa cobertura. A rede de amostragem é irregular e comporta 210 locais de colecta 
previamente seleccionados em função de acesso fácil por estrada. Cada local representa uma área de influência de cerca 
de 20 X 50 km. A densidade amostral é de 1 local/208 km2. Em cada local foi colectada  uma amostra compósita  
(amostra "original") resultante da mistura em saco de plástico do material de cinco tomas em pontos distanciados entre 
si de uns 50 m, efectuando-se a colheita em leito dinâmico e até à profundidade de uns 25 cm. O peso mínimo de cada 
amostra foi de 7 kg depois de seca. Em 22 dos locais, e para estudo da variabilidade de amostragem, foram colhidas, por 
processo idêntico mas em pontos alternantes intermédios, amostras "duplicadas". A colecta decorreu entre Dezembro/93 
e  Agosto/94.  Depois de secas em estufa  a < 40° C, as amostras foram passadas por peneiro de tela plástica de 180 µm 
(<0 mesh). 
  O Hg foi doseado por espectrometria de absorção atómica sem chama, após ataque parcial da amostra por água régia a 
95° C. O limite de detecção indicado foi de 5 ppb. 
 
Resultados, discussão e conclusões 
 
3.1. O rigor analítico ("accuracy") dado pelo erro relativo, i. e., (µ- x )/µ %, foi calculado a partir dos resultados da 
análise repetida de um padrão que o laboratório de apoio usa como padrão "interno"; ou seja: o valor de µ é indicado 
pelo laboratório. O erro é de 1,6%, bastante baixo portanto. Foi ainda feito um outro tipo de controlo do rigor através da 
dosagem "cega" de duas amostras internacionais de referência de solo, editadas pelo U. S. Geological Survey, que 
foram enviadas para o Canada como amostras comuns. Apesar de se tratar de um controlo simplista e limitado, uma vez 
que os valores verdadeiros indicados pelo USGS são obtidos por ataque total das amostras e o ataque efectuado pelo 
laboratório de apoio ao projecto é parcial, serviu para levantar dúvidas acerca do rigor da análise, pois se num caso 
(amostra GRX6) sucedeu o esperado, ou seja, o teor obtido no Canada foi inferior ao valor verdadeiro, no caso da 
amostra GRX2 sucedeu o contrário; e, para mais, afastando-se muitíssimo o teor determinado ali (3 580 ppb) do valor 
verdadeiro (2,9 ppb). 
  A reprodutibilidade ("precision") total de análise (erro de preparação laboratorial + erro instrumental), expressa pela 
variância, foi calculada partir de 6 análises repetidas do padrão laboratorial referido. A variância toma o valor de 756 (σ 
= 27, 5 ppb), tratando-se de um valor elevado até por comparação com os outros elementos (analisados por ICP - EOE). 
Levantaram-se assim ainda mais dúvidas sobre a qualidade da análise, as quais foram confirmadas ainda pela 
inconsistência do erro instrumental. Este foi calculado a partir das dosagens repetidas, que o laboratório faz 



sistematicamente, de uma amostra aleatoriamente seleccionada em cada lote de 35. Usando os duplicados analíticos de 
7 amostras, verificou-se que a variância toma os valores de zero em três casos, de 25 num caso e 100 em três casos. 
Portanto, resultados inconsistentes. 
  Para controlo da variabilidade de amostragem usaram-se os teores das amostras "originais" e os das 22 amostras 
"duplicadas". Construiu-se o diagrama rectangular "[Hg] nas amostras originais vs [Hg] nos duplicados" que revelou 
uma variabilidade amostral muito elevada. Efectivamente, dos 22 duplicados dois (∼ 9%) apresentam teores idênticos 
aos das amostras "originais", dezasseis (∼ 73%) apresentam teores em média 2,4 vezes menos elevados que os das 
amostras "originais" e quatro (∼ 18%) apresentam teores em média 1,7 vezes mais elevados, ocorrendo ainda 
discrepâncias enormes entre os teores de alguns pares de amostras. Atribui-se esta variabilidade amostral elevada em 
grande parte à variabilidade analítica. 
3.2. Os teores das 210 amostras "originais" apresentam uma distribuição estatística aparentemente lognormal positiva, 
com média geométrica e mediana praticamente idênticas e iguais a 45 ppb, teores mínimo e máximo de 5 ppb e 620 
ppb, respectivamente, e desvio-padrão (d.p.) de 60 ppb. 
  O mapa da distribução espacial de classes de teor é apresentado na Fig. 1.A.. 
  As 22 amostras "duplicadas" apresentam teores com média geométrica, mediana e média aritmética respectivamente 
de 39, 38 e 50 ppb. Os tores mínimo e máximo são 5 e 250 ppb e d.p. de 48,5 ppb. Pressupondo que os 22 teores 
também fazem parte de uma distribuição do mesmo tipo, a média geométrica será o parâmetro central que melhor 
caracteriza a população. Frisa-se alguma semelhança entre os parâmetros dos dois conjuntos de teores. 
3.3. As conclusões tiradas acima sobre rigor, reprodutibilidade analítica e variabilidade amostral põem imediatamente 
em causa a validade daqueles parâmetros, bem como a do mapeamento geoquímico apresentado. 
  Ainda assim, desprezando as dúvidas relativas ao rigor da análise e tomando só em conta as outras, resolveu-se fazer, 
em termos de mapeamento, uma comparação de resultados usando dois conjuntos de teores de Hg: um, já utilizado, 
constituído pelos 210 teores das amostras "originais"; e outro composto pelos 22 teores determinados nas amostras 
"duplicadas" e ainda por 188 teores simulados tendo em atenção a variabilidade da análise. Para este último efeito: a) a 
cada um dos teores de 137 (∼ 73% de 188) amostras "originais" aleatoriamente escolhidas subtraíu-se 55 ppb (ou seja 
duas vezes o desvio-padrão associado ao erro de análise, como se viu); b) a cada um dos teores de 34 (∼ 18% de 188) 
amostras "originais" aleatoriamente escolhidas  adicionou-se 55 ppb; c) os teores das restantes 17 (∼ 9% de 188) 
amostras "originais" foram mantidos para efeitos de simulação. Pressupôs-se na simulação, em resumo, que 17 amostras 
"duplicadas" apresentariam teores idênticos aos das "originais" e que 171 daquelas apresentariam teores afastados de +/- 
2 desvios - padrão. Como esta simulação conduziu em certos casos a teores negativos, adoptaram-se dois tipos de 
procedimento para efeitos de mapeamento: num, os 210 teores foram transformados por adição de um valor constante 
de modo a eliminar aqueles; noutro criou-se uma classe de valores inferiores ao limite de detecção (5 ppb) incluido esse 
teores negativos.Nas Fig. 1B e 1C observam-se as distribuições espaciais de classes de teorers simulados. 
  Pode concluir-se que os padrões de distribuição são bem distintos para o caso dos teores não simulados (Fig 1.A), por 
um lado, e dos teores simulados, por outro, sendo neste último semelhantes entre si os padrões 1.B e 1.C. Ou seja: a 
variação analítica foi, por si só, capaz de alterar bastante o padrão de variação espacial. 
3.4. O caso apresentado pode servir para acautelar futuros clientes de laboratórios comerciais ou não que necessitem de 
análises de Hg. O que vivamente se aconselha é que sejam tomadas medidas que permitam levar a efeito uma avaliação 
de resultados analíticos e proceder de acordo. 
  A análise do mercúrio em materiais geológicos é dificultada por vários factores, nomeadamente o baixo nível dos 
teores em geral encontrados. A experiência de um dado laboratório neste tipo de análise conta muito e, neste aspecto, 
deve dizer-se que a do laboratório canadiano (que havia sido recomendado por entidade insuspeita) é ainda pequena: até 
1992/1993 a análise de Hg integrada no pacote analítico que foi solicitado era ali efectuada por ICP-EOE, com limite de 
detecção declarado de 1 ppm. 
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  A biodegradação é o mecanismo primário pelo qual os hidrocarbonetos e as substâncias aromáticas são eliminados do 
meio ambiente (1,2). As comunidades naturais de microorganismos reconhecem as substâncias xenobióticas, 
metabolizando-as completamente, desde que haja exposição prévia à(s) fonte(s) poluidora(s) (3,4), condições físico-
químicas e nutrientes adequados (5,6). O fenômeno de reconhecimento induz a uma seleção inicial, adaptação, 
aclimatação e proliferação de microbiota autóctone especializada. A aquisição adaptativa de vias de degradação de 
substâncias xenobióticas tem sido demonstrada nas bactérias de diversos ecossistemas (7,8). Então, a sobrevivência das 
espécies, que compõem a microbiota, está ligada à habilidade de se adaptarem ao estresse ambiental.  
  As metodologias comumente utilizadas em microbiologia, para o monitoramento de ambientes potencialmente 
impactados, são de execução demorada, com obtenção de resultados após dias de incubação, e ineficientes para 
evidenciar todas as bactérias viáveis in vitro.(9). Em verdade, os métodos de numeração do crescimento in vitro são 
seletivos e portanto ineficientes quando se quer estudar a totalidade da comunidade bacteriana (10). Em laboratório, as 
bactérias são cultivadas, geralmente, em meio líquido; o meio ambiente contudo, é bem mais complexo, sendo que a 
superfície do solo ou do sedimento são os maiores sítios da atividade microbiana (11). No intuito de minorar tais 
dificuldades, existe uma tendência de se escolher metodologias sensíveis para monitorar o estresse ambiental, que 
detectem alterações metabólicas iniciais em organismos expostos a um amplo espectro de substâncias tóxicas, mesmo 
em baixas concentrações. A dosagem de proteinas é um método que responde a essa problemática, pois expressa a 
produtividade microbiana num determinado sistema, mesmo que pouco impactado, é também de fácil execução e 
bastante sensível. (12, 13, 14). Sendo assim, utilizamos a metodologia de dosagem de proteinas para determinar o 
impacto causado por substâncias aromáticas na microbiota autóctone de sedimentos marinhos (15). Conhecendo-se a 
importância dos sedimentos como microhabitats para as bactérias marinhas, realizamos experimentos com amostras de 
sedimento, coletados na linha de maré da praia adjacente à Estação Hidroviária de Niterói, localizada na Baia de 
Guanabara, RJ (22o53’36” S e 43o07’30” W). A biomassa bacteriana foi estimada após submeter amostras de 
sedimentos à incubação com ácido benzóico, ou tolueno ou benzeno nas concentrações de 1-, 5-, 10- e 15mM. A 
dosagem de proteinas foi realizada em triplicata, em intervalos de tempo regulares durante 30 dias ,para cada substância 
testada. O grupo controle continha apenas a matéria orgânica endógena do sedimento. Os controles da reação química 
entre os aromáticos testados e o reagente da dosagem de proteínas foram utilizados para calibrar a leitura 
espectrofotométrica. 
  O tolueno e o ácido benzóico foram utilizados como fontes de carbono e de energia pela microbiota do sedimento 
estudado, pois o aumento da concentração dos substratos aromáticos foi seguido por aumento de biomassa 
hidrocarbonoclástica (fig. 1e 2). O benzeno, como fonte de carbono, se revelou como o xenobiótico mais tóxico à 
microbiota, não tendo sido verificado resultados significativos de biodegradação. A análise estatística pelo teste t de 
Student dos resultados obtidos em cada experimento, evidenciou os seguintes valores de p: ácido benzóico 1mM 
(p=0,0098*), 5mM (p=0,0030**),10mM (p=0,0242*  e 15mM (p<0,0001***); tolueno 1mM (p=0,0022**), 5mM 
(p<0,0001***), 10mM (p<0,0001***) e 15mM (p<0,0001***). 
  A biomassa microbiana (população hidrocarbonoclástica) apresentou níveis mais elevados entre o máximo de 19 dias 
para ácido benzóico 15mM e o mínimo de 5 dias para tolueno 15mM. O aumento percentual da biomassa 
hidrocarbonoclástica para os dois substratos citados acima foi idêntico, 351% em relação aos controles de cada 
experimento. Os substratos ácido benzóico 5mM, tolueno 1mM e 5mM foram utilizados como fontes de carbono, 
aumentando a biomassa hidrocarbonoclástica em 193%, 119% e 128%, respectivamente, em 7 dias, em relação aos 
controles. Com tolueno 10mM houve aumento de 196% de biomassa específica em 10 dias. O sistema que apresentou 
maior aumento de biomassa hidrocarbonoclástica foi o do ácido benzóico 10mM, com o percentual de 910% em 9 dias. 
Após o esgotamento dos nutrientes, todos os sistemas entraram em equilíbrio, com sensível queda na concentração de 
proteinas, indicando a substituição da biomassa hidrocarbonoclástica por outras populações. 
  Estes resultados indicam que a praia adjacente à Estação Hidroviária de Niterói apresentou microbiota 
hidrocarbonoclástica, sugerindo que ela é receptora crônica de hidrocarbonetos aromáticos. Os substratos aromáticos 
foram utilizados como fontes de carbono e de energia, pois o aumento significativo de biomassa específica evidenciou a 



 

multiplicação do ADN, a transcrição em ARN e, portanto, a tradução em proteinas. A metodologia de dosagem de 
proteinas pode ser ,então, usada para se efetuar o diagnóstico preliminar de impacto ambiental, verificando a existência 
de bactérias hidrocarbonoclásticas. Com este mesmo método, pode-se inferir a capacidade da microbiota em depurar o 
ambiente impactado e, finalmente monitorá-lo, quando for implantado um sistema para tal fim.  
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Introdução 
 
  O complexo ultramáfico-alcalino de Salitre, localizado nas proximidades da cidade de Patrocínio, (MG) e constituído, 
principalmente, por piroxenito micáceo (bebedourito), peridotito e carbonatitos, faz parte da Província alcalino-
carbonatítica do Alto Paranaiba, de idade cretácica superior (Ulbrich & Gomes, 1981). 
  O intemperismo químico profundo dessas rochas deu origem a uma espessa cobertura laterítica (50-100m), que 
recobre a maior parte do complexo. Encravada neste manto laterítico ocorre uma importante depressão pantanosa 
(Lagoa Campestre), entulhada por sedimentos cenozóicos. 
  O estudo da cobertura laterítica (solo e alterita), nas proximidades da Lagoa Campestre, evidenciou a existência de 
uma paragênese complexa formada por hematita, goethita, gibbsita, caolinita, quartzo, anatásio, apatita, crandalita, 
peroviskita e calzirtita. Devido à existência desta mineralogia particular, a cobertura laterítica apresenta altos teores em 
TiO2 (>30%), ETR (>5%Σ R2O3), ZrO2 (>1%) e Nb2O5 (>1%). 
  Sobre esta cobertura de intemperismo ocorre um mosáico de fisionomias de floresta estacional semi-decidua e cerrado, 
altamente modificado pela atividade humana (cafeicultura, pastagem, carvoaria, etc). 
  O clima da região é tropical, caracterizado por temperatura média anual de aproximadamente 20°C e pluviosidade de 
1500 mm/ano, distribuída em duas estações distintas, sendo uma seca de julho a novembro e outra úmida de dezembro a 
maio.  
  Foi objetivo do presente trabalho verificar o papel que a vegetação de cerrado apresenta na dispersão secundária de 
alguns elementos-traço, em particular os ETR e o Ti. 
 
Material e métodos 
    
  No presente trabalho foram determinados os teores de elementos-traço nas espécies vegetais, mais representativas do 
cerrado local, e nos diferentes horizontes de um perfil latossólico, solo dominante na região estudada. A amostragem 
(plantas e solos) foi realizada em uma área situada à margem da Lagoa Campestre com cobertura secundária de cerrado 
"sensu stricto". 
 
Plantas 
 
  As amostras de plantas foram coletadas durante a estação seca (agosto 1993). Foram selecionadas 14 das especies mais 
frequentes (7 árvores, 5 arbustos, 2 ervas) com ampla variação de grupos botânicos (1 pteridófita, 12 famílias de 
angiospermas). Foram coletadas folhas, caules e raízes (caules e raízes ainda não analisados) de maneira a obter-se 50-
100 g de matéria vegetal seca. As identificações foram confirmadas por “vouchers” incluídos no herbário SPF. Cada 
amostra foi lavada sucessivas vezes em agua deionizada, sendo posteriormente seca e triturada. O material moido foi 
colocado em cadinhos de porcelana, seco a 105 °C por 24 h, pesado e calcinado em mufla (450 °C por 12 h). As cinzas 
foram pesadas e divididas para Análise por Ativação Neutrônica (AAN) e ICP-AES.  
  Para AAN, as amostras de cinzas e os padrões foram lacrados individualmente em pacotes de polietileno, e irradiados 
por 8 horas em fluxo de nêutrons térmicos de 1012ncm-2s-1, no reator IEA-R1 do IPEN/CNEN-SP. As contagens 
foram feitas em um detector de Ge hiperpuro, com resolução de 1,90 KeV para o pico 1332 KeV do 60Co, conectado a 
uma placa ORTEC ACE 8K. Para as analises dos espectros foi empregado o programa VISPECT, desenvolvido no 
IPEN. Foram feitas duas séries de medidas, após 5 e 20 dias da irradiação. Os materiais de referência utilizados foram 
“citrus leaves”, “pine nedles” (USGS). 



  Corpos de prova de madeira (1 cm x 1 cm x1 cm) foram polidos com navalhas, tratados com hipoclorito de sodio, 
metalizados e observados em MEV acoplado à microssonda EDS. 
 
Solo 
 
  Os diferentes horizontes do solo foram analisados quimicamente. Os elementos maiores foram determinados por ICP-
AES, apos fusão com LiBO4 e diluiçao em HNO3 2N, enquanto que os elementos-traço, incluindo os ETR, foram 
determinados por ICP-AES, apos digestão mista por HClO4-HF. 
 
Resultados e discussão 
 
  Os valores de ETR nas diferentes amostras de plantas estão assinalados na Tabela 1. Devido à grande homogeneidade 
dos teores de ETR nos diferentes horizontes do solo (Tabela 2) os valores de ETR obtidos para plantas foram 
normalizados em relação aos valores médios encontrados nas amostras de solos (Figura 1).  
  O teor absoluto de ETR nas cinzas dos vegetais é elevado, como seria de se esperar em plantas que crescem em solos 
onde os teores destes elementos são elevados. Entretanto, estes valores se situam dentro da faixa usual observada por 
outros autores (YLIRUKANEN, 1975; ICHIASHI et al., 1992). Diandrostachia chrysotrix é a espécie que possui teores 
mais elevados em ETR. É uma gramínea que forma touceiras de  aproximadamente 1m de diâmetro, com raizes 
fasciculadas de até 50 cm de profundidade.Como se trata de uma das espécies dominantes no estrato herbáceo na região 
da Lagoa Campestre, supõe-se que deve desempenhar um papel muito importante na ciclagem dos ETR na região.  
  Para algumas espécies de plantas, um fraco fracionamento para Ce e ETRP foi observado .  
  Os teores dos demais elementos-traço analisados são apresentados na Tabela 3.  
  Os altos teores em titânio apresentados pela Alibertia concolor, Gochnatia polymorpha, Lamanonia ternata e Qualea 
grandiflora indicam, provavelmente, que essas espécies são acumuladoras de Ti. De fato, o gênero Qualea, bem como 
as demais Vochysiaceae, sao conhecidos como acumuladores de aluminio. 
  Foram observadas mineralizações intracelulares, provavelmente silicatos e oxalatos, associadas a acumulação de Ti. 
As mineralizações apresentam algumas feições microcristalinas semelhantes às concreções observadas nas turfas 
existentes na região. A definição da estrutura e composição dessas mineralizações requer ainda estudos específicos, que 
se encontram em andamento. 
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Tabela 1. Teores de ETR nas cinzas das plantas do cerrado nas imediações da Lagoa Campestre, Salitre. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ELEMENTOS TERRAS RARAS 

Species La Ce Nd Sm Eu Tb Yb Lu 

Alibertia concolor 12,0 25,00 13,00 1,40 0,34 0,18 0,30 0,05 

Bauhinia rufa 5,3 10,00   0,57 0,14 0,11 0,24  

Blepharocalyx salicifolia 13,0 33,00 13,00 1,30 0,35 0,12 0,30 0,06 

Dalbergia mischolobium 21,5 36,70 14,00 1,90 0,43 0,15 0,29 0,04 

Diandrostachia chrysotryx 41,0 115,00 33,00 5,00 1,03 0,45 0,41 0,08 

Erythroxylon sp 12,0 24,00 9,00 1,50 0,30 0,11 0,12 0,02 

Gochnatia polymorpha 11,0 30,00 7,00 1,30 0,27  0,24 0,05 

Lamanonia ternata 11,6 29,00 10,00 1,30 0,31 0,13 0,39 0,01 

Leandra aurea 21,0 44,00   3,00 0,64 0,18 0,24 0,04 

Pteridium aquilinum 11,0 21,00 12,00 1,60 0,40 0,60 0,51 0,10 

Qualea grandiflora 5,3 14,00   0,65 0,21   0,28 0,08 



Tabela 2. Teores de ETR (ppm) nos diferentes horizontes (profundidade em cm) do perfil latossólico das 
imediações da Lagoa Campestre, Salitre e valores médios para os solos da região 
 
 
 

Horizontes La Ce Nd Sm Eu Dy Er Eb 

0 - 10 653 1204 487 85 19 28 26 5 

10 - 25 677 1260 516 89 20 30 27 5 

25 - 45 715 1319 550 93 22 31 28 5 

45 - 85 729 1352 551 96 22 34 29 5 

85 -  120 727 1329 545 88 21 32 33 5 

Média dos solos das 
imediações (N = 20) 

725 1370 563 97 22 36 33 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 3. Teores de elementos - traço nas cinzas de plantas do cerrado nas imediações da Lagoa Campestre, Salitre, MG 
 
 Elementos - traço 

 Na K Rb Cs Mg Ca Sr Ba Sc Ti Zn Hf Co P Th U Ash Ti 

Espécies % % ppm ppm % % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm % 
dm 

ppm 
dm. 

Alibertia concolor 0,12 12,2
0 

217 15,0 4,65 13,5
7 

259
1 

491
9 

2,5 278 192 1,10 1,6 11,3
0 

2,5  5,44 15 

Bauhinia rufa 0,08 3,52   1,78 10,2
3 

624 612
2 

 94 569   7,48   5,44 5 

Blepharocalyx 
salicifolia 

0,20 17,8
7 

214 18,0 4,78 10,1
0 

195
5 

153 2,3 666  1,23 3,4 3,78 2,3 0,64 0,97 6 

Dalbergia 
mischolobium 

0,21 14,8
7 

451 28,0 7,61 18,3
0 

518
6 

167
1 

2,3 668 631 0,75 7,8 5,42 2,4 0,32 1,03 7 

Diandrostachia 
chrysotryx 

0,26 6,64 286 41,0 1,51 3,12 221 930 4,4 138 230 2,70 6,7 4,28 7,4 1,30 3,33 5 

Erythroxylon sp 0,09 2,06 72 12,0 1,63 4,74 137 191
8 

1,5 46 109 0,61 1,6 4,40 2,3 0,32 1,21 1 

Gochnatia 
polymorpha 

0,23 18,4
4 

540 13,4 4,52 9,20 466 233
7 

1,6 876 980 0,82 2,2 3,20 2,1 0,40 3,09 27 

G. polymorpha - stem 0,17 21,9
0 

  4,73 7,42 112
4 

273
4 

 131
0 

   4,79     

Lamanonia ternata  0,23 15,9
2 

251 6,0 6,45 17,3
8 

421
1 

210
1 

2,6 971  1,07 114,
0 

8,32 2,7 1,30 3,28 32 

Leandra aurea 0,05 4,47   2,40 10,8
2 

158
3 

459
3 

 75    2,28   5,44 4 

Pteridium aquilinum 0,14 5,82 761 0,4 2,22 4,33 245 148
7 

1,3 44 199 2,70 2,3 3,76 1,6 0,37 2,52 1 

Qualea grandiflora 0,13 11,3
4 

274 33,0 1,96 7,14 321
1 

997 0,5 469  0,52 1,4 6,04 1,4 0,48 4,23 20 

Rapanea cf lancifolia 0,24 25,6
4 

  6,52 12,6
6 

139
4 

470  433    2,95   3,28 14 

Stryphnodendron  sp 0,18 22,9
5 

  7,93 9,81 908 334  376    6,69   3,23 12 

Zanthoxylon 
obscurum 

0,13 22,3
2 

  5,65 9,64 252
4 

154  292    8,13   6,67 19 
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Introdução 
 
  O principal tipo litológico de caráter endógeno aflorante no Município de Niterói, Rio de Janeiro, é o Gnaisse 
Facoidal. Foi Lamego (1945,1948) quem primeiro apresentou estudos geológicos da área, incluindo alguns perfis. 
Dalcomo et al (1981), trabalhando na escala 1:50.000, deram a configuração atual do Gnaisse Facoidal. Hippertt (1986, 
1987, 1990) trabalhando em escala de maior detalhamento, se voltou mais para as interpretações petrogenéticas do 
Gnaisse Facoidal como também as dos litotipos distintos à ele associados. Executou trabalho mais petrográfico, com 
especial ênfase às deformações, culminando com a caracterização da Zona de Cisalhamento Dúctil de Niterói (ZCDN). 
Apresentou alguns dados químicos de alguns litotipos e de alguns megacristais de K-feldspatos. Cavalcante Filho 
(1990), trabalhou com maior ênfase na caracterização química (elementos maiores, menores e traços: Cu e Zn na rocha 
e biotita) do Gnaisse Facoidal e mineralógica com relação à sua distribuição areal. É objetivo deste trabalho mostrar o 
comportamento químico e mineralógico do Gnaisse Facoidal no Município de Niterói e arredores para que sirvam de 
referência de base para trabalhos ambientais que se façam na área. 
 
Aspectos mineralógicos e químicos 
   
  A principal característica do Gnaisse Facoidal é sem dúvida a viva presença dos megacristais de K-feldspato. Em geral 
róseo, podendo se apresentar esbranquiçado, hábito ovalado mas principalmente retangular, podendo atingir aos 15 
centímetros, oferece por vezes à rocha certa orientação. Por entre os megacristais de K-feldspato, ocorre uma massa 
branca acinzentada, composta por plagioclásio (oligoclásio/andesina), quartzo e em menor proporção álcali-feldspato, 
biotita, granada, clorita, minerais opacos, zircão e apatita. O plagioclásio freqüentemente se mostra numa trama 
poligonizada, grãos variando de tamanho, podendo atingir aos 7 milímetros. Os grãos de quartzo, por vezes mostrando 
recristalização, pode atingir até 13 milímetros, mostrando-se alongados por estiramento e forte extinção ondulante. A 
biotita, em pequenas palhetas, freqüentemente se  mostra cloritizada. Ocorrem com certa freqüência no interior dos 
megacristais. É em volume, a biotita, o principal máfico na rocha. A granada (almandina), ocorre regularmente porém 
com baixa concentração. Os minerais opacos estão representados quase que exclusivamente pela magnetita, 
freqüentemente alterada, e por inclusões minúsculas de pirita. Possui a magnetita aspecto poiquilítico quando observada 
ao Microscópio Eletrônico de Varredura. É comum se observar a presença de minerais opacos dispostos sub-
paralelamente à clivagem basal da biotita e à própria clorita, que ocorre de forma interlamelar à biotita. Zircão e Apatita 
ocorrem tanto englobados na biotita quanto isoladamente. A composição química do Gnaisse Facoidal (Tabela 1) bem 
reflete aos valores obtidos pela análise modal (Tabela 2). 
 
Discussão dos resultados 
  
  O Gnaisse Facoidal em mais de 95 % do seu volume é constituído por feldspatos, quartzo e biotita. Cerca de 90 % do 
K-feldspato se apresenta como megacristal. Alguns valores mais elevados de K2O são explicados pela maior incidência 
nestas amostras de K-feldspato e concentração de biotita. Estes pontos concordam bem com faixa de intensa blastese do 
Gnaisse Facoidal indicadas por Hippertt (op.cit.). Em geral, FeO, MgO e TiO2 mostram comportamento similar da 
mesma forma que CaO e Na2O. Os traços Cr, Cu, Ni e Zn apresentam comportamento bastante semelhante bastante 
distinto do Pb. 
 
Conclusões 
 
  Os dados mineralógicos e químicos mostram que o Gnaisse Facoidal apresenta um comportamento lateral bastante 
uniforme. Os elementos maiores e menores estão em boa correspondência com a análise modal. A granada e clorita, 
embora possuam baixa concentração, apresentam comportamento similar ao do FeO. Quanto aos traços, embora possam 
os valores encontrados serem considerados normais para este tipo de rocha, para o Cu e Zn analisados para a rocha total 



e para biotitas da mesma rocha, Gnaisse Facoidal, o volume de biotita determinado se mostra insuficiente para justificar 
as concentrações dos citados elementos na rocha. 
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Tabela 1: Dados Químicos para o Gnaisse Facoidal na cidade de Niteroi. 
 
 SiO2 TiO2 Al2O3 MnO MgO FeO Fe2O3 CaO Na2O K2O P2O5 H2O- PF Cr Cu Ni Pb Zn 

Jc-1 68,5 0,73 13,9 0,07 0,85 2,88 0,52 2,77 3,69 4,03 0,17 0,80 0,70 14,7 12,2 4,9 24,3 57,9 
Jc-2 72,2 0,41 13,4 0,05 0,63 1,88 0,70 1,77 3,11 5,33 0,18 0,10 0,42 9 5,5 3,4 30,5 47,6 
Jc-3 73,1 0,39 12,6 0,04 0,61 1,92 0,24 2,32 3,03 5,29 0,18 0,30 0,70 14,6 3,9 4 35,4 34 
Jc-4 69,3 0,51 13,9 0,06 0,80 2,47 0,47 2,77 3,54 5,30 0,24 0,20 0,80 10 5,8 3,8 28,2 49,3 
Jc-5 71,3 0,41 12,8 0,04 0,61 1,67 0,88 2,02 3,33 5,69 0,19 0,30 0,40 11,2 8 4,1 27,6 52 
Jc-6 70,4 0,38 13,5 0,06 0,66 2,68 0,67 2,39 3,55 4,61 0,17 0,50 0,70 12,4 5 4,3 31,8 45,6 
Jc-7 71,6 0,32 13,4 0,04 0,54 2,02 0,10 2,62 3,11 4,74 0,17 0,10 0,30 14 4,9 4,1 29,6 35,8 
Jc-8 70,1 0,52 13,4 0,06 0,86 2,77 0,90 2,62 3,72 5,19 0,14 0,10 0,40 11,3 7,7 5,1 34,4 47,6 
Jc-10 69,5 0,33 13,4 0,04 0,50 1,47 0,59 2,51 3,31 5,96 0,19 0,80 0,90 15,1 6,8 4,6 32,6 36,4 
Jc-12 73,2 0,57 13,0 0,03 0,34 1,50 0,34 1,87 3,09 5,39 0,24 0,10 0,30 10 2,9 1,7 32,2 26,8 
Jc-13 69,3 0,29 13,3 0,06 1,10 2,94 0,67 2,99 2,95 4,36 0,17 0,4 0,60 18,4 11 7,5 23,1 60,1 
Jc-14 70,0 0,65 13,6 0,03 0,27 1,35 0,51 1,42 5,12 5,80 0,23 0,10 0,55 8,2 1,1 1,8 33,9 24 
Jc-15 72,4 0,20 13,7 0,04 0,37 1,51 0,40 1,49 2,84 5,6 0,16 0,80 0,60 9,8 4 1,9 32,4 26,9 
Jc-18 69,5 0,54 13,0 0,07 0,87 3,21 0,22 2,81 3,50 4,82 0,24 0,12 0,60 18,1 8,7 6,4 25,2 52,5 
Jc-19 72,2 0,50 12,8 0,05 0,82 1,40 1,40 2,40 2,80 5,40 0,19 0,10 0,40 17,7 4,8 5,8 30,4 40,9 
Jc-20 71,2 0,59 13,4 0,11 0,77 1,18 2,78 3,03 3,33 4,18 0,23 0,10 0,22 27,5 8,6 9,6 24,1 45,1 
Jc-21 71,7 0,41 13,4 0,04 0,63 2,04 0,54 2,62 3,19 4,63 0,19 0,16 0,80 14,2 6,9 4,2 21,2 48,4 
Jc-22 68,3 0,66 13,9 0,07 1,06 3,79 0,64 2,77 2,95 4,82 0,21 0,31 0,78 24,5 14,5 11,1 25,1 83,4 
Jc-23 70,4 0,68 13,2 0,07 1,10 3,66 0,72 2,47 2,73 4,89 0,16 0,20 0,32 23,3 15,2 11,9 26 78 
Jc-24 71,9 0,22 13,5 0,03 0,49 2,96 0,10 2,24 2,87 4,39 0,22 0,22 0,39 19 7,9 6,3 30,6 52,5 
Jc-25 70,9 0,45 13,2 0,06 1,11 2,64 0,50 2,92 2,88 4,36 0,24 0,13 0,95 30 10 10,1 23,3 46,2 
Jc-26 72,1 0,45 13,7 0,03 0,65 2,12 0,34 2,39 3,58 4,39 0,21 0,40 0,35 13,7 4,5 4,9 31,1 43 
Jc-27 71,6 0,46 12,9 0,04 0,83 2,06 0,81 2,84 3,09 4,59 0,14 0,41 0,42 14,2 3,8 6 26 35,4 
Jc-28 72,7 0,35 12,9 0,07 0,62 2,28 0,10 2,24 2,35 4,88 0,22 0,17 0,52 12,2 2,1 3,6 27,4 22,9 
Jc-29 72,5 0,21 13,1 0,04 0,29 1,61 0,37 1,87 2,92 5,52 0,22 0,36 0,95 9,6 3,3 1,3 33,1 30,3 
Jc-30 73,4 0,16 13,0 0,03 0,23 0,89 0,54 1,57 2,70 5,77 0,20 0,28 0,71 7,8 0,9 0,6 35,7 22,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2: Composição Modal  para o GnaisseFacoidal na Cidade de Niteroi. 
   

 Quartzo Plagioclás
io 

K-
feldspato 

Biotita Grana
da 

Opacos Clorita 

Jc-1 25,8 29,5 37,0 5,8 1,0 0,3 0,6 
Jc-2 27,4 24,1 43,1 4,4 0,4 0,2 0,4 
Jc-3 29,7 28,0 37,8 3,9 0,4 0,1 0,1 
Jc-4 24,2 27,8 42,5 3,7 1,0 0,3 0,7 
Jc-5 22,5 26,9 44,8 5,o 0,3 0,2 0,6 
Jc-6 25,0 28,0 40,5 4,7 0,7 0,4 0,7 
Jc-7 27,9 25,3 40,6 4,6 0,9 0,3 0,5 
Jc-8 24,5 28,8 39,6 2,4 0,8 0,4 1,1 

Jc-10 22,2 27,1 45,8 5,6 0,2 0,2 0,4 
Jc-12 29,1 25,9 37,0 4,9 0,9 0,3 0,8 
Jc-13 25,7 28,4 38,5 5,0 0,8 0,5 1,2 
Jc-14 23,3 26,3 45,9 3,7 0,3 0,1 0,3 
Jc-15 28,1 22,3 44,4 5,8 0,2 0,2 0,3 
Jc-18 25,6 28,5 39,5 4,8 0,8 0,3 0,3 
Jc-19 25,0 25,4 42,8 4,8 0,5 0,3 1,3 
Jc-20 26,4 29,3 37,8 4,7 0,3 0,3 1,3 
Jc-21 27,7 28,5 38,1 4,2 0,5 0,3 0,8 
Jc-22 23,6 27,6 42,3 4,7 0,9 0,2 0,7 
Jc-23 25,0 28,1 41,0 4,4 0,8 0,2 0,6 
Jc-24 28,2 29,4 38,5 5,6 0,5 0,1 0,2 
Jc-25 26,4 28,0 39,0 4,8 0,3 0,5 1,0 
Jc-26 27,9 30,0 35,7 5,0 0,8 0,5 0,6 
Jc-27 26,8 28,5 38,1 4,9 0,6 0,3 1,o 
Jc-28 27,2 28,0 37,8 5,3 0,7 0,3 0,1 
Jc-29 29,2 28,4 36,4 4,4 0,3 0,5 0,6 
Jc-30 28,9 23,5 43,7 3,7 --- 0,1 0,1 
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Introdução 
 
  Os problemas relacionados com o impacto provocado pela actividade industrial mineira no ambiente, particularmente 
quando exercida de modo descontrolado, têm vindo a preocupar de forma crescente os governos e as instituições de 
muitos países. Em consequência, tem surgido, nas últimas décadas, muita informação técnica e científica e estudos de 
investigação em torno desta matéria (Thornton, 1983; Forstner e Wittmann, 1983; Appelo e Postma, 1994; Prusty 
et al., 1994; Sahu et al., 1994; Xuejing e Tianxiang, 1993) e, designadamente, sobre técnicas de biorremediação e 
monitorização (Daniel, 1993). Entretanto, cresce a consciência de que um desenvolvimento mineiro sustentável tem que 
incluir necessariamente uma componente ambiental (Allan, 1995, Lumsden, 1992). 
  Atento também a esta problemática, desenvolve actualmente o Instituto Geológico e Mineiro de Portugal (IGM) um 
projecto multidisciplinar e plurinstitucional de I&DT (Santos Oliveira e Paula Ávila, 1994) que tem, como objectivos 
principais: 
a) a investigação e avaliação do potencial impacto ambiental existente em áreas envolventes de minas abandonadas do 
país, que tenha sido sido provocado por uma actividade industrial descontrolada e, posteriormente, agravado ao longo 
do tempo após o seu fecho; 
b) o estudo de medidas remediadoras e/ou supressoras das situações contaminantes e de propostas monitorização. 
  Neste projecto de longo termo, que visa o estudo sistemático das áreas na vizinhança das principais minas portuguesas 
que têm vindo a laborar ao longo dos tempos, inclui-se o estudo concreto de três minas com características geológicas, 
metalogenéticas, mineralógicas e geoquímicas bem definidas e distintas entre si: Jales, no norte do país, com 
escombreiras ricas em sulfuretos de Pb-Zn-Ag-Cu; Pejão, perto da cidade do Porto, que produziu até há pouco tempo 
carvão e Cunha Baixa e Urgeiriça, no centro do país, onde se têm extraído minérios radioactivos. Este trabalho está em 
curso e responde a uma solicitação, formulada através de concurso público, da Direcção-Geral do Ambiente (DGA), 
organismo que tutela as questões ambientais em Portugal. 
  Os resultados aqui apresentados, ainda que tendo carácter preliminar, dão conta da distribuição geoquímica de vários 
elementos no ambiente secundário (sedimentos de linhas de água, solos, aluviões) da Mina de Jales, particularmente os 
que podem revestir carácter de toxicidade para os ecossistemas envolventes e para o próprio Homem. 
 
Enquadramento geológico e mineiro da área 
 
2.1. Geologia e Mineralizações 
 
  As Minas de Jales situam-se junto à povoação do Campo de Jales, a cerca de 10 Km para SE da cidade de Vila Pouca 
de Aguiar, no norte de Portugal.  
  Do ponto de vista geotectónico, a região enquadra-se no denominado núcleo Hercínico da Península Ibérica e situa-se 
na Zona Centro Ibérica, perto dos limites com a Subárea de Trás-os-Montes-Galiza média (Ribeiro et al., 1979). Os 
principais aspectos geológicos da área em apreço, os quais permitem uma melhor compreensão do problema, foram 
extraídos e compilados dos trabalhos de Brink (1960), Portugal Ferreira (1971) e Neiva (1986). As grandes unidades 
litológicas aflorantes caracterizam-se como xistos e grauvaques mais ou menos metarmofisados do chamado Complexo 
Xisto-Grauváquico Anteordovícico a que se sobrepõem, em discordância, quartzitos de idade Ordovícica e micaxistos, 
xistos mosqueados e corneanas, principalmente de idade Silúrica (mais a norte da área estudada). Granitos Hercínicos 
biotitico-moscovíticos, de grão médio a grosseiro, por vezes porfiróides afloram em grande parte da área, contactando 
com aquelas formações metassedimentares. 
  A mineralização está maioritariamente contida num filão quartzoso principal que intersecta o granito e, mais para 
norte, os micaxistos onde enfraquece na possança e acaba por desaparecer, sendo constituída, para além do quartzo, por 
arsenopirite, pirite, galena, blenda, calcopirite, sulfossais de Ag e ainda ouro. Subsidiariamente, assinala-se a presença 
de scheelite, siderite, fluorite e pirrotite (Gaspar in Santos Oliveira, 1990). 
 As alterações hidrotermais no granito traduzem-se por processos de microclinização e albitização, acompanhadas de 
silicificação, turmalinização e formação de carbonatos e também por distúrbios na sua geoquímica original, donde 
resultaram variações sensíveis nos teores de certos elementos químicos (Santos Oliveira, 1993). 
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2.2 Exploração 
 
  A partir da década de 30 a exploração mineira em Jales passou a ter maior expressão, com desenvolvimento de 
trabalhos (até há poucos anos) no denominado filão do Campo. 
  No que diz respeito ao tratamento do minério, a seguir às operações de moagem até um calibre inferior a 100 malhas, 
procedia-se à concentração do ouro livre e dos sulfuretos por flutuação em espumas utilizando o xantato e a soda 
cáustica como reagentes colector  e regulador, respectivamente. O ouro, a prata e o chumbo eram recuperados num 
estádio final por calcinação e processos hidrometalúrgicos dos concentrados, decorrendo estas operações noutros locais 
do país (Portugal Ferreira, 1971). 
  Os estéreis eram lançados numa escombreira localizada na imediata vizinhança da mina, anotando-se a existência 
actual de mais de 5 milhões de toneladas com calibres finos. Análises granulométricas do material indicaram que cerca 
de 90% se situa abaixo das 35 malhas e 60% abaixo das 80 malhas. 
  Os principais problemas ambientais potenciais a equacionar para a área envolvente da mina poderão resultar da má 
drenagem das águas pluviais, agravada com o tempo, o que originou a ruptura de três plataformas dos tanques de lamas 
da escombreira e o transporte e deposição, a jusante, de materiais nos terrenos agrícolas e de pastagem e no leito do rio 
Tinhela. Por outro lado, há a considerar a possibilidade da existência de contaminações químicas resultantes da 
alteração dos minerais da escombreira e do interior da própria mina e arrastamentos de poeiras finas da escombreira por 
acção do vento, fenómeno particularmente notório durante os períodos secos e ventosos que assolam o planalto 
Transmontano. 
 
Geoquímica ambiental. Alguns resultados 
 
  Divulgam-se aqui alguns resultados (preliminares) concernentes à distribuição de um certo número de elementos 
químicos analisados em materiais geológicos do ambiente secundário que ocorrem na envolvente da Mina de Jales, 
orientados para a problemática ambiental em conexão com a actividade mineira. Nesta primeira fase, colheram-se 
algumas dezenas de amostras de sedimentos de linhas de água, solos e aluviões na vizinhança da mina, das quais se 
obteve, como rotina, a fracção -80 malhas (para os sedimentos) e -200 malhas (no caso dos aluviões e solos). Colheram-
se ainda diversas amostras de rochas tendo em vista comparar os espectros geoquímicos respectivos. 
  Com base numa técnica de análise química multielementar -espectrometria de emissão por plasma condutivo(DCP)- 
procedeu-se ao doseamento dos seguintes elementos: 
• Fe, Mn, Ba, P, Cu, Cr, Ag, B, Zn, Sb, Pb, Ni, Co, Be, Mo, As, W, Cd, Y, Nb.  
A precisão analítica média, em termos de coeficiente de variação, situou-se entre 5-8%. 
  Uma primeira análise global aos dados obtidos permitiu, desde logo, concluir que os elementos de maior toxicidade 
potencial e apresentando teores mais relevantes foram o As, Cd, Pb, Zn e, em menor grau, o Cr, Fe, Mn, P, Cu, W e Ag. 
  A avaliação dos teores médios dos elementos considerados mais gravosos em termos de impacto ambiental, 
encontrados nos sedimentos de linhas de água indiciou, desde logo, a existência de algumas concentrações significativas 
que se traduziram em factores de enriquecimento, em relação aos valores de fundo geoquímico regional, de cerca de 
40x para o As, 5x para o Cd, 3x para o Zn, 3x para o Pb e 5x para o W (ver Quadro 1). Os principais “pontos negros” 
situam-se para jusante da escombreira e dos entulhos na sua vizinhança, particularmente ao longo da ribeira da Peliteira 
e do rio Tinhela, tendo-se detectado gradientes de teores contaminantes até distâncias de, pelo menos, cerca de 5 Km a 
partir do foco poluidor. Quaisquer contaminações que pudessem ser atribuídas às litologias aflorantes na área 
(micaxistos, quartzitos, granitos) devem ser consideradas desprezíveis, a não ser presumivelmente nos casos do Cr, B e 
Mn. 
   
Quadro 1-Médias nos sedimentos na envolvente directa da mina (1). Comparação com o “background” (2), as rochas 
metassedimentares (3) e os granitos (4). Teores em ppm (excepto os do Fe)             

 Fe (%) Mn P As Cd Zn Pb Cu Cr Ag B W 
(1) sed Jales 2.1 501 1237 501 5 191 165 22 321 0.4 52 27 
(2) sed Backg. 1.3 290 1240 12 1 57 50 16 222 0.1 28 5 
(3) Micaxistos 4.5 475 466 80 0.5 96 16 28 268 0.1 21 5 
(4) Granitos N.D. 221 1066 10 0.5 50 38 5 N.D. 0.1 22 5 
 
  Outros elementos considerados, à partida, susceptíveis de poderem provocar contaminação face às paragéneses 
minerais dos minérios explorados e das rochas existentes, como o Sb, Mo, Be, Ni, Co e Ba, não ocorrem anómalos. 
  Para a maioria dos elementos assinalam-se enriquecimentos mais ou menos pronunciados nas fracções mais finas dos 
sedimentos (< 200 malhas), característica que facilitará, por certo, a actuação dos processos hidromórficos de 
meteorização e dispersão químicas. Constituem excepções o Cr e o B, facto que se relacionará com as fases 
mineralógicas dominantes nas quais esses elementos se encontrarão possivelmente partilhados (cromite e turmalina, 
respectivamente). 
  Nos aluviões e solos, os aspectos de contaminação são igualmente evidentes e consistentes para a maioria dos 
elementos, com particular ênfase para o As (determinaram-se, com regularidade, teores na gama dos milhares de ppm e 
um valor máximo de 1.8% As), o Pb (frequentemente com concentrações na ordem dos milhares de ppm), o Zn e o Cd. 
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Ao contrário do que se verifica nos sedimentos, o Cr não se revela anómalo nos solos, sugerindo que a dispersão de 
natureza mecânica será a que mais concorre para a redistribuição do elemento no meio geoquímico secundário. 
  Na generalidade, a contaminação devida aos elementos considerados mais perniciosos é mais significativa nos 
horizontes superficiais (mais ferruginosos) dos solos e aluviões, embora ela ocorra também nos níveis mais profundos e 
próximos do “bedrock”. 
  A análise estatística e matemática dos dados permitiu concluir sobre a existência de associações genericamente 
idênticas, quer nos sedimentos de linhas de água, quer nos aluviões e solos. Evidenciaram-se correlações estatísticas 
significativas (positivas) entre os metais básicos (Cu, Pb e Zn), Cd, Ag e As, enquanto os óxidos (e hidróxidos) de Mn 
(habituais neste tipo de ambientes secundários) parecem denotar maior capacidade do que os de Fe para os capturar, a 
avaliar pelas correlações determinadas. A aplicação de análise matemática multivariada (moda-R) conduziu a resultados 
semelhantes. 
  Numa primeira avaliação dos resultados concluiu-se que, devido à deterioração das condições de estabilidade das 
plataformas da escombreira, em conjugação com a acção (mecânica e química) das águas e, presumivelmente, dos 
ventos (ainda que em menor escala), certa quantidade dos materiais têm vindo a ser lançados nas linhas de água e nos 
aluviões e solos da bacia de drenagem e da vizinhança originando a criação de “pontos negros” no que concerne às 
concentrações químicas de certos elementos poluentes. Como resultado, ressalta que o As, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr e W 
ocorrem em níveis de concentrações que podem ser considerados preocupantes para o ambiente e ecossistemas 
terrestres e aquáticos envolventes da Mina de Jales (pastagens, produtos agrícolas, gado, espécies piscícolas, águas) e, 
em última instância, para o próprio Homem. 

 
Referências bibliográficas 
 
-Allan, R. (1995). Journ. Geoch. Explorat., vol. 52, pp. 1-4. 
-Appelo, C.A.J. e Postma, D. (1994).A.A.Balkema Publishers, Rotterdam, 536 pp. 
-Brink, A.H. (1960). Com. Serv. Geológicos Portugal, T. XLIII: 143 pp. 
-Daniel, D.E. (1993). Chapman & Hall. Edited by D.E. Daniel: 683 pp. 
-Forstner, U. e Wittmann, G.T.W. (1983). Second Revised Edition. Foreword by Edward D. Goldberg. Springer-
Verlag, 486 pp. 
-Lumsden, G.I. (1992). Edited by G. I. Lumsden. Clarendon Press, Oxford, 319 pp. 
-Neiva, J.M.C.(1986). Internal Report Jales Company: 120 pp. 
-Portugal Ferreira, M.V. (1971). Livro Guia Exc. nº5 I Cong. Luso-Hispano Americano. 
-Prusty, B.G., Sahu, K.C. e Godgul, G. (1994). Chemical Geology, vol. 112: 275-291. 
-Ribeiro, A. et al., (1979). Serviços Geológicos Portugal Editors: 114 pp. 
-Sahu, K.C., Prusty, B.G. Godgul, G. (1994). Journ. Geoch. Explorat., vol. 112: 293-307. 
-Santos Oliveira, J.M. (1990). Estudos, Notas e Trabalhos da DGGM. T.32: 65-76. 
-Santos Oliveira, J.M. (1993). Estudos, Notas e Trabalhos do IGM. T.35: 3-20. 
-Santos Oliveira, J.M. e Ávila, P. (1994). Actas 4ª Conf. Nac. Qualid. Amb. v. III: 66-70.  
-Thornton I. (1983). Edited by Iain Thornton. Academic Press, a Subsidiary of Hartcourt Brace Jovanovich, 
Publishers, London, 501 pp. 
-Xuejing, X. e Tianxiang, R. (1993). Journ. Geoch. Explorat., vol. 49: 15-34. 
 



 

 
 
  

V Congresso Brasileiro de Geoquímica e  III Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa, Niterói/RJ, 1995 
  

 
MINERALIZAÇÃO DE NITROGÊNIO E NITRICAÇÃO NOS SOLOS DE 

UMA FLORESTA MONODOMINANTE NA AMAZÔNIA, ILHA DE 
MARACÁ, RR, BRASIL. 

 
 Dora M. Villela1 & John Proctor2 

 
1 Laboratório de Ciências Ambientais, CBB, Universidade Estadual  do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes,       
RJ, Brasil. 28.015.620 
2 Department of Biological and Molecular Sciences, University of Stirling, Scotland, UK.  
 
Abstract 
 
  A forest type dominated by Peltogyne gracilipes is common throughout the Maracá Island, RR. The aim of this study was 
to investigate if Peltogyne forest is characterised by unusual features of its soil N supply. Three plots (50x50m) were set up 
in each of three forest types: (1)Peltogyne-rich forest (FRP); (2)Peltogyne-poor forest (FPP); (3)forest without Peltogyne 
(FSP). FRP soils were characterised by low concentrations of NH4

+-N and low mineralization rates in comparison with FSP 
soils, in spite of higher NO3

--N concentrations. The predominance of NO3
--N is a feature of mineral N dynamics in the soils 

of FRP, FPP and FSP. 
 
Introdução 
 
  A maior parte do N do solo esta na matéria orgânica, sendo liberado por decomposição (mineralização) para a forma 
disponível para as plantas. Muitos trabalhos tem sido publicados sobre os processos de mineralização do N e nitrificação em 
florestas tropicais nas duas últimas décadas (Lamb, 1980; Robertson, 1984; Chandler 1985; Marrs et al. 1988; Montagnini & 
Buschbacher, 1989; Barrios & Herrera 1994), incluindo na Ilha de Maracá (Marrs et al., 1991; Ross et al., 1992; Luizão et 
al., 1995). Embora Vitousek & Sanford (1986) tenham relacionado as taxas de mineralização e nitrificação com o tipo e a 
fertilidade do solo, o único padrão encontrado para as taxas de nitrificação nos trópicos úmidos, está relacionado com 
distúrbios ambientais (Robertson, 1989). Nenhum estudo foi feito sobre a relação entre a riqueza de espécies em floresta 
tropicais e o suprimento de N do solo, exceto o de Montagnini & Buschbacher (1989) para uma floresta dominada por 
Monopterix uaucu na Venezuela.  
  Uma floresta dominada pela espécie arbórea Peltogyne gracilipes Ducke (Caesalpiniaceae), ocorre em manchas na Ilha de 
Maracá. Apesar da floresta de Peltogyne ser uma das mais pobres em espécies já registrada para a Amazônia (Nascimento et 
al., 1995), apenas recentemente estudos ecológicos foram realizados com o intuito de investigar os possíveis fatores 
relacionados com a dominância dessa espécie (Nascimento, 1994; Nascimento et al., 1995; Villela, 1995). O objetivo deste 
trabalho foi investigar se a floresta dominada por Peltogyne possui características distintas quanto ao suprimento de N do 
solo. 
 
Materiais e Métodos 
 
  A Ilha de Maracá, uma das maiores ilhas fluviais do mundo (101.000 ha), esta localizada a 130 km norte de Boa Vista, RR 
(3°15'-3°35'N; 61°22'-61°58'W). A pluviosidade média anual na ilha é de 1783 mm, com uma estação seca bem definida de 
setembro a fevereiro e temperatura mensal entre 38°C e 23°C. A parte leste da ilha é plana, com algumas elevações de 200 a 
400 m no centro-oeste. O solo da região estudada é Podzólico vermelho-amarelo, plíntico de textura arenosa.  
  Três parcelas de 50x50m (subdivididas em parcelas de 10x10m) foram aleatoriamente alocadas em cada um dos três tipos 
florestais, selecionados de acordo com a densidade de Peltogyne: floresta rica em Peltogyne (FRP); floresta pobre em 
Peltogyne (FPP); e floresta sem Peltogyne (FSP). Cinco amostras de solo superficial (0-10 cm) foram coletadas por parcela, 
nas estações seca (17/03/92) e chuvosa (01/07/92).  As amostras de solo úmido foram separadas em 2 frações: 1) 10g foram 
extraídos com 50ml KCl 1.5M, contendo 1mgl-1 HgCl2 (Robertson, 1984), para a determinação da concentração inicial de 
NH4

+-N e de NO3
--N; 2) 50g foram incubados no escuro por 30 dias, em sacos plásticos com 6ml de água deionizada 

(Robertson, 1984; Marrs et al., 1991), no laboratório de campo. Após a incubação, 10g foram extraídos para a determinação 
da concentração final de NH4

+-N e de NO3
--N, analisados colorimetricamente pelo sistema de injeção de fluxo (FIA). 

 
Resultados 
 



 

 
 
  

  NO3
--N predominou e NH4

+-N não foi detectado nos solos da FRP (Tab. 1). As concentrações de N mineral foram maiores 
na estação seca, quando a FSP apresentou as maiores concentrações iniciais e finais de NH4

+-N entre os solos das florestas. 
A concentração inicial de NO3

--N também foi em geral maior na estação seca que na chuvosa (Tab. 1). Na estação chuvosa, 
NH4

+-N foi detectado somente na FPP depois da incubação. Apesar de não ter havido nenhuma diferença significativa nas 
concentrações iniciais de NO3

--N entre as florestas, a amplitude de seus valores e suas concentrações máximas foram 
maiores na FRP e na FPP que na FSP (Tab. 1). 
 
Tabela 1. Concentração (mg g-1 peso seco) de NH4

+-N e de NO3
--N antes (inicial) e depois (final) de 30d de incubação em 

solos da FRP, FPP e FSP, na Ilha de Maracá, nas estações seca e chuvosa. Os valores são média por tipo florestal, com os 
limites em parênteses. As diferenças significativas entre as florestas em cada estação são representadas por diferentes letras 
na mesma coluna (Nested design ANOVA, p ≤ 0.05). 
Estação Inicial (mg g-1) 

_______________________________ 
Final (mg g-1) 
______________________________ 

     Tipo 
Florestal 

NH4
+ - N NO3

- - N Nmineral NH4
+ - N NO3

- - N Nmineral 

Seca       
       FRP 0.00a 

(0.00-0.00) 
3.53a 
(1.47-5.29) 

3.53a 
(1.47-5.29) 

0.00a 
(0.00-0.00) 

4.66a 
(0.00-13.7) 

4.66a 
(0.00-13.7) 

       FPP 0.62ab 
(0.00-1.85) 

3.61a 
(2.87-4.12) 

4.22a 
(2.87-5.68) 

3.72a 
(0.00-7.84) 

22.8a 
(0.50-36.1) 

26.5a 
(0.50-39.5) 

       FSP 1.75b 
(1.14-2.28) 

2.21a 
(1.70-2.95) 

3.96a 
(3.12-4.78) 

10.0b 
(9.01-10.6) 

12.6a 
(7.93-21.3) 

22.6a 
(18.5-30.2) 

Chuvosa       
       FRP 0.00a 

(0.00-0.00) 
2.01a 
(1.11-1.92) 

2.01a 
(1.11-1.92) 

0.00a 
(0.00-0.00) 

26.4a 
(19.7-30.1) 

26.4a 
(19.7-30.1) 

       FPP 0.00a 
(0.00-0.00) 

2.09a 
(1.87-2.25) 

2.09a 
(1.87-2.25) 

0.34a 
(0.00-1.02) 

38.2a 
(32.8-43.3) 

38.6a 
(33.7-43.3) 

       FSP 0.00a 
(0.00-0.00) 

1.13a 
(0.81-1.32) 

1.13a 
(0.81-1.32) 

0.00a 
(0.00-0.00) 

39.5a 
(32.1-45.7) 

39.5a 
(32.1-45.7) 

 
  As taxas de mineralização de N e de nitrificação foram menores na FRP que na FSP, embora não significativamente 
diferentes na estação seca (Fig. 1), quando ambas as taxas foram muito variáveis. Durante a estação seca, as taxas de 
mineralização e de nitrificação da maioria das amostras da FRP foram negativas, indicando uma imobilização do NO3

--N. 
Apenas a FRP apresentou uma mineralização significativamente menor na estação seca que na chuvosa, embora isto tenha 
sido observado para os três tipos florestais (Fig. 1). 
   
Discussão 
 
  As baixas concentrações de NH4

+-N e as altas de NO3
--N nos solos da FRP e FPP em comparação com a FSP na estação 

seca foram inesperadas, já que a FRP e a FPP estão em solos menos arenosos, mais úmidos e com maior capacidade de troca 
catiônica (CTC) (Villela, 1995). Uma redução na concentração de NH4

+-N nos solos da FRP, poderia ser ocasionada por 
uma maior abilidade de Peltogyne em competir por íons de amônio ou por uma maior imobilização por microorganismos. A 
surpreendente ausência de NH4

+-N nos solos na estação chuvosa, indica que esses solos não estavam em condições 
anaeróbicas. Uma outra FSP em Maracá (Marrs et al., 1991) e florestas sub-tropicais na Australia (Lamb, 1980), também 
apresentaram menor concentração de  NH4

+-N na estação chuvosa.  As concentrações de NH4
+-N nos solos de FRP e FPP 

são baixas e as de NO3
--N estão na média reportada para florestas tropicais. Embora os íons de amônio sejam a principal 

forma de N na maioria das florestas tropicais (Jordan et al., 1979), a predominancia de NO3
--N não é incomum  (Lamb, 

1980; Chandler, 1985; Marrs et al., 1988). 
  As baixas taxas de nitrificação e de mineralização nos solos da FRP podem ter sido causadas por um baixo suprimento de 
NH4

+-N e pelo alto nível do lençol freático na estação chuvosa (Villela 1995). Entretanto, os solos da FPP, que tem 
características semelhantes a da FRP, apresentou maiores taxas de nitrificação e de mineralização. As baixas taxas de 
nitrificação e de mineralização na FRP, podem indicar que o principal fluxo da ciclagem de N ocorre através dos 
decompositores na camada da serapilheira no solo, como já foi sugerido para Maracá (Marrs et al., 1991). Peltogyne não 
possui nódulos ou ectomicorrizas (Nascimento, 1994), o que impede mecanismos alternativos de absorção de N. As taxas de 
nitrificação e de mineralização da FRP foram similares as da floresta monodominante de Monopterix na Venezuela 
(Montagnini & Buschbacher, 1988) e baixas em comparação com outras florestas tropicais, enquanto as da FPP e FSP 
ficaram na média reportada. 
  A alta produção de N na estação chuvosa pode estar relacionada com a decomposição da serapilheira, já que esta coincide 



 

 
 
  

com o período de rápida decomposição foliar (Villela 1995). Singh et al. (1989) sugeriram que há uma rápida ciclagem de N 
na estação chuvosa proveniente da massa microbiana morta. Pulsos de liberação de nutrientes tem demonstrado serem 
necessários para a manutenção de altas taxas de mineralização, absorção pelas plantas, e produtividade em florestas tropicais 
(Lodge et al., 1994).  
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Introdução 
 
  Embora  as  barragens  sejam um  empreendimento  de  extrema importância, dada a grande dependência de muitas 
regiões relativamente ao armazenamento de água superficial e o facto de  permitirem a produção hidroeléctrica, a qual 
constitui uma das fontes  de energia  menos poluentes, elas representam hoje em dia um  grande problema a nível 
mundial. Com efeito, grande parte dos  materiais de origem continental que deveriam prosseguir naturalmente o curso  
dos rios  até às zonas costeiras, fica retido nas  barragens, sendo  este considerado um problema de grande impacte  
ambiental, na  medida em que conduz à  degradação progressiva das  linhas  de costa e ao assoreamento das albufeiras. 
O assoreamento das albufeiras é correlativo de um outro processo que se verifica a montante: a excessiva erosão e perda 
de solo na  bacia de  drenagem (relacionada com factores como a agricultura intensiva e a desflorestação) o  que 
contribui, por um lado  para  o  aumento  da desertificação  destas zonas e por outro, para uma diminuição  da qualidade 
da água, dado os sedimentos serem locais  preferenciais de deposição de nutrientes e metais e representarem por vezes 
fontes de poluição.   
  O excesso de determinados nutrientes nos sedimentos, em particular o azoto e o fósforo, em virtude das constantes 
trocas através da interface sedimento-água, provoca uma aceleração dos processos de eutrofização e produção primária, 
contribuindo para uma deterioração da qualidade de água destes sistemas. Em consequência deste fenómeno, as 
albufeiras têm um período de vida cada vez mais curto, acabando por ser interditas para os usos a que foram destinadas. 
Ora, se o excesso de determinados nutrientes depositados nos sedimentos das albufeiras pode provocar a degradação da 
qualidade das águas e se, um dos melhores métodos para recuperação de  sistemas  em acelerada fase de eutrofização 
consiste na remoção  dos sedimentos superficiais então, uma vez removidos, estes materiais poderão  constituir um 
importante recurso para uso agrícola, no caso de  não  terem concentrações significativas de elementos tóxicos. Dado 
que têm concentrados os elementos nutritivos que são necessários para o desenvolvimento vegetal, será eventualmente 
possível que eles sejam utilizados como solos ou como aditivos,  em regiões onde a erosão é muito acelerada e os  solos 
por  vezes esqueléticos. O efeito negativo do excessivo  assoreamento das albufeiras poderá assim ser revertido, ao se 
resolverem dois dos principais problemas a ele associados, a deterioração da qualidade das águas e a desertificação 
progressiva das regiões  a montante. 
  O objectivo principal deste trabalho, consiste no estudo da disponibilidade dos sedimentos das albufeiras como solo 
agrícola. Neste sentido estudaram-se os sedimentos do fundo da albufeira do Maranhão (Avis, Alentejo, Portugal), de 
modo a testar a sua fertilidade através de análises químicas, físicas e mineralógicas e da comparação dos valores obtidos 
com solos agrícolas considerados como padrão. 
 
Resultados 
 
  A distribuição dos sedimentos do fundo da albufeira do Maranhão realça, para além de uma grande diversidade 
sedimentar (a nível textural e mineralógico), uma importante contribuição de elementos finos, depositados 
preferencialmente nas zonas mais profundas, situadas ao longo do antigo curso da linha de água principal. Esta 
distribuição é resultado das condições hidrodinâmicas existentes no seu interior, bem como da grande variedade 
geológica da bacia de drenagem: cobertura meso-cenozóica predominantemente detrítica e formações paleozóicas e 
precâmbricas do soco varisco, nas quais se incluem (1) uma grande variedade de metasedimentos (xistos e xistos 
pelíticos, grauvaques, quartzitos, conglomerados, rochas carbonatadas), (2) sequências metavulcânicas cuja composição 
varia desde rochas ácidas a básicas e (3) maciços intrusivos dos quais fazem parte variadas rochas graníticas com 
diferentes composições geoquímicas e vários corpos intrusivos máficos e ultramáficos. 
  A textura predominantemente silto-argilosa associada a (1) grande predomínio de minerais argilosos com elevada 
capacidade de troca catiónica e expansibilidade (montmorilonite, com teores médios situados à volta de 60%), (2) 
presença significativa de minerais ou estruturas interestratificadas com folhetos de vermiculite, (3) graus de 
cristalinidade geralmente médios e por vezes desordenados na maioria dos minerais argilosos e (4) valores de pH 
situados no intervalo considerado mais vantajoso para a disponibilidade dos nutrientes (entre 5,5 e 7,2), asseguram 
características químicas e físicas nos sedimentos, muito favoráveis e decisivas sob o ponto de vista de fertilidade, 



nomeadamente, elevados teores de elementos nutritivos essenciais ao desenvolvimento vegetal. Os elevados teores 
verificam-se, não só nas formas totais que servem de reserva após a alteração dos compostos minerais, como nas formas 
em solução (formas assimiláveis) directamente disponíveis para a assimilação das plantas.  
  De entre os elementos nutritivos, o azoto e o fósforo merecem especial referência porque nos sedimentos são os que 
têm valores mais elevados relativamente aos valores médios da generalidade dos solos, facto que se reveste de 
particular importância, não só porque são macronutrientes essenciais ao crescimento e produção vegetal e que se 
encontram em deficiência para a maioria das produções agrícolas, mas também porque os seus elevados teores são 
responsáveis pela aceleração dos processos de eutrofização nesta albufeira, dado o seu papel como nutrientes limitantes 
de crescimento na maioria das águas doces. 
  O azoto, com origem fundamentalmente em afluentes provenientes da drenagem superficial e do subsolo, tem 
composição essencialmente orgânica (a correlação linear entre este elemento e a matéria orgânica é de 0.9). Para além 
de apresentar teores totais de uma forma geral elevados (compreendidos entre 0.12 e 0.35%) e por vezes superiores aos 
valores considerados comuns em solos minerais, têm reunidos nos sedimentos condições favoráveis (texturais, 
mineralógicas e ainda, elevados teores de potássio) à mineralização e consequente assimilabilidade das formas 
orgânicas e à adsorção e retenção da amónia que fica, deste modo, armazenada para a nutrição vegetal. Embora o azoto 
sob a forma nítrica seja o mais facilmente disponível para as plantas, neste tipo de ambiente é muito susceptível a 
arrastamento, dado que se encontra dissolvido na água intersticial dos sedimentos. Deste modo, a forma amoniacal, 
retida no complexo de troca dos minerais argilosos e das moléculas húmicas e fixada entre as lâminas de minerais do 
tipo 2:1, é a forma com maior interesse sob o ponto de vista agrícola. Os teores deste elemento não são, contudo, 
demasiadamente elevados, facto que poderia levantar inconvenientes à produção vegetal, ao provocar a diminuição da 
disponibilidade de outros nutrientes. 
  O fósforo retido nos sedimentos da albufeira poderá ter origem alóctone ou autóctone, apresentando-se sob forma 
inorgânica (que representa entre 80% e 95% do fósforo total) e orgânica (com representação mais reduzida, entre 5% e 
20%)). Com  teores  totais de forma geral elevados (valores médios situados à volta de 0.08%) tem como fracção 
dominante a fracção ligada ao ferro e alumínio, reconhecida como a principal fonte de fósforo disponível ou 
assimilável. Devido a este facto e às características químicas e físicas dos sedimentos, os teores de fósforo assimilável 
são muito elevados (em média superiores a 300 ppm e correspondendo a cerca de 20% do fósforo total) tendo em conta 
os teores considerados médios para a maioria dos solos (entre 50 e 120 ppm), podendo mesmo admitir-se a utilização 
dos sedimentos argilosos como fertilizantes, com todas as vantagens que daí adviriam. A razão fósforo assimilável / 
fósforo total apesar de ser sensivelmente superior nos sedimentos com maior componente argilosa, não apresenta 
correlações significativas com a percentagem de argila e de matéria orgânica, tendo apenas valor com algum significado 
relativamente à percentagem de montmorilonite. Embora a fracção orgânica seja significativamente inferior à fracção 
inorgânica, ela poderá apresentar um papel fundamental na assimilabilidade do fósforo pelas plantas, uma vez que a 
mudança de ambiente subjacente à colheita dos sedimentos seguida de exposição aérea, poderá conduzir à degradação e 
mineralização dos compostos orgânicos, com consequente aumento da sua disponibilidade. Os elevados teores de 
fósforo analisados são ainda muito importantes na disponibilidade dos micronutrientes metálicos (Zn, Fe, Mn, Cu) dado 
que, condicionam a libertação dos respectivos catiões das posições de troca ou das posições intercamadas para a fase 
solúvel, aumentando assim a sua disponibilidade para as plantas. 
 
Conclusões   
 
  Considerando o aproveitamento dos sedimentos da albufeira do Maranhão para uso agrícola, no que diz ao azoto e ao 
fósforo, nutrientes essenciais ao crescimento vegetal, independentemente da classe textural e da distribuição ao longo da 
albufeira, eles mostram-se profundamente favoráveis dado que, os seus teores altos a muito altos, associados a elevada 
capacidade de troca catiónica, são factores fortemente a favor de um elevado índice de fertilidade. 
  Com vista à utilização agrícola, os sedimentos deverão ser colhidos durante o Inverno porque, durante o ciclo anual 
este período coincide com o período de maior deposição de nutrientes na maioria das albufeiras. Durante o Verão, 
quando prevalecem condições anaeróbias e elevadas temperaturas, os sedimentos podem libertar significativas 
quantidades de elementos nutritivos, em especial azoto e fósforo para a coluna de água. 
  Os sedimentos arenosos poderão eventualmente apresentar melhores resultados, devido à maior disponibilidade de 
nutrientes, por poderem ser utilizados sem qualquer outro componente adicional (uma vez que asseguram um 
arejamento e uma drenagem adequados), funcionando portanto como bons solos agrícolas. Contudo, os sedimentos 
finos, dados os elevados teores de nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas, poderão ser utilizados, mesmo 
em pequenas concentrações, como fertilizantes em solos grosseiros e de baixa qualidade. 
  Se a extracção e o transporte dos sedimentos das albufeiras tiver viabilidade económica, este processo beneficiaria, 
quer a qualidade da água destes sistemas (por redução da eutrofização), quer o excessivo assoreamento, aumentando o 
período de vida útil das barragens. Por outro lado, este processo é igualmente atractivo sob o ponto de vista 
geológico/pedológico, uma vez que permite inverter a progressiva erosão e consequente escassez de solos nas bacias de 
drenagem, ao possibilitar o retorno dos sedimentos e nutrientes aos locais de origem. Em muitas regiões isto significa 
combater a desertificação. 
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COMO COMUNICAR COM A SOCIEDADE: O DESAFIO NA COMO COMUNICAR COM A SOCIEDADE: O DESAFIO NA 
FORMAÇÃO DE GEOQUÍMICOS AMBIENTAISFORMAÇÃO DE GEOQUÍMICOS AMBIENTAIS   

  

Irving Foster Brown Irving Foster Brown 1,21,2     e Bruno Turcq e Bruno Turcq 1,31,3   
  
11   DepartameDepartame nto de Geoquímica, Universidade Federal Fluminense, Niterói,  RJ,  Brasilnto de Geoquímica, Universidade Federal Fluminense, Niterói,  RJ,  Brasil   
22   Centro de Pesquisa de Woods Hole,  EUACentro de Pesquisa de Woods Hole,  EUA   
33   ORSTOM, Paris,  FrançaORSTOM, Paris,  França   
  
    A sociedade que apoia ciências ambientais em geral e a geoquímica ambiental em particular A sociedade que apoia ciências ambientais em geral e a geoquímica ambiental em particular 
fornece este apoio com o pressuposto de que o conhecimento produzido vai contribuir  para a fornece este apoio com o pressuposto de que o conhecimento produzido vai contribuir  para a 
solução de problemas ambientais.  Este pressuposto se observa na justif icativa de quase qualquer solução de problemas ambientais.  Este pressuposto se observa na justif icativa de quase qualquer 
proposta na área de geoquímica ambiental ,  onde existe uma frase afirmando que o conhecimento proposta na área de geoquímica ambiental ,  onde existe uma frase afirmando que o conhecimento 
gerger ado será de grande util idade para a sociedade.  Porém, a grande pergunta se resume em: Como ado será de grande util idade para a sociedade.  Porém, a grande pergunta se resume em: Como 
fazer esta ponte entre o conhecimento gerado e a sociedade?fazer esta ponte entre o conhecimento gerado e a sociedade?   
    Este trabalho descreve uma tentativa de capacitar alunos para comunicar com a sociedade.  Ele faz Este trabalho descreve uma tentativa de capacitar alunos para comunicar com a sociedade.  Ele faz 
parte da disciplina de metodologia de pesquisa cientifica,  obrigatória para alunos de mestrado e parte da disciplina de metodologia de pesquisa cientifica,  obrigatória para alunos de mestrado e 
optativa para alunos do doutorado na Pósoptativa para alunos do doutorado na Pós -- Graduação em Geoquímica da Universidade Federal Graduação em Geoquímica da Universidade Federal 
Fluminense. Durante os últ imos 3 anos esta disciplina tem sido usada para Fluminense. Durante os últ imos 3 anos esta disciplina tem sido usada para ensinar conceitos ensinar conceitos 
básicos de pesquisa de campo (BROWN e LACERDA 1986) e de quantificação (BROWN et al .  no básicos de pesquisa de campo (BROWN e LACERDA 1986) e de quantificação (BROWN et al .  no 
prelo).   Assuntos mais abrangentes como o de criatividade em pesquisa e o de confiança em prelo).   Assuntos mais abrangentes como o de criatividade em pesquisa e o de confiança em 
resultados também sao abordados (BROWN submetido).   resultados também sao abordados (BROWN submetido).       
    A base didática desta disciplina vem de um ditado chinês adaptado por extensionistas em saúde A base didática desta disciplina vem de um ditado chinês adaptado por extensionistas em saúde 
(WERNER e BOWER 1984):  (WERNER e BOWER 1984):    
  
          Ouço, esqueço Ouço, esqueço   
          Vejo, lembro Vejo, lembro   
          Faço, entendo Faço, entendo     
          Descubro, uso. Descubro, uso.   
  
    A avaliação da aprendizagem dos alunos confirmou este paA avaliação da aprendizagem dos alunos confirmou este pa drão. Quando as aulas se focalizaram drão. Quando as aulas se focalizaram 
em palestras,  a retenção dos alunos foi parcial  (ouço, esqueço).   A adiçao de leituras,  retroprojetor em palestras,  a retenção dos alunos foi parcial  (ouço, esqueço).   A adiçao de leituras,  retroprojetor 
e quadro negro aumentaram a retenção do conteúdo (vejo,  lembro).   Porém, as aulas que os alunos e quadro negro aumentaram a retenção do conteúdo (vejo,  lembro).   Porém, as aulas que os alunos 
aproveitaram mais envolveram exercícios (faço, entendo) que t iveram elementos de descoberta aproveitaram mais envolveram exercícios (faço, entendo) que t iveram elementos de descoberta 
(descubro, uso).  Consequentemente,  enfatizamos o uso de exercícios para ajudar os alunos a (descubro, uso).  Consequentemente,  enfatizamos o uso de exercícios para ajudar os alunos a 
descobrirem e aprenderem novos conceitos e fatos.descobrirem e aprenderem novos conceitos e fatos.   
    Um exercício ajudou os alunos pensarem na Um exercício ajudou os alunos pensarem na sua relação com a sociedade.  No primeiro dia da sua relação com a sociedade.  No primeiro dia da 
disciplina,  os alunos estimaram quanto a sociedade precisa investir  para formar um mestre ou um disciplina,  os alunos estimaram quanto a sociedade precisa investir  para formar um mestre ou um 
doutor.   Um bom ponto de partida foi usar os salários de professores dedicados exclusivamente doutor.   Um bom ponto de partida foi usar os salários de professores dedicados exclusivamente 
para a Póspara a Pós -- Graduação.  As estimativas dos alunos variam de 70.000 a 200.000 dólares para formar Graduação.  As estimativas dos alunos variam de 70.000 a 200.000 dólares para formar 
um mestre ou doutor na UFF.  Dado o número de alunos de mestrado e doutorado (12 a 16),  foi  um mestre ou doutor na UFF.  Dado o número de alunos de mestrado e doutorado (12 a 16),  foi  
fácil  de calcular que a sociedade brasileira ir ia investir  cerca de 1 a 2 milhões de fácil  de calcular que a sociedade brasileira ir ia investir  cerca de 1 a 2 milhões de dólares para dólares para 
formar cada turma de alunos.   Desse resultado sai  a pergunta inevitável que vai acompanhar o formar cada turma de alunos.   Desse resultado sai  a pergunta inevitável que vai acompanhar o 
aluno durante a sua carreira:   O que é que a sociedade recebe em troca desse investimento?   aluno durante a sua carreira:   O que é que a sociedade recebe em troca desse investimento?     



    Um segundo exercício no inicio da disciplina foi estimar a porcentagem da sociedade brasileira Um segundo exercício no inicio da disciplina foi estimar a porcentagem da sociedade brasileira 
que entende frases como "ciclos biogeoquimicos",  "biomagnificação" e "cations trocáveis".  que entende frases como "ciclos biogeoquimicos",  "biomagnificação" e "cations trocáveis".  
Geralmente os alunos estimaram que menos que 1% ou até menos de que 0,1% da sociedade Geralmente os alunos estimaram que menos que 1% ou até menos de que 0,1% da sociedade 
entenderia estas frases.   Um terceiro eentenderia estas frases.   Um terceiro e xercício foi estimar a porcentagem da sociedade que precisa xercício foi estimar a porcentagem da sociedade que precisa 
entender conceitos básicos de geoquímica para resolver vários problemas ambientais que assolam o entender conceitos básicos de geoquímica para resolver vários problemas ambientais que assolam o 
pais.   Os alunos estimaram que mais de 10% da sociedade precisa entender estes conceitos,  um pais.   Os alunos estimaram que mais de 10% da sociedade precisa entender estes conceitos,  um 
fator na ordem de 10 a 100 vezes mais do que os que atualmente entende o vocabulário fator na ordem de 10 a 100 vezes mais do que os que atualmente entende o vocabulário 
especializado da geoquímica ambiental.     Dada a necessidade de comunicar os resultados de especializado da geoquímica ambiental.     Dada a necessidade de comunicar os resultados de 
pesquisa para a sociedade os alunos vêem duas opções:  ensinar para milhões de brasilepesquisa para a sociedade os alunos vêem duas opções:  ensinar para milhões de brasile iros o iros o 
vocabulário de geoquímica ambiental  ou, que é mais factível,  traduzir os conceitos e informações vocabulário de geoquímica ambiental  ou, que é mais factível,  traduzir os conceitos e informações 
geradas pela geoquímica ambiental  numa linguagem acessível para comunicação com a sociedade.geradas pela geoquímica ambiental  numa linguagem acessível para comunicação com a sociedade.   
    Para ajudar aos alunos a aprenderem a comunicar e trocar conhecimentos,  representantes da Para ajudar aos alunos a aprenderem a comunicar e trocar conhecimentos,  representantes da 
sociedade tem sido convidados para participar na disciplina,   neste caso, representantes de Anaia,  sociedade tem sido convidados para participar na disciplina,   neste caso, representantes de Anaia,  
um bairro periférico da área metropolitana do Rio de Janeiro.  Geralmente estes representantes eram um bairro periférico da área metropolitana do Rio de Janeiro.  Geralmente estes representantes eram 
jovens que atuavam no movjovens que atuavam no mov imento comunitário e estavam cursando segundo grau.  A presença imento comunitário e estavam cursando segundo grau.  A presença 
destes representantes serviu para lembrar aos alunos a necessidade de saber repassar conceitos e destes representantes serviu para lembrar aos alunos a necessidade de saber repassar conceitos e 
conhecimentos.  Para desenvolver esta habilidade os exercicios envolveram trabalhos de grupo onde conhecimentos.  Para desenvolver esta habilidade os exercicios envolveram trabalhos de grupo onde 
um dos objetivos era o repasse dos conceitos para as representantes de Anaia.   Para mostrar que a um dos objetivos era o repasse dos conceitos para as representantes de Anaia.   Para mostrar que a 
comunicação precisa ser em mão dupla,  uma das viagens de campo foi para o bairro de Anaia onde comunicação precisa ser em mão dupla,  uma das viagens de campo foi para o bairro de Anaia onde 
os representantes desta comunidade assumiram o papel de profeos representantes desta comunidade assumiram o papel de profe ssores e explicaram os problemas ssores e explicaram os problemas 
ambientais de uma comunidade pobre da periferia.   A experiência destes representantes no ambientais de uma comunidade pobre da periferia.   A experiência destes representantes no 
movimento comunitário foi extremamente interessante para os alunos porque mostrou as movimento comunitário foi extremamente interessante para os alunos porque mostrou as 
oportunidades e dificuldades associadas a mobilização da sociedade para solucionar problemas oportunidades e dificuldades associadas a mobilização da sociedade para solucionar problemas 
ambientais.  ambientais.    
    A prova final da disciplina foi feita em forma de um seminário onde cada aluno fez uma A prova final da disciplina foi feita em forma de um seminário onde cada aluno fez uma 
apresentação pública de 10 minutos com 5 minutos para perguntas.   O objetivo foi apresentar um apresentação pública de 10 minutos com 5 minutos para perguntas.   O objetivo foi apresentar um 
conceito discutconceito discut ido na sala de aula em linguagem acessível a sociedade. Para avaliar se este objetivo ido na sala de aula em linguagem acessível a sociedade. Para avaliar se este objetivo 
foi alcançado foi convidada uma banca examinadora que consiste de representantes de Anaia que já foi  alcançado foi convidada uma banca examinadora que consiste de representantes de Anaia que já 
haviam participado na disciplina em anos anteriores.  Este prova inverteu o padrão tradicional de haviam participado na disciplina em anos anteriores.  Este prova inverteu o padrão tradicional de 
avaliação: no lugar de ser avaliado por professores de nível mais alto na hierarquia educacional,  os avaliação: no lugar de ser avaliado por professores de nível mais alto na hierarquia educacional,  os 
alunos foram julgados por pessoas com menos educação formal,  ou em termos sociológicos,  de uma alunos foram julgados por pessoas com menos educação formal,  ou em termos sociológicos,  de uma 
classe mais baixa na hierarquia.  No classe mais baixa na hierarquia.  No entanto,  os alunos perceberam que esta banca representava a entanto,  os alunos perceberam que esta banca representava a 
sociedade brasileira que está subsidiando a sua educação.   sociedade brasileira que está subsidiando a sua educação.     
    Tanto durante a disciplina quanto na prova final,  foi  comum a dificuldade de alunos em explicar Tanto durante a disciplina quanto na prova final,  foi  comum a dificuldade de alunos em explicar 
conceitos básicos de geoquímica ambiental em linguagem acessível.  Por exemplo, vários alunos não conceitos básicos de geoquímica ambiental em linguagem acessível.  Por exemplo, vários alunos não 
conseguiram explicar o conceito de ecossistema sem usar jargão e não puderam mostrar exemplos conseguiram explicar o conceito de ecossistema sem usar jargão e não puderam mostrar exemplos 
no campo. Foi evidente que muitos alunos dominaram mais o vocabulário do que os conceitos.   no campo. Foi evidente que muitos alunos dominaram mais o vocabulário do que os conceitos.   
Uma regra Uma regra informal que esta experiência gerou é que o aluno só domina bem um conceito se informal que esta experiência gerou é que o aluno só domina bem um conceito se 
conseguir i lustrar o conceito sem recorrer ao vocabulário especializado.conseguir i lustrar o conceito sem recorrer ao vocabulário especializado.   
    A troca de impressões com representantes de Anaia foi reveladora para muitos alunos. Os A troca de impressões com representantes de Anaia foi reveladora para muitos alunos. Os 
representantes t iveram receio de entrar no campus universitária e de parecer burro na disciplina.   representantes t iveram receio de entrar no campus universitária e de parecer burro na disciplina.   
Para estes representantes,  a universidade federal não era publica mas pertencia a uma eli te.Para estes representantes,  a universidade federal não era publica mas pertencia a uma eli te.   
    Uma outra discussão focalizou o perfil  de um mestre ou doutor em geoquímica Uma outra discussão focalizou o perfil  de um mestre ou doutor em geoquímica ambiental.  Foi ambiental .  Foi 
usada uma parodia da definição de um Ph.D. para alertar os alunos sobre os perigos de usada uma parodia da definição de um Ph.D. para alertar os alunos sobre os perigos de 
especialização isolada: Um Ph.D. é alguém que aprende mais e mais sobre menos e menos até que especialização isolada: Um Ph.D. é alguém que aprende mais e mais sobre menos e menos até que 
sabe tudo sobre nada.  Daí surgiu a importância de conceber a formação de um mestre ou doutor na sabe tudo sobre nada.  Daí surgiu a importância de conceber a formação de um mestre ou doutor na 
forma de um T, onde a parte vertical  do T representa conhecimento profunda (tudo sobre nada) e a forma de um T, onde a parte vertical  do T representa conhecimento profunda (tudo sobre nada) e a 
parte horizontal do T representa a visão integrada do meio ambiente e sociedade que permite a parte horizontal do T representa a visão integrada do meio ambiente e sociedade que permite a 
aplicação do conhecimento proaplicação do conhecimento pro fundo e a comunicação entre especialistas e com a sociedade.  fundo e a comunicação entre especialistas e com a sociedade.    



    Na avaliação no final da disciplina vários alunos comentaram sobre a dificuldade de comunicar Na avaliação no final da disciplina vários alunos comentaram sobre a dificuldade de comunicar 
bem e sugeriram mais exercícios deste t ipo.  Para os representantes de Anaia,  a experiência bem e sugeriram mais exercícios deste t ipo.  Para os representantes de Anaia,  a experiência 
mostrou que eles,  apesar de não terem terceiro grau, podem aprender e interagir  com profissionais mostrou que eles,  apesar de não terem terceiro grau, podem aprender e interagir  com profissionais 
nas ciências ambientais e que por outro lado estes profissionais também podem se beneficiar das nas ciências ambientais e que por outro lado estes profissionais também podem se beneficiar das 
experiências do movimento comunitário.  experiências do movimento comunitário.    
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Introdução 
 
  Muitos aspectos importantes relacionados ao clima regional brasileiro durante o Holoceno podem ser elucidados na 
Bacia do Rio Doce. No Médio Vale do Rio Doce uma série de lagos foram formados através do barramento dos vales 
de tributários pelo Rio Doce, produzindo terraços que foram datados de 14.000 e 9.500 anos atrás, mostrando que este 
barramento se iniciou durante o período seco que sucedeu o último máximo glacial (Plug, 1969, Meis & Monteiro, 
1979). 
  A cobertura vegetal da porção média do Vale do Rio Doce é formada por floresta tropical do tipo “Mata Atlântica”. 
Contudo, o clima atual é relativamente seco para comportar uma floresta pluvial, com precipitação média anual em 
torno de 1350 mm, distribuídos em 7 a 8 meses de estação chuvosa. 
  Dois níveis de depósitos coluvionais em forma de “cones achatados” associados com feições de erosão nas vertentes 
foram descritos no Médio Vale do Rio Doce. Tais feições não são consistentes com o atual clima e cobertura vegetal da 
região, indicando uma passada condição de clima seco durante o final do Pleistoceno e início do Holoceno. 
  Assim, este estudo tem com seu objetivo principal o estabelecimento da variação do nível do Lago Dom Helvécio, o 
maior do complexo lacustre do Médio Vale do Rio Doce, durante os últimos 10.000 anos, correlacionando estas 
variações com mudanças climáticas regionais.  
 
Área de estudo & metodologia 
 
  O Lago Dom Helvécio está situado a 19° 45’S e 42° 35’W, nos limites do Parque Florestal do Rio Doce, Minas 
Gerais, Brazil. 
  Um “transect”de oito testemunhos longos foram amostrados ao longo de um gradiente de    
profundidade utilizando-se coletor de pistão e vibro-coletor de acordo com a profundidade  
amostrada (Figura 1). Seis destes testemunhos foram estudados até agora (n°s 1,2,3,4,5 e 6). 
  Uma descrição sedimentológica, a determinação gravimétrica do conteúdo de água e da densidade, além do 
estabelecimento do conteúdo de carbono orgânico total (analisador automático de COT) e análise microscópica foram 
utilizados para caracterização dos diferentes fácies sedimentares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Figura 1: Localização do “transect”estudado no Lago Dom Helvécio e perfil batimétrico do lago indi- 
               cando os locais de amostragem dos testemunhos. 
 
 
3. Resultados 
 
 
Fácies             Características        C.O.T.(%)        H2O (%)         Características 
                      Sedimentológicas                                                         Microscópicas 
 
aluvião            argila marrom             0.5-1.4           27-44            pobre em 
fragmentos do Rio Doce       moderado                                                                    
orgânicos 
                                                                       
lacustre           argila siltosa                1.1-4.2             36-45                fragmentos ligno 
raso                  cinza oliva                                                                      celulósicos ou 
                                                                                                     carbonizados opacos                                                                     
                                                                          
lacustre           argila preto              5.6-12.4           62-79            fragmentos orgânicos 
profundo           oliva                                                                              fluorescentes 
 
 
 
 
Figura 2: Distribuição dos testemunhos estudos, indicando os diferentes fácies sedimentares e suas prováveis fontes. 
 
Discussão 
 
  O fácie sedimentar referente ao aluvião do Rio Doce representa a fase de clima seco do final do Pleistoceno 
quando ocorreu o barramento dos tributários do Rio Doce por agradação dos terraços aluvionais do rio principal. 
Este período foi marcado por um aumento na erosão das vertentes na Bacia do Rio Doce. Este fácie foi 
caracterizado pela pobreza de fragmentos orgânicos e baixo conteúdo de carbono orgânico. Esta fase, e 
consequentemente, a influência do Rio Doce no Lago Dom Helvécio teve fim a 9.500 anos atrás. Estudos 
palinológicos realizados na mesma região indicaram que a floresta teve seu desenvolvimento inicial neste 
período (Van Overloop, 1981, Behling, no prelo). 
  O fácie sedimentar reconhecido como lacustre raso se sobrepõe ao fácie do aluvião do Rio Doce. Nos 
testemunhos amostrados nas menores profundidades (Figura 3 - n°s 1,2 e 3 pelo menos) foi observado um hiato 
de sedimentação entre a última fase seca do Pleistoceno e o início do Holoceno. Este hiato corresponde ao 
elevamento do nível do lago durante a fase úmida do Holoceno. O atual nível do lago foi atingido apenas a 1380 
anos atrás. Dados de palinologia da mesma região indicam o completo desenvolvimento da atual floresta apenas 
após 970 anos atrás. 
  Os testemunhos coletados nos pontos mais profundos do lago (Figura 2 - n°s 5 e 6), a fácie sedimentar referente 
ao aluvião do Rio Doce não foi atingido, indicando uma provável 
 
Figura 2: Distribuição dos testemunhos estudos, indicando os diferentes fácies sedimentares e suas pro-               
váveis fontes. 
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floresta teve seu desenvolvimento inicial neste período (Van Overloop, 1981, Behling, no prelo). 
  O fácie sedimentar reconhecido como lacustre raso se sobrepõe ao fácie do aluvião do Rio Doce. Nos testemunhos 
amostrados nas menores profundidades (Figura 3 - n°s 1,2 e 3 pelo menos) foi observado um hiato de sedimentação 
entre a última fase seca do Pleistoceno e o início do Holoceno. Este hiato corresponde ao elevamento do nível do lago 
durante a fase úmida do Holoceno. O atual nível do lago foi atingido apenas a 1380 anos atrás. Dados de palinologia da 
mesma região indicam o completo desenvolvimento da atual floresta apenas após 970 anos atrás. 
  Os testemunhos coletados nos pontos mais profundos do lago (Figura 2 - n°s 5 e 6), o fácie sedimentar referente ao 
aluvião do Rio Doce não foi atingido, indicando uma provável condição “sempre-lacustre” durante o período 
sedimentar amostrado. Nos testemunhos 3 e 4 foi observado um grande número de intercalações arenosas, inclusive nos 
fácies lacustre raso. Estas intercalações podem ser explicadas pela localização dos testemunhos: em frente a um canal 
de erosão, o qual provavelmente forneceu material arenoso durante a fase seca Pleistocênica e foi intermitentemente 
ativa durante o Holoceno. Esta reativação da erosão das vertentes pode corresponder a um período seco Holocênico 
indicado por estudos palinológicos durante o intervalo de 7.500-5.530 anos atrás.  Oscilações climáticas em vários 
locais da América do Sul são registradas durante este período e o padrão regional é semelhante ao atual fenômeno "El 
Niño"  (Martin et al., 1994). 
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                Figure 1: Geographical localization of Parque Florestal do Rio Doce  
               (Minas Gerais, Brazil), indicating the geomorphological 
               situation of Doce River and Dom Helvécio Lake. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2: Localization of studied transect in Dom Helvécio Lake  
                and the bathymetrical perfil of lake, indicating the  
                sampled points. 
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Introdução 
 
  Resíduos de organo-clorados (pentaclorofenol e hexaclorobenzeno) foram depositados pela RHODIA em São Vicente. 
Na bacia do Rio Mariana, são registrados 3 (três) pontos de deposição: dois na rodovia Pedro Taques (Km 67 e 69) e 
outro no Quarentenário. É no Quarentenário (Fig. 1) que desenvolveu-se este trabalho. Ele tem como objetivo verificar 
se há e como se dá a dispersão de hexaclorobenzeno na cobertura pedológica. 
A bacia do Rio Mariana é formada por terraços e planícies flúvio-marinhas, por fundos de vales e zonas abaciadas. Os 
solos são do tipo Podzol com matéria orgânica hidrossolúvel, muito permeáveis em superfície e pouco permeáveis em 
profundidade. 
  Em Campo usou-se a metodologia da Análise Estrutural da cobertura pedológica (Boulet et al, 1982). As amostras 
foram analisadas segundo o método "Small-Scale" (Polese et al, 1995) para detecção de HCB. 
 
Organização bidimensional 
 
  Estudou-se três toposseqüências de solo em um terraço marinho dissecado, cujas vertentes tem inclinação inferior a 
5%. Será apresentada, em detalhe, a toposseqüência AQ (Fig. 2); as outras estão, somente, representadas na figura 2. A 
AQ, localizada em frente a cava da RHODIA a aproximadamente 60m a direita da sua guarita e segue em direção de 
uma zona alagada. Para facilitar a exposição, reagrupar-se-á os horizontes semelhantes nos conjuntos: superficial 
orgâno-mineral, branco, inferior orgâno-mineral e bruno-amarelado. 
  No meio da toposseqüência o horizonte superficial é mais rico em matéria orgânica. A partir desse ponto, para 
montante e para jusante ele é sucedido por um mais pobre em matéria orgânica. No interior do mais orgânico uma rede 
esbranquiçada, arenosa, friável, grãos soltos ao redor dos grânulos mais orgânicos, já anuncia o aparecimento do 
horizonte mais claro. 
  No conjunto branco linhas mais escuras, horizontalizadas, com grânulos orgâno-minerais semelhantes aqueles que 
compõem o conjunto de superfície orgâno-mineral, faz supor que o conjunto superficial foi outrora mais espesso. O 
conjunto inferior orgâno-mineral é formado por horizontes acinzentado e preto. O limite entre os dois é irregular, com 
transição progressiva quanto a cor. Localizadamente observam-se volumes centimétricos, de areia lavada nos horizontes 
acinzentado e preto, que apresentam transições progressivas do branco ao acinzentado ou ao preto. A contraposição 
entre zonas consistentes e friáveis permite a hipótese que essa diferenciação é etapa do processo de dissolução do 
conjunto. 
  O conjunto inferior orgâno-mineral ora está abaixo do branco ora está abaixo do superior orgâno-mineral; isso 
significa que nem sempre o horizonte branco existe entre esses dois conjuntos orgânicos. 
O conjunto bruno-amarelado é contínuo e consistente. A consistência deve-se, provavelmente, à presença do ferro. A 
relação desse conjunto com o acima pode ser sugerida pela presença das mesclas bruno-amareladas no horizonte preto. 
Essas mesclas são reliquiais do conjunto bruno-amarelado, uma vez que, as feições de dissolução observadas no 
conjunto inferior orgâno-mineral mostram a formação de material branco, e não bruno-amarelado. Assim a formação 
desse solo se deu às expensas de um material ferruginoso, a partir do seu topo. Com esses dados interpreta-se que: 
1- em um primeiro momento a presença da vegetação sobre um material bruno-amarelado ou bruno-avermelhado 
(parecido com o atual Conjunto Bruno) foi a responsável pela formação de um horizonte orgânico espesso. A matéria 
orgânica posta em solução dissolvia os compostos ferro-aluminosos que nutriam a parte imediatamente abaixo. Dessa 
maneira uma sucessão vertical se esboça: um Conjunto Superficial Orgâno-Mineral assentado diretamente sobre um 
horizonte Bhfe (Conjunto Inferior Orgâno-Mineral). Por outro lado, se existiu um horizonte A2 (Conjunto Branco) 
nessa fase, ele era transitório, pois, em superfície, a realimentação constante em matéria orgânica, impedia a sua 
formação. 

                                                             
1- Projeto financiado pela Prefeitura Municipal de São Vicente. 



2- em um segundo momento uma frente de transformação lixiviante, relacionada com a dissolução da matéria orgânica 
corta tanto o conjunto da superfície como o Inferior Orgâno-Mineral. Outra sucessão vertical se esboça: horizontes 
orgânicos de superfície sobre um Conjunto Branco, lixiviado, que se assenta sobre um Conjunto Inferior Orgâno-
Mineral que por sua vez está sotoposto ao Conjunto Bruno. Essa sucessão vertical é atual e está relacionada a 
interrupção do fornecimento de matéria orgânica pela vegetação.  
 
Resultados das análises químicas 
 
  As concentrações de HCB constam da figura 3. Destaca-se que: 
- embora em concentrações variáveis, o HCB está presente em todos os conjuntos de horizontes encontrados nas 
toposseqüências; 
- as concentrações decrescem a medida que as trincheiras se afastam da cava, exceto para a toposseqüência ED; 
- em todas as trincheiras estudadas, as maiores concentrações de HCB são encontradas nos horizontes orgânicos de 
superfície;  
- as menores concentrações de HCB são encontradas nos conjuntos branco quando estes não apresentam faixas com 
grânulos orgânicos. 
Independente do seu teor, alto ou baixo, e da sua baixa solubilidade em água (7,9 micrograma L-1 entre 15 a 25oC) 
verifica-se que há uma dispersão do HCB para áreas mais distantes em relação à cava (Fig. 2). 
 
Escoamento de subsuperfície e dispersão do hcb 
 
  No entorno da cava os teores de HCB são mais altos dada a proximidade das trincheiras em relação a área fonte de 
contaminação. Como o HCB é pouco solúvel, a sua possibilidade de migrar reduziria com a distância. Dentre esses 
teores altos, dois valores mais altos foram encontrados na trincheira I da toposseqüência AQ (a 10 metros da cerca que 
limita a cava). Duas explicações são possíveis: uma contaminação direta, provavelmente durante a deposição dos 
resíduos pela RHODIA e outra vinda através das águas de infiltração e pelo vento. 
  A cobertura pedológica estudada é muito arenosa e por ter matéria orgânica hidrossolúvel pode indicar que apesar da 
afinidade do pesticida com esta, ela pode, ao mesmo tempo, solubilizá-lo. Apesar da baixa solubilidade e as vezes da 
insolubilidade, em água, dos compostos orgâno-clorados, Choudhry (1982) mostrou que algumas substâncias húmicas, 
nas águas naturais, poderiam ter a habilidade de dissolverem estes compostos nos sistemas aquáticos. Assim a questão 
que se coloca é a da dispersão dos pesticidas, a longa distância, no meio ambiente. 
  Se por um lado as condições climáticas, vigentes na área estudada, favorecem a dispersão, por outro lado, o 
escoamento superficial é despresível. O HCB ultrapassa os limites da rampa que conecta com o topo do terraço marinho 
onde está instalada a cava (Fig 2). Essa dispersão pode ocorrer a partir do escoamento de subsuperfície, acentuado pela 
ação da matéria orgânica hidrossolúvel. 
  Na escala das toposseqüências a geometria do conjunto inferior orgâno-mineral mostra um aspecto arqueado dos seus 
horizontes que na montante mergulham em contra-declive da topografia e em direção de jusante, mergulham a favor da 
topografia. Essa configuração é que dá o aspecto arqueado ao conjunto. A "cavalo" desse assentam-se os "pipes" que 
representam zonas preferenciais do escoamento das águas de chuva. Nas toposseqüências AQ e ED a trincheira II é o 
ponto de dispersão das águas que fluem para jusante, em favor da topografia e, para montante, contra a topografia e em 
direção da cava. 
  Essa geometria permite visualizar a existência de dois sentidos de dissolução dos conjuntos orgâno-minerais: a 
montante e a jusante indo em direção ao centro. Considera-se para explicar esses dois sentidos, a presença de dois níveis 
de base um a montante da toposseqüência, mais baixo, e outro a jusante, ligeiramente mais alto, que podem estar 
regulando o escoamento das águas subsuperficiais. Existe então uma circulação lateral das águas de subsuperfície que 
passam pelo interior da cava e vão alimentar o nível de base, mais baixo, na montante (o Rio Mariana), no caso da 
Toposseqüência AQ e ED, e que vão alimentar o nível de base mais alto, na jusante da toposseqüência. 
A toposseqüência FA (Fig. 2) tem a mesma geometria das demais mas, como ela está do lado oposto da rampa onde 
localizam-se a AQ e ED o mergulho do Conjunto Orgâno-Mineral vai propiciar o escoamento lateral em direção do Rio 
Piaçabuçu (nível de base mais baixo, na montante) e em direção de um pequeno afluente do Rio Mariana (nível de base 
mais alto). Teoricamente poderia-se imaginar que essa toposseqüência, por estar do lado oposto da cava, não 
apresentasse resíduos dos produtos clorados. No entanto eles vão aparecer inclusive na montante dessa toposseqüência, 
na base do Conjunto Inferior Orgâno-Mineral (Fig. 2). A explicação desse fato é dada pela análise da geometria do 
Conjunto Inferior Orgâno-Mineral. A figura 2 mostra a relação entre a Toposseqüência AQ e a FA, apesar das duas não 
estarem no mesmo alinhamento. Observou-se em campo que o Conjunto Inferior Orgâno mineral, constitui o nível de 
impermeabilização, das zonas abaciadas e das pequenas concavidades (Fig. 2) onde se acumulam as águas de infiltração 
e as águas pluviais. O Conjunto Inferior Orgâno-Mineral é contínuo e tem inclinação geral em direção do Rio Piaçabuçu 
mas, contra a topografia da rampa; essa configuração permite o contato das águas de subsuperfície, que descem da cava, 
com aquelas que vão alimentar a toposseqüência FA (Fig. 2) Destaca-se que toda a área estudada é sujeita a encharcar-
se, mesmo a montante das toposseqüências o que foi observado, em campo, após uma chuva. A permanência desse 
encharcamento possibilita também o contato entre as águas. 
  A dispersão não se dá apenas lateralmente; o HCB nos conjuntos pedológicos, abaixo da zona dos "pipes", indica 
haver dispersão dos pesticidas em profundidade. Nos Conjuntos Brunos (Fig. 2) existem resíduos de pesticidas; isso 



significa que apesar de certa impermeabilidade do Conjunto Inferior Orgâno-Mineral as águas de infiltração podem 
atravessá-lo. Assim, além da circulação lateral da água, uma outra, vertical, põe em contato as águas de subsuperfície 
com os lençois mais profundos. 
  A circulação das águas é o ponto de partida para a dispersão do HCB, com destaque para o papel da matéria orgânica 
hidrossolúvel. A frente de transformação lixiviante, decorrente da dissolução da matéria orgânica, corta os dois 
conjuntos orgâno-minerais. Ao mesmo tempo que a matéria orgânica é dissolvida ela pode dissolver e/ou carrear os 
produtos clorados, fazendo-os circular com mais facilidade. Destaca-se que a dispersão de HCB existe e se dá através 
do escoamento subsuperficial, ajudado ou não pela matéria orgânica, em estreita relação com a morfologia dos solos. 
 
Bibliografia 
 
BOULET, R.; CHAUVEL, A.; HUMBEL, F. X; LUCAS, Y. (1982),Cah. ORSTOM. França. sér. Pédol., v. XIX, 
(4):309-321. 
CHOUDHRY, G. G. (1982), Hutzinger, vol. 2. Berlin. pp. 103-128. 
POLESE, L.; MINELLI, E. V.; JARDIM, E. F. G. & RIBEIRO, M. L. (1995), Frenesius Z. Anal. Chem., no prelo. 
 

 

 



V Congresso Brasileiro de Geoquímica e  III Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa, Niterói/RJ, 1995 
 
 

ISOTOPOS DE Pb NA LAGOA DE MARICA, R.J. (BRASIL): 
IMPLICAÇÕES NA SUA HISTORIA SEDIMENTAR RECENTE. 

 
Marques Jr., A.N.1; Monna F.2; Fernex F.1; Perrin. P 3 & Silva Filho, E.V.3 

 

1 Lab. de Géochimie Isotopique, UNSA, URA 132, Parc Valrose, Nice - France - 06108 
2 Lab. de Géochimie Isotopique, Univ. Montpellier, Place E. Bataillon, Montpellier - France  
3 Dep. Geoquímica, Inst. Quím., UFF, Morro do Valonguinho,s/n, Niterói - Brasil. 24.020-007 
 
  O Pb é formado por vários isótopos, dentre os quais o 206Pb, o 207Pb são estáveis, e o 210Pb é radiogênico. Os dois 
primeiros constituem-se, respectivamente, nos elementos finais da família dos radionuclídeos naturais 238U e 235U.  
  O 210Pb (T = 21,4 anos) também pertence à família do 238U e é originário do decaimento radioativo do 222Rn, um gás 
com uma meia vida de 3,82 dias. A transformação 222Rn → 210Pb acontece em parte no solo e em parte na atmosfera, 
devido ao constante «escape» de Rn da crosta terrestre. O 210Pb que é formado na atmosfera se deposita na superfície da 
Terra pela via úmida (chuvas) ou seca (partículas). Assim, o 210Pb que cai na superfície de um corpo d’água pouco 
profundo (lagos, lagunas, etc...) se fixa às partículas e sedimenta rapidamente. Obviamente, esse 210Pb se desintegrará 
ao mesmo tempo que ele será coberto por novas partículas de sedimentos. Assim, um determinado nível do sedimento 
que apresenta uma atividade em 210Pb equivalente à metade da atividade medida na camada superficial do sedimento 
terá sido depositado 21,4 anos antes. A quantidade do 210Pb resultante da desintegração do 222Rn no sedimento (« in 
situ ») deve ser subtraida da atividade medida que corresponde ao 210Pb total. Normalmente esta correção do 210Pb « in 
situ » é feita pela medida de um isótopo antecendente com uma relativamente longa meia vida (Ex: 230Th T=750.000 
anos, 226Ra T=1600 anos). 
  Os isótopos estáveis do Pb (206Pb, 207Pb, 208Pb) apresentam razões isotópicas variáveis dependendo das rochas. Em 
sedimentos de uma laguna, a razão isotópica encontrada será função da origem do material. Sob condições normais, 
espera-se assim, encontrarem-se razões isotópicas que seriam um reflexo do material proveniente da bacia de drenagem 
da laguna. Entretanto, a utilização antrópica do Pb pode alterar o valor « natural » das razões isotópicas. Isso se 
manifesta particularmente através do decaimento atmosférico do Pb adicionado a gasolina (Hamilton & Clifton, 1979). 
Esse último provém de jazidas, as quais conhece-se a composição isotópica  como as jazidas do Canadá e da Austrália 
que têm uma razão  207Pb/208Pb ≈ 1,00. 
  Nesse estudo apresentam-se os resultados sobre a distribuição vertical de elementos maiores e isótopos de Pb (210Pb, 
206Pb, 207Pb) obtidos em um testemunho coletado no centro da Laguna de Maricá (situada à 40Km à leste da cidade do 
Rio de Janeiro). 
  Os elementos maiores e os metais estáveis foram determinados por Fluorescência X. Os isótopos 210Pb, 230Th por 
espectrometria alfa convencional, sendo o primeiro pelo seu descendente do 210Po (Dominik et al.,1981). A razão 
isotópica 208Pb/207Pb foi obtida através de um Espectrômetro de Massa VG-SECTOR (Cameron, et al.1969).  
  O perfil do 210Pb « em excesso » (atividade do 210Pb subtraida da atividade do 230Th) mostra um decaimento 
relativamente irregular com a profundidade (Figura 1). A taxa de sedimentação estimada foi de aproximadamente 4 
mm/ano. Este valor é um pouco mais alto que o estimado por Fernex et al. (1992) para  um outro ponto na lagoa (3,6 
mm/ano). As concentrações mais fracas observadas entre 10cm e 12cm são interpretadas como uma maior diluição do 
210Pb atmosférico devido a um provável aumento excepcional no aporte de sedimento. De acordo com a taxa de 
sedimentação estimada esse evento teria acontecido entre 1963 (10cm) e 1968 (12cm). De fato, níveis particularmente 
elevados de chuvas foram raportados durante o ano 1964, o que confirmaria esse padrão de distribuição do  210Pb. 



  
Figura 1. Distribuição vertical do log da atividade 210Pb "em excesso" (210Pb - 230Th). Taxa de sedimentação é avaliada 
em 4 mm ano-1. Profundidade em cm. 
 
  Um outro evento aparente entre os 20cm e 22cm pode ser visualisado na distribuição vertical dos elementos maiores 
(Figura 2). Essa variação, marcada pela diminuição do Ca e do Si é atribuida ao fechamento da barra, marcando a 
finalização da influência marinha. Segundo nossa estimativa, os sedimentos nessa profundidade teriam sido depositados 
entre 1938 e 1943. 



 
Figura 2. Distribuição vertical da matéria orgânica (MO), elementos maiores e metais (expressos em %). Profundidade 
em cm. 
 
  As variações das razões 206Pb/207Pb ao longo da profundidade são pouco marcadas (Figura 3). Uma tendência geral 
observada é a diminuição das razões com a proximidade da superfície do sedimento. Isso pode ser interpretado como o 
resultado de modificações de zonas submetidas à erosão. Entretanto, é possível que esse padrão de distribuição seja um 
reflexo de um aporte de Pb antrópico. Efetivamente, um aporte de Pb de origem antropogênico conduziria à uma 
diminuição da razão (Monna et al., 1995). Nesse caso, o aumento da razão na superfície (0-2cm) seria uma 
consequência da supressão da adição do Pb na gasolina.  



 
Figura 3. Distribuição vertical da razão isotópica 206Pb/207Pb e do Fósforo (%). Profundidade em cm. 
 
  Quanto ao Fósforo (Figura 3), o aumento gradual das concetrações nos sedimentos recentes indica certamente uma 
contaminação devido à utilização de detergentes e/ou de fertilizantes na bacia de drenagem. 
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Resumo 
 
  Neste trabalho estudou-se a concentração do 210Po em músculo, espinha, guelra, estôma-go, intestino e fígado, de 
espécies de peixes representativas da Baía de Sepetiba, dos níveis tróficos fitófago (Mugil curema, parati ), carnívoro 
(Macrodon ancylodon, pescadinha ) e detritófago (Micropogonias furnieri, corvina ). Encontrou-se grande variação da 
concentra-ção de 210Po, sendo as menores concentrações pertencentes ao músculo e à espinha. Os órgãos que mais se 
destacaram, quanto ao nível da atividade, foram o intestino e o fígado. Os peixes estudados se mostraram eficientes 
bioacumuladores de 210Po. 
 
Introdução 
 
  O 210Po é um radionuclídeo, α-emissor, que tem suas concentrações no ambiente altera-das por diversas ações 
antropogênicas. Sua importância biológica é decorrente de uma com-binação de vários fatores, entre eles a alta energia 
associada à partícula α emitida (5,3 MeV), sua meia vida biológica (138,4 dias) e sua eficiente acumulação biológica. 
  Das ações antropogênicas, a queima de combustíveis fósseis [1,2] e a utilização de adubos fosfatados [3] são 
reconhecidamente fontes potencializadoras da concentração do 210Po, sendo estas ações comuns na bacia hidrográfica 
da Baía de Sepetiba. 
  Os peixes marinhos removem constantemente o 210Po da água do mar e o introduzem na cadeia alimentar. Isto pode 
ocorrer por absorção e/ou adsorção à sua superfície e/ou através da alimentação [4,5]. O 210Po tem a cadeia alimentar 
como principal forma de entrada nos sistemas biológicos marinhos, isso devido à sua habilidade de formar colóides e 
também à sua similaridade com outros metais, particularmente com o cobre [5]. 
  A interação do 210Po com os organismos marinhos é extremamente complexa, em função do grande número de 
variáveis biológicas e físico-químicas envolvidas [4]. 
  O 210Po não é uniformemente distribuído nos organismos [4,5,6]. Certos  órgãos concen-tram mais eficazmente que 
outros como, por exemplo, os cecos pilóricos dos peixes [5,7,8], o fígado [8,9] e, de forma geral, os órgãos do aparelho 
digestivo [5,10] e particularmente os intestinos [8,10]. As menores concentrações ocorrem nos músculos [5,10]. 
 
Metodologia 
 
  A amostragem constou de indivíduos adultos das três mais abundantes espécies, da região, segundo os dados de 
desembarque controlados pelo IBAMA [11]. As espécies escolhidas foram o peixe de hábito alimentar fitófago Mugil 
curema (Valenciennes, 1836, parati), o peixe carnívoro Macrodon ancylodon (Block & Schneider, 1801, pescadinha) 
e o peixe de hábito alimentar detritófago Micropogonias furnieri (Desmarest, 1832, corvina). 
  Dos espécimes estudados foram analisados seis estruturas, sendo dois tecidos, o ósseo e o muscular e quatro órgãos, 
guelras, estômago, fígado e intestinos. 
  O 210Po foi analisado utilizando a técnica de deposição eletroquímica do 210Po em disco de aço [12], sendo a 
radiometria α do 210Po feita em um cintilador de ZnS(Ag), seg. técnica desenvolvida por Halden & Harley [13]. As 
amostras dos tecidos foram contadas durante 24 horas. As demais foram contadas por um período variando de 1 a 2 
horas. 
  A  Baía de Sepetiba, compreende uma área de 470 km2, localizada entre os municípios de Mangaratiba ao sul e a 
Barra de Guaratiba ao norte, situa-se entre as latitudes 22o 53’ e 23o 04’ S e as longitudes 43o 34’ e 44o 00’ W. 
  A região possui  uma fauna bastante rica; Souza e Ferreira 90 [14] detectaram 85 espécies distribuídas em 40 famílias. 
Até pouco tempo atrás,  esta fauna sustentava uma pesca artesanal bastante variada que,  atualmente, está bastante 
comprometida por vários fatores,  entre eles se destacam a pesca predatória e a poluição. 
 
 
 
Resultado e discussão 
 



  Os resultados apresentaram uma grande amplitude (Tabs. 1, 2, 3 ). A menor amplitude foi de Mugil curema e a maior 
foi a obtida em Macrodon ancylodon Os resultados médios também apresentaram amplitude considerável. 
 Tabela 01 - Distribuição  da atividade de 210Po em mBq.g-1 de matéria úmida nos órgãos estudados em Mugil 
curema 

amostra músculo espinha guelra estômago intestino fígado 
P1 0.86 1.24 1.63 1.88 9.96 18.05 
P2 1.4 2.39 1.14 0.86 9.96 11.02 
P3 6.41 11.59 1.95 24.7 19.89 65.07 
P4 6.08 2.8 1.45 47.98 11.88 13.13 
P5 1.45 2.55 2.02 0.74 19.42 12.49 
P6 1.35 4.37 2.55 4.25 37.9 7.51 
P7 0 7.51 4.75 4.75 22.99 30.62 
média 2.51 4.64 2.21 12.17 18.88 22.32 
coeficiente de 
variação 

 
104 

 
79 

 
55 

 
147 

 
52 

 
90 

 Tabela 02 - Distribuição da atividade de 210Po em mBq.g-1 de matéria úmida nos órgãos estudados em 
Micropogonia furnieri 
amostra músculo espinha guelra estômago intestino fígado 
C1 1.82 2.98 1.34 37.02 76.62 316.23 
C2 4.62 4.13 19.42 43.67 108.65 73.13 
C3 0.91 5.31 10.47 19.95 34.58 43.67 
média 2.45 4.14 10.08 33.25 73.28 144.34 
coeficiente de 
variação 

 
79 

 
28 

 
90 

 
38 

 
51 

 
104 

 Tabela 03 - Distribuição da atividade de 210Po  em mBq.g-1 de matéria úmida nos órgãos estudados em 
Macrodon ancylodon 
amostra músculo espinha guelra estômago intestino fígado 
E1 1.24 0 13.18 17.62 389.05 76.62 
E2 0 4.37 11.02 20.38 60.66 12.88 
E3 1.82 2.98 13.79 n.a 397 17.62 
E4 1.45 2.47 11.3 102.33 300 67.61 
média 0.88 2.71 12.04 46.78 286.68 43.68 
coeficiente de 
variação 

 
73 

 
70 

  
10 

 
103 

 
54 

 
76 

 
Resultado por estrutura 
 
  Na análise da distribuição de210Po por estrutura, as três espécies revezaram-se como detentoras das maiores 
atividades. O músculo e a espinha  demostraram maior ativi-dade em Mugil curema, sendo seguido por Micropogonias 
furnieri e por fim Macrodon ancylodon. Para guelra, estômago e intestino a maior atividade foi a de Macrodon ancy-
lodon, seguido de Micropogonias furnieri e por último Mugil curema. Já para o fígado temos Micropogonias furnieri, 
seguido de Macrodon ancylodon, enfim Mugil curema com a menor atividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado por espécie 
   
  A análise estatistica dos resultados demonstraram que todos os peixes possuem subgrupos com atividade iquais. 



 Figura 1 - Distribuição percentual de 210Po em Mugil curema  

 
figura 2 - Distribuição percentual de 210Po em M. furnieri 

 
figura 3 Distribuição de 210Po em M. ancylodon 

 
 
 
 
 
 
Tendências de acumulação 
  

  M. curema , peixe fitófago 
apresentou 3 subgrupos; o 
primeiro reunindo  fígado, 
intestino e estômago; o segundo 
com espinha, guelra e o músculo e 
por último espinha e estômago 
for-mando o terceiro subgrupo. A 
distribuição percentual das 
atividades do 210Po neste peixe se 
encontram na   figura 1 
 

   M. furnieri, peixe de hábito 
alimentar detritó-fago, 
apresentou dois subgrupos de 
órgãos; um composto pelo fígado, 
intestino e estômago e outro 
composto pelo músculo, guelra e 
espinha. A distribuição percentual 
das atividades do 210Po neste 
peixe se encontram na  figura 2 

   Macrodon ancylodon, peixe 
carnívoro, possui três subgrupos. 
O primeiro é representado pelo 
intestino; o segundo, pelo 
estômago, fígado e guelras; a 
espinha e o músculo formam o 
terceiro subgrupo. A distribuição 
percentual das atividades do 210Po 
neste peixe se encontram na 
figura 3 



  Os tecidos apresentaram uma tendência a acumular com menor eficiência o 210Po. Neste estudo, a estrutura mais 
indicada para a análise de 210Po foram as guelras de Macrodon ancylodon, que apresentam acumulação mais 
homogênea e atividade especifica intermediária entre  as medidas realizadas. 
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Introdução e objetivos 
 
  Sabe-se que 99% da água do globo terrestre é imprópia ou inadequada ao uso do homem, devido especialmente a dois 
fatores : salinidade e camadas de gelo, incluindo-se as zonas glaciais, restando para o uso da humanidade tão somente 
1% do total. 
  As atividades industriais e de recreação constituem os principais agentes de contaminação dos sistemas aquáticos 
fluviais, marinhos, lagunares, dos manguezais, das praias e dos solos. 
Este estudo objetivou avaliar a qualidade das águas fluviais do Município de Bebedouro, região nordeste do Estado de 
São Paulo, utilizando-se a geoquímica ambiental (Toledo 1995). 
 
Método de trabalho e geologia local 
 
  Coletaram-se informações relativas às bases cartográficas, aerofotos e bibliografia acerca da geoquímica e legislação 
ambiental. Foram cadastradas as indústrias que atuam no município, aterro sanitário, cemitério, sedes de fazendas rurais 
e fez-se a locação dos núcleos populacionais humanos. 
  As amostras de água fluvial foram analisadas para Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cr, Mg, Fe, Mn, Al, Ca, Na, K, Cd, Sn e Ba 
pelo método espectofotométrico de absorção atômica, e para flúor por eletrodo de íon específico. No campo foram 
feitas leituras do pH, condutividade elétrica e temperatura da água fluvial. 
 
Discussão dos resultados 
   
  A partir da aplicação da análise fatorial de Modo-R, programa do sistema Geoquant, foram configuradas duas 
associações geoquímicas anômalas e várias anomalias individuais de elementos químicos.  
  Aplicaram-se ainda os programas relativos ao sumário das estatísticas, matriz de correlação e análise de regressão para 
os dados analíticos de água fluvial. 
  No estudo da regressão linear múltipla seqüencial, fixando-se a condutividade elétrica como variável dependente, e as 
demais como independentes, aparecem na equação de regressão  K-Na-Ca e Al para explicar a variabilidade da 
condutividade. Nos locais de maior condutividade elétrica  houve coincidência com a anomalia de fator 1 (Na-K-Ca e 
F). Estes metais dissociados na forma iônica em água fluvial seriam os  principais causadores da elevação da 
condutividade elétrica do meio aquoso. 
  A principal fonte das anomalias geoquímicas é o Distrito Industrial do Município de Bebedouro e a  disposição não 
adequada de resíduos em geral. O mapeamento pelas anomalias geoquímicas dos principais distritos e núcleos 
populacionais foi notório, refletindo ascendência antrópica para  estas. 
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Introdução 
 
  A destinação adequada dos resíduos sólidos de uma cidade é sempre uma questão de difícil decisão, que requer uma 
análise criteriosa das alternativas tecnológicas disponíveis, que são: aterros sanitários, incineração e compostagem, 
associada à triagem de materiais recicláveis. Dentre estas, a mais praticada no país é a disposição dos resíduos em 
aterros, ou melhor, "lixões" onde não há controle ambiental e sanitário. 
  A compostagem, processo biológico, aeróbio, visa promover estabilização da matéria orgânica contida no resíduo 
sólido domiciliar e comercial gerando o composto orgânico, produto de valor comercial, usado como insumo agrícola. 
Adicionalmente, a compostagem contribui com economia de área para aterro. 
  O composto orgânico utilizado no aproveitamento agrícola é considerado um fertilizante orgânico e como tal deve 
enquadrar-se dentro das regulamentações para a comercialização e inspeção de fertilizantes conforme a Lei Federal 
86955/82 e a Portaria 01 de 04/03/83, ambos do Ministério da Agricultura. Porém esta regulamentação foi estabelecida, 
tendo em vista o aproveitamento da matéria orgânica proveniente dos resíduos agrícolas ou da agroindústria e não se 
refere a especificações relativas à presença de metais pesados, questão preocupante quando se trata de resíduos urbanos 
domiciliares. A portaria MA 84, de 29 de março de 1982, diz somente que no requerimento de registro, o produto 
(fertilizante) deverá apresentar declaração expressa de ausência de agentes fitotóxicos, agentes patogênicos ao homem, 
animais e plantas, assim como, metais pesados, agentes poluentes, pragas e ervas daninhas", sem estabelecer limites 
toleráveis para sua aplicação no solo, onde podem ter efeito cumulativo. 
 
Objetivo 
 
  O objetivo do produto é conhecer a qualidade do produto final proveniente de 13 usinas de compostagem do Estado de 
São Paulo,  estabelecendo um procedimento, desde a coleta de amostra até a caracterização físico-química da mesma 
em laboratório, e que será sugerida como base para trabalhos de normalização de métodos analíticos a serem adotados 
para o controle da qualidade final de composto orgânico. 
  Além dos parâmetros exigidos para o enquadramento destes produtos como fertilizantes orgânicos, prevê-se também 
indicar um procedimento analítico para a quantificação de metais pesados, dando destaque ao chumbo, cromo, níquel e 
mercúrio. 
 
Metodologia 
 
  Para obtenção dos resultados realizaram-se as seguintes atividades: 
  • contatos com fornecedores de usinas de triagem e compostagem; 
  • contatos com usuários do composto orgânico; 
  • visitas a  usinas,  para avaliação  dos  equipamentos,  do  processo  e  coleta  de amostras para caracterização do 

composto produzido; 
  • caracterização físico química dos compostos orgânicos coletados: matéria orgâ- nica, nutrientes e metais pesados; 
  • avaliação dos dados segundo a Legislação Brasileira e Internacional; 
 
 
Resultados 
 
  Foram visitadas 13 usinas, das quais 11 praticavam compostagem pelo método natural. Dessas, 5 tinham capacidade 
nominal para 50 T lixo/dia, 3 entre 60 e 100 T/dia e 3 acima de 100 T/dia, trabalhando abaixo desse nível. Grande parte 
delas não possuía balança rodoviária, realizava o manejo das leiras de forma aleatória, e apresentava problemas de 
operação dos moinhos, tendo algumas , inclusive, os desativado. 
  Foram coletadas amostras de composto orgânico das 13 usinas para a caracterização físico-química. 
  Logo após a coleta do material nas respectivas usinas de compostagem, o produto foi submetido à leitura de pH. 



  O resto do material, em quantidade cerca de 20 Kg coletado, foi exposto à secagem natural e depois submetido a 60°C 
em estufa com circulação forçada. 
  Os "inertes",  materiais presentes como cacos de vidro, polímeros, pedaços de metal e outros de difícil degradação e, 
portanto, não aproveitáveis para a nutrição de plantas, foram separados por catação manual. 
  O produto resultante foi submetido a quarteamento sucessivo até redução a aproximadamente 5 Kg, em seguida levado 
a moinho de bolas de porcelana e reduzido todo em granulometria passante em peneira de 0,5 mm. 
  Os métodos analíticos utilizados são citados em seguida: 
 
pH - medida em pHmetro com eletrodo combinado para leitura de 

  atividade de (H+) 
Umidade - perdas após secagem em estufa a 60-65°C até peso constante 
Matéria orgânica  - estimativa através de perda a 500-550°C até peso constante 
Cinzas - resultante da determinação da matéria orgânica 
Nitrogênio total - digestão e destilação conforme método Kjeldahl 
Fósforo total  - gravimetria com Quimociac nas cinzas, após digestão ácida 
Potássio total - espectrofotometria de absorção atômica nas cinzas, após 

  digestão ácida 
Enxofre total  - gravimetria com BaCl2, após calcinação com mistura Escka 
Metais (exceto Hg) - espectrofotometria de absorção atômica com chama nas cinzas,  

  após digestão ácida. 
Mercúrio total - espectrofotometria de absorção atômica com gerador de hidreto,  

  após digestão ácida em bomba de teflon. 
 
  Um resumo dos resultados é apresentado na tabela a seguir: 
 
TABELA I - CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE AMOSTRAS DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 
 

CARACTERISICA (1) MÉDIA FAIXA DE 
VARIAÇÃO 

LEGISLAÇÃO 
BRASILERA(3) 

UMIDADE (%)  42,0 14,8 - 58,8 MAX 40 
MATÉRIA ORGÂNICA (%)  18,7 8,9  - 30,4 MÍN  40 
CINZAS (%)  39,3 18,6 - 63,4 - 
CARBONO TOTAL (%)    9,9 4,9 - 16,9 - 
NITROGÊNIO TOTAL (%)    0,63 0,20 -  1,15 MÍN  1,0 
RELAÇÃO C / N  15,3 11 - 22 MÁX 18 
pH    7,6 7,2 -  8,0 MÍN  6,0 
FÓSFORO TOTAL (% P2O5)    0,37  0,24 -  0,60 - 
POTÁSSIO TOTAL (% K2O)    0,28 0,18 -  0,51 - 
ENXOFRE TOTAL (%  s)    0,16 0,11 -  0,23 - 
CÁLCIO    1,11 0,64 -  1,67 - 
MAGNÉSIO (%  Mg)    0,12 0,09 -  0,18 - 
INERTES (%)  (2)    6,5 0  - 21,0 - 
COBRE (MgCu/Kg) 106 43 - 264 - 
ZINCO (MgZn/Kg) 262 145 - 499 - 
CHUMBO (MgPb/Kg) 112 37 - 246 - 
CROMO (MgCr/Kg)   35 11 - 87 - 
NÍQUEL (MgNi/Kg)   12,7 6 - 24 - 
MERCÚRIO (Mg/Hg/Kg)    2,2 0,34 - 5,7 - 
(1) REFERENTE AO MATERIAL "IN NATURA", APÓS SEPARAÇÃO DOS INERTES 
(2) TEOR DE INERTES NO MATERIAL "IN NATURA" 
(3) LIMITES ESPECIFICADOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA COMERCIALIZAÇÃO E INSPEÇÃO 

DE COMPOSTO ORGÂNICO 
 
 
TABELA II - TEORES DE METAIS NAS AMOSTRAS DE COMPOSTO ORGÂNICO DE LIXO (*) 
 

ELEMENTO MÉDIA FAIXA DE 
VARIAÇÃO 

LIMITES DE LEGISLAÇÃO (*) 

   FRANÇA AUSTRALIA ITÁLIA SUIÇA ALEMANHA 



COBRE 190 103  -  310         1000    600     150         100 
ZINCO 431 257  -  976         1500   2500      500         400 
CHUMBO 184   89  -  289 800         900    500     150         150 
CROMO  59   20  -  124          300    500          100 
NÍQUEL  23     8   -     42 200         200    200            50 
MERCÚRIO   4   0,5  -     11 8             4     10       3           1,5 
(*) EXPRESSO EM  mg/kg, EM BASE SECA A 100-100°C 
 
 
Discussão e conclusões 
 
  A maioria das amostras de composto analisadas não atendem às exigências da Legislação Brasileira, principalmente 
devido ao alto teor de inertes presentes, como consequência da inclusão de lixo de varrição, falta de peneira para 
beneficiamento do composto e falta de compactação do piso de terra do pátio de compostagem, entre outros fatores. 
  Observou-se que a tecnologia de produção de composto orgânico, no Estado de São Paulo, encontra-se instalada, 
porém apresentando problemas que variam desde o projeto até a operação, com reflexos na qualidade do produto. 
  Os produtos obtidos podem não se enquadrar na categoria dos fertilizantes (Tabela I), mas podem ser aproveitados 
para melhorar as características físicas e a fertilidade de solos desgastados, um programa de recuperação. 
  Sob o ponto de vista da fiscalização e controle ambiental, o composto obtido é como um resíduo a ser disposto e, 
dentro deste enfoque, ênfase é dada à presença de metais pesados e substâncias orgânicas tóxicas. 
  Os resultados obtidos para os metais são comparados aos limites estabelecidos por legislações ambientais de vários 
países (Tabela II) e, para algumas usinas, mostram-se acima dos níveis indicados. A amostragem única das várias usinas 
não nos permite afirmar sôbre o nível de contaminação por metais em compostos orgânicos produzidos no Estado de 
São Paulo. A sua quantificação esclarece apenas sôbre as tendências para os níveis de metais pesados nestas usinas 
  A utilização de limites para níveis aceitáveis de metais pesados geralmente é baseada em informações de literatura 
internacional. Porém, deve-se salientar que, devido às características físico-químicas dos solos brasileiros, é esperado 
que o comportamento destes metais não siga modelos estrangeiros. 
  Por outro lado, a avaliação dos efeitos poluidores, através da quantificação dos mesmos na sua concentração total, dá a 
entender que todas as formas de um determinado metal resultam em um mesmo impacto ambiental; tal suposição não é 
verdadeira, pois sabemos que alterações na composição química e condições do meio que circundam o metal são fatores 
que devem ser considerados em fenômeno que envolvem sistemas naturais. 
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Introdução 
 
  A dificuldade de se coletar a água intersticial de sedimentos  faz com que seu estudo seja escasso no Brasil. A 
principal forma de coleta de água intersticial seria por centrifugação, onde através de testemunhos se coletava o 
sedimento, secionava-o e centrifugava-o para se obter uma pequena quantidade de água intersticial muito manuseada, 
que impossibilitava  a análise de diversas substâncias, dentre elas o oxigênio dissolvido. As amostras de água intersticial 
deste trabalho  foram coletadas por um “Peeper”   (fig. 1), aparelho que coleta água intersticial  pela diferença de 
concentração das substâncias presentes no meio em relação a água deionizada no interior do “Peeper” (FERNANDES et 
al. 1993), com o mínimo de perturbação do meio, com o mínimo de manuseio e com quantidade de água suficiente para 
se fazer diversas análises. 
  Foram coletadas amostras de água intersticial em três estações no estuário do rio Mombuca, uma do lado direito de sua 
desembocadura, chamada de Praia  de Araçatiba (I), outra estação do lado esquerdo da desembocadura, chamada de 
Enseada de Araçatiba (III) e uma estação em frente da desembocadura (II) (fig. 2). As amostragens foram feitas nos 
meses de verão e inverno e a profundidade média da coluna d’água nas três estações foi de 50 centímetros. 
  O rio Mombuca é o principal rio que deságua na lagoa de Maricá, onde são despejados grande parte dos esgotos da 
cidade, que tem sua população muito aumentada nos meses de férias. 
  O oxigênio dissolvido  na água intersticial, normalmente só é encontrado nas primeiras frações do sedimento, devido a 
bioperturbação, granulometria do sedimento e aos fenômenos físicos da natureza, tais como: o movimento das ondas 
deslocando a água da superfície para o fundo, chuvas, movimento das marés e etc.. 
  A oxidação da matéria orgânica gera amônio, que através da nitrificação por bactérias é oxidado a nitrito e o nitrito  
oxidado a nitrato, principalmente na presença de oxigênio livre. 
 
Métodos de análise 
 
  Para se analisar o oxigênio dissolvido, utilizou-se o método de Winkler, 1978 apud Grasshoff et al., 1983. Para se 
retirar as amostras do “Peeper”utilizou-se seringas de 10 ml, puxando o embolo lenta e cuidadosamente para que não se 
formassem bolha de ar no interior das seringas, fixando-se então o oxigênio dissolvido no interior das próprias seringas. 
  Para se analisar o nitrato utilizou-se o método de Grasshoff et al. 1983. 
Resultados e Discussão:   Na estação da Praia de Araçatiba (I) no verão, a concentração do oxigênio dissolvido na 
interface água-sedimento foi de 8,4x10 µM, tendendo a uma diminuição com a profundidade, até não ser mais detectado 
aos 26 centímetros; o nitrato na mesma estação apresentou uma concentração de 0,1 µM na interface água-sedimento e 
não foi mais detectado na água intersticial (fig. 3A). 
  Na estação da Praia de Araçatiba (I) no inverno, a concentração de oxigênio dissolvido foi de 4,3x10 µM e a de nitrato 
de 1,3 µM, quando então ambos tendem a uma diminuição de concentração até os 19 centímetros, não sendo mais 
detectados no perfil (fig. 3B). 
  Na estação da Desembocadura do rio Mombuca (II) no verão, o oxigênio dissolvido na interface água-sedimento foi de 
1,3x102 µM, diminuindo esta concentração até os 10 centímetros, quando não é mais detectado; o nitrato nesta estação 
tem uma concentração na interface água-sedimento de 1,2 µM, com ligeiro aumento até os 6 centímetros, quando então 
sua concentração diminui  até não ser mais detectado aos 10 centímetros (fig. 3C). 
  Na estação da Desembocadura do rio Mombuca (II) no inverno, a concentração do oxigênio dissolvido na interface 
água-sedimento foi de 1,3x102 µM, diminuindo sua concentração até não ser mais detectado aos 7,5 centímetros; o 
nitrato nesta estação não foi detectado na água intersticial de sedimentos (fig. 3D). 
  Na estação da Praia de Araçatiba (III) no verão, comportamento interessante ocorre. A concentração do oxigênio 
dissolvido na interface água-sedimento foi de 6,5x10 µM, quando então sua concentração diminui até não ser mais 
detectada aos 7,5 centímetros e volta a ser detectado aos 19 centímetros, mantendo uma concentração média de 5,2 µM; 
o nitrato tem comportamento semelhante ao oxigênio dissolvido, sua concentração na interface água-sedimento foi de 
2,1 µM e esta concentração diminui até não ser mais detectado aos 4 centímetros, voltando a ser detectado aos 23 
centímetros com concentração média de 1,0 µM (fig. 3E). 



  Na estação da Enseada de Araçatiba  no inverno, tanto o oxigênio dissolvido como o nitrato são detectados em todo 
perfil. O oxigênio dissolvido foi detectado com concentrações entre 4,2 e 8,8x10 µM e o nitrato com concentrações 
entre 0,4 e 2,3 µM (fig. 3F). 
  Podemos observar na estação da Praia de Araçatiba, a presença de oxigênio dissolvido até os 22 centímetros e na 
estação da Desembocadura do rio Mombuca  até 10 centímetros. Na estação da Enseada de Araçatiba no verão, 
possivelmente, teria havido um influxo de água da própria lagoa, que penetrou em algum lugar, facilitado por uma 
granulometria mais grosseira e aflorando neste ponto, ou mesmo um influxo de água do lençol freático, também 
facilitado por uma granulometria mais grosseira das camadas mais inferiores do sedimento. A não detecção do oxigênio 
dissolvido e do nitrato entre 7,5 e 15 centímetros dentro do sedimento,  possivelmente, está ligada à presença de uma 
película argilosa entre estas profundidades. 
  Na estação da Praia de Araçatiba no inverno a presença do oxigênio dissolvido e do nitrato em todo perfil, 
possivelmente, também está ligada ao influxo de água da própria lagoa ou do lençol freático, sendo que a película  
argilosa não foi detectada. 
 
Conclusão 
 
Observamos que a variação espacial foi mais marcante que a variação temporal. As curvas de concentração do oxigênio 
dissolvido e do nitrato são muito semelhantes, comprovando sua íntima relação. 
  O estuário do rio Mombuca não demonstrou ser anóxido, podemos constatar a presença de oxigênio dissolvido até os 
30 centímetros de profundidade, facilitando a nitrificação e a formação de nitrato na água intersticial. 
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Abstract 
 
  Grussaí and Iquiparí are coastal lagoons on the North Fluminense region, which were studied 
concerning limnological overview carried out in summer of 1995. They presents high biomass of 
phytoplankton community, high pH, dissolved oxigen values and dissolved nutrients (P and N) 
concentration in the water column, indicating a high productivity in this systems. Also, low values for 
phaeopigments, total carbon, total nitrogen and phosphate were founded in these lagoons sediments, 
showing litlle accumulation of organic matter. This study suggest a high nutrient turnover in the water 
column, able to support a high phytoplanktonic biomass and litlle human influence on phytoplankton 
bloom, during the studied period, because no great differences were observed between Grussaí and 
Iquiparí lagoons.  
 
 
Introdução 
 
  As lagoas costeiras são importantes componentes da paisagem na região Norte Fluminense, 
desempenhando relevante papel sócio-econômico como fontes essenciais de pescado (peixes e 
crustáceos), que sustentam inúmeras famílias, sendo também amplamente utilizadas como áreas de 
lazer. Desta forma, geralmente estão associadas ao assentamento de núcleos urbanos e sofrem as 
conseqüências advindas da ocupação humana em suas margens. Muitas das lagoas costeiras da região 
Norte Fluminense recebem o despejo de grandes quantidades de esgoto "in natura", fato este que 
acelera o processo de eutrofização destes sistemas(Esteves, com. pes.). 
  Freqüentemente estas lagoas, que apresentam uma pequena barra de areia, são abertas para o mar, 
ocasionando um esvaziamento da lagoa e entrada de água do mar durante a maré alta. Após o 
fechamento da barra de areia, ocorre uma mistura da água do mar que foi aprisionada na lagoa e de 
água doce oriunda do lençol freático. 
  Pouco se conhece sobre as lagoas costeiras da região Norte Fluminense, principalmente sob o ponto 
de vista limnológico, podendo ser citados os trabalhos de Esteves et al (1984 e 1988). 
O objetivo deste trabalho foi o de caracterizar limnologicamente as lagoas costeiras de Grussaí e 
Iquiparí, das quais nada se conhece sob o ponto de vista científico. 
 
Material e métodos 
 
  As lagoas estudadas localizan-se no município de São João da Barra, entre as coordenadas 21°40’S e 
21°50’ S de latitude e 41° 00’ E e 41°10’W de longitude. 
  A lagoa de Grussaí , uma lagoa de forma alongada com cerca de 8 km de extensão e 100 metros de 
largura, apresenta por volta de 30% de sua área localizada na zona urbana do distrito de  Grussaí 
(porção norte), recebendo durante todo ano uma carga de esgotos domésticos não tratados. Além do 
despejo de esgotos, apresenta suas margens assoreadas e/ou aterradas, diminuindo a proporção de áreas 
alagáveis no sistema. Boa parte do restante de sua bacia de drenagem é ocupada por pastos. A 
manutenção do nível d'água se faz pelo aporte de água via lençol freático na sua porção sul, uma vez 
que não apresenta nascente ou afluente. Na porção sul se observa uma extensa área alagável, 
colonizada intensamente por macrófitas aquáticas. 
  A outra lagoa estudada, a lagoa de Iquiparí, apesar da proximidade com a comunidade de Grussaí, 
apresenta um reduzido número de casas ao seu redor (cinco) e suas margens estão mais preservadas. Da 
mesma forma, é uma lagoa muito mais longa que larga (cerca de 10 km de extensão e 100 m de 



largura), e a alimentação de água é feita pelo lençol freático e a principal forma de ocupação de suas 
margens é a pecuária. 
  Amostras de água foram coletadas em vários pontos ao longo das duas  lagoas, em duas 
profundidades (superfície e fundo), com o auxílio de garrafa de van Dorn e refrigeradas. Ainda no 
campo foram medidos pH, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica com equipamentos portáteis. 
No laboratório as amostras foram filtradas em filtro Whatman GF/C e utilizadas para determinação de 
nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrito, orto-fosfato e silicato reativo, segundo métodos descritos em 
Grasshoff et al (1983). Alcalinidade total foi determinada por titulação com final potenciométrico. Os 
filtros foram utilizados para a determinação da biomassa fitoplanctônica através de clorofila a (Rai, 
1980). Amostras de sedimento superficial foram coletadas com draga de Eckman, acondicionadas em 
frascos plásticos e secas em estufa a 40°C. Após a secagem foram destorroadas em graal, 
homogeneizadas e peneiradas através de malha 112um. Uma subalíquota foi utilizada na determinação 
de feopigmentos segundo Lorenzen (1967), outra subalíquota foi introduzida no CHNS Analyzer 
(Perkin-Elmer 2400 II) para a determinação de carbono total e nitrogênio total e uma terceira 
subalíquota foi separada para determinação de fosfato disponível através de método descrito por 
Esteves et al (1988). 
 
 
Resultados e discussão 
 
  Os dados são apresentados nas tabelas 1 e 2, sendo que as estações estão identificadas de forma 
crescente a partir da porção sul (Estação 1 - mais distante do mar). A análise dos dados evidencia uma 
similaridade entre as duas lagoas no período de coleta. Pode-se observar nas duas lagoas um gradiente 
de condutividade elétrica, diminuindo da porção norte, mais próxima ao mar, até a porção sul. Estes 
dados indicam a entrada de água doce principalmente pela porção sul, corroborado pelos valores de 
silicato reativo.  A presença da área alagável  rica em matéria orgânica em decomposição também na 
porção sul,  pode ser responsável pelos seus baixos valores de oxigênio dissolvido, alcalinidade e pH. 
  As concentrações dos compostos de nitrogênio e fósforo dissolvidos geralmente foram abaixo do 
limite de detecção dos métodos empregados. Destacam-se deste contexto as estações 6 e 7 da lagoa de 
Grussaí, onde encontraram-se os maiores valores de nitrato, que podem ser associados à nitrificação do 
N-amoniacal oriundo de esgotos domésticos. 
  A elevada biomassa fitoplanctônica (de até 272 ug/l), os altos valores de pH (de até 11.0), e a super 
saturação de oxigênio observados em quase toda extensão das lagoas, comprovam sua elevada 
produtividade. Este fato pode ser associado a não detecção dos nutrientes, que seriam prontamente 
assimilados pelos produtores primários, caracterizando uma elevada taxa de "turnover". O "bloom" 
algal detectado no período de coleta em ambas lagoas, parece estar mais relacionado a uma conjunção 
de fatores macroclimáticos (elevada temperatura e grande incidência de luz no período estudado) e as 
características típicas das lagoas costeiras (baixa profundidade e a incidência de ventos constantes), do 
que unicamente ao aporte alóctone de nutrientes (entrada de esgoto "in natura" ou não).  
  Para os sedimentos de fundo também foi observada uma diferenciação da porção sul das lagoas 
(tabelas 1 e 2).  Estes setores apresentam elevadas concentrações de feopigmentos, carbono, nitrogênio 
e fósforo, devido ao acúmulo de material vegetal proveniente das áreas alagáveis. Os dados obtidos no 
restante das lagoas indicam um menor acúmulo de materiais no sedimento, o que pode ser resultado da 
abertura periódica da barra com exportação parcial do material produzido, da rápida regeneração dos 
materiais na própria coluna d'água mantidos em suspensão pela ação freqüente dos ventos ou devido à 
uma rápida decomposição do material depositado no sedimento. 
 
Conclusão 
 
  A elevada biomassa fitoplanctônica e o baixo conteúdo de nutrientes dissolvidos na coluna d´água em 
ambas as lagoas durante o período estudado, corroboram o conceito de alta produtividade das lagoas 
costeiras observado por Barnes (1980).  
  Os dados obtidos nos sedimentos em ambas as lagoas apontam as macrófitas aquáticas como uma 
fonte significativa, ainda que localmente, de matéria orgânica para o sistema. Por outro lado, a abertura 
periódica da barra pode atuar como uma importante via de saída de materiais produzidos nas lagoas 
costeiras, constituindo-se numa fonte potencial de nutrientes para a cadeia alimentar costeira. 
Os valores elevados de nitrato nas estações onde se observa maior ocupação das margens na lagoa de 
Grussaí, fornecem indícios de lançamento de esgotos domésticos, necessitando-se de uma melhor 
avaliação da  real contribuição destes para a dinâmica da lagoa, uma vez que não foram detectadas 
diferenças significativas de biomassa fitoplanctônica entre as lagoas.  



 
 
Agradecimentos 
 
  Os autores agradecem o apoio financeiro da FENORTE concedido ao Projeto ARCO-FENORTE 
04/94. 
 
Bibliografia 
 
BARNES, R. S. K. (1980), Coastal lagoons. Cambridge Univ. Press. 106p. 
ESTEVES, F. A. et al. (1984), Restingas. Origem, estrutura, processos: 443 - 454. 
ESTEVES, F. A. et al. (1988), Acta Limnol. Brasil.,(2): 99 - 128. 
ESTEVES, F. A. et al. (1988), Apostila de aula prática, UFSCar. 38p. 
GRASSHOFF, K. et al. (1983), Verlag Chimie, 419p. 
LORENZEN, C. J. (1967), Limnol. Oceanogr. 12: 343 - 346. 
RAI, H. ed.(1980), Arch.Hydrobiol. Beitr. 14. 
 
 
 
 
 
Tabela 1: Dados físico-químicos e de nutrientes da coluna d’água e do sedimento da lagoa de Grussaí, 
obtidos em 14/03/95.  
 

    coluna d'água     sedimento  
Est. Prof. Oxi.diss. pH Alcal. Cond. el. Nitrato Silicato Clor a Feopig. Carb.tot. Nit.tot. P-disp. 

 (m) (% Sat.)  (ueq/l) (mS/cm) (uM) (uM) (ug/l) (ug/g) (%) (ppm) (ppm) 

I sup. 33 7.53 1899 0.47 0.6 141.1 14.1     
 0.5 1 7.76 2088 0.56 nd 175.9 13.3 299.0 7.82 6050 2685 
             

II sup. 120 9.69 2422 1.05 nd 46.7 93.7     
 0.6 110 9.64 2506 1.26 nd 36.1 112 2.8 0.28 900 375 
             

III sup. 175 10.67 3615 2.71 nd 21.1 198.6     
 0.8 55 10.59 3456 2.85 nd 22.2 200.1 55.2 4.35 3950 825 
             

IV sup. 125 10.47 4512 3.93 nd 44 151.3     
 0.8 110 10.38 4328 3.72 nd 48.3 188 43.9 2.67 6800 545 
             

V sup. 125 10.47 5009 5.47 nd 21.6 122.6     
 0.7 100 10.47 4978 5.55 nd 1.8 94.9 2.8 0.46 1100 100 
             

VI sup. 126 10.0 4736 6.57 1.1 2.2 117.8     
 0.7 110 10.05 4921 6.62 0.9 3.2 60.5 13.6 0.67 1200 310 
             

VII sup. 90 9.73 4882 6.35 0.7 49.4 64.6     
 0.5 75 9.72 4911 6.35 0.6 33.7 42 7.5 0.36 1150 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2: Dados físico-químicos e de nutrientes da coluna d’água e do sedimento da lagoa de Iquiparí, 
obtidos em 16/03/95. 
 

   coluna d'água     sedimento  
Est. Prof. Oxi.diss. pH Alcal. Cond. el. Silicato Clor. a Feopig. Carb.tot Nitr.tot P-disp. 

 (m) (sat.)  (ueq/l) (mS/cm) (uM) (ug/l) (ug/g) (% P.S.) (ppm) (ppm) 
I sup. 65 8.32 1326 5.66 234.6 39.2     

 0.6 40 8.64 1084 6.30 230.3 29.2 21.1 4.86 3300 1405 
            

II sup. 150 10.32 2367 1.86 242.6 127.9     
 0.8 140 10.60 1985 1.60 256.7 93.2 2.8 0.47 800 70 
            

III sup. 150 10.92 3034 2.62 203.1 118.4     

 0.9 70 11.02 2978 2.70 186.9 108.3 1.9 0.57 1000 80 
            

IV sup. 130 3.51 3796 10.82 162.6 272.3     
 0.8 95 3.65 3818 10.81 160.7 150.9 13.1 1.06 1050 170 
            

V sup. 127 4.78 4532 10.53 175.5 139.1     

 0.4 95 4.76 4126 10.60 144.9 91.80 3.7 0.33 1150 65 
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Introdução  

O Rio Paraíba do Sul é o mais importante corpo hídrico do Estado do Rio de Janeiro,  abastecendo com suas águas 
mais de 11 milhões de pessoas só no Grande Rio, e diversas cidades de médio e pequeno porte situadas às suas margens 
(ex: Volta Redonda; Campos; etc). Suas águas ainda são utilizadas por mais de 1000 industrias localizadas 
principalmente na porção mediana do rio (Vale do Paraíba); irrigação de lavouras e outras atividades agropecuárias. 
Apesar desta grande importância, este rio recebe diariamente uma enorme carga de rejeitos industriais e esgotos 
domésticos muitas das vezes sem um prévio tratamento, o que vem acarretando modificações na qualidade de suas 
águas (CEEIVAP, 1980).   

 
Materiais e métodos 
 
Amostras de água foram coletadas mensalmente entre abril de 1994 até julho de 1995, em sete pontos na porção 

inferior da bacia de drenagem  do Rio Paraíba do Sul e alguns de seus  afluentes (quatro estações no Rio Paraíba do Sul 
"RPS"; uma no Rio Pomba "RP"; uma no Rio Muriaé "RM" e uma no Rio Dois Rios "RDR"; fig.1). Em todas as 
estações de coleta foram estimados  mensalmente os fluxos dos rios com a utilização de fluxômetros General Oceanic 
Modelo no B13461. As amostras foram coletadas com o auxílio de garrafas tipo "Van Dorn", levadas resfriadas para o 
laboratório, imediatamente filtradas em membranas tipo GFF e congeladas para posterior análise. 

 

 
Parâmetros físico-químicos: oxigênio dissolvido (oxímetro Horiba OM-14); pH (poteciômetro Digimed); 

condutividade (condutivimetro WTW); Eh (potenciômetro Digimed) e temperatura foram medidos no campo. As 
análises de amônia, fosfato, sílica,  nitrato e nitrito  foram realizadas segundo Grasshoff  et al  (1983).  

 
 
Resultados e discussão 

 



 
Dentre todos os meses analisados foram escolhidos três para serem aqui discutidos, tendo em vista suas   

situações de vazão bastante diferentes . Outubro de 1994,  mês em que o RPS em Campos se apresentava 
extremamente baixo (180 m3/s);  dezembro de 1994, mês  de vazão moderada (700 m3 /s ) e Fevereiro de 95, mês de  
elevada vazão ( 1.800 m3 /s ). 

 
Tabela 1: Distribuição de amônia (µmol/l), nitrito (µmol/l), nitrato (µmol/l),   fosfato (µmol/l), sílica (µmol/l), 

oxigênio dissolvido(mg/l), pH, Eh  e condutividade (µS.cm-1) nas estações de coleta no Rio Paraíba do Sul e seus 
principais afluentes. 

 
Data Pontos   NO2 NO3 NH4 SiO2 PO4 O.D. pH Eh Cond. 

Out/94 RPS Itaocara 2,52 39,90   n.d.   91 0,60 4,20 7,73 209   71 

 RPS Cambuci 2,23 22,45   0,30 113 1,14 5,05 7,99 208   71 

 RPS S.Fidélis 2,32 29,77   n.d. 138 0,61 5,17 8,60 134   67 

 RPS Campos 0,27 25,13   0,13 135 0,82 6,06 7,72 224   72 

 Rio Pomba 2,38 12,40   n.d. 210 0,99 6,50 9,03 184   61 

 Rio Muriaé 2,16   1,40   n.d. 116 0,33 5,50 8,84 174   76 

 Rio Dois Rios 2,33 34,40   2,90 184 1,21 4,44 9,16   96   95 

Dez/94 RPS Itaocara 0,46 27,98   5,28 142 1,72 7,54 7,34 249   63 

 RPS Cambuci 0,53 41,90 10,90 111 1,90 7,19 7,14 234   59 

 RPS S.Fidélis 0,30 26,37   5,53 148 1,84 7,10 7,56 249   67 

 RPS Campos 0,43 32,08   7,22 133 1,82 7,27 7,34 244   63 

 Rio Pomba 0,54 16,40 11,00 109 1,35 7,00 7,60 228   62 

 Rio Muriaé 0,29 15,20   9,10 167 2,18 6,20 7,66 235   92 

 Rio Dois Rios 0,53 50,30 10,30 242 3,19 6,30 7,48 259  101 

Fev/95 RPS Itaocara 0,34 27,08   5,05 195 1,26 7,15 7,21 257   54 

 RPS Cambuci 0,32 24,10   7,35 216 1,36 6,94 7,14 245   53 

 RPS S.Fidélis 0,44 25,20   6,75 223 1,25 4,87 7,30 237   55 

 RPS Campos 0,25 26,80   4,70 196 1,44 6,49 7,26 265   54 

 Rio Pomba 0,46 13,40   6,34 307 0,78 4,80 7,09 255   48 

 Rio Muriaé 0,26 17,40   7,06 288 3,58 6,21 7,26 269   76 

 Rio Dois Rios 0,55 26,80   8,24 278 3,54 6,16 7,31 276   93 

vazão moderada (700 m3/s) e fevereiro de 95, mês de elevada vazão (1.800 m3/s) . 
  
A amônia apresentou  baixas concentrações em outubro (baixa vazão) e altas concentrações nos meses de 

dezembro e fevereiro (média e alta vazões). A mais alta concentração  encontrada no RPS foi no mês de dezembro 
em Cambuci (10,85 µmol/l) e a mais baixa em Itaocara e São Fidélis (valores não detectáveis pelo método 
empregado). Porém estes baixos valores podem ser devido a erros analíticos, uma vez que estes rios recebem 
aporte de esgotos fato geralmente associado ao aumento nas concentrações de formas de nitrogênio e fósforo. Nos 
afluentes foram observadas concentrações similares as encontradas no RPS sendo o menor valor também não 
detectável pelo método empregado em outubro no RP e RM, o maior valor foi observado em dezembro no RP 
(11,00 µmol/l). 

O nitrito apresentou um comportamento inverso ao da amônia, apresentando suas  mais elevadas concentrações 
no mês de outubro (baixa vazão) chegando a 2,52 µmol/l em Itaocara e os mais baixos  valores nos meses de 
dezembro e fevereiro (média e alta vazões) sendo seu menor valor de 0,25 µmol/l em Campos em fevereiro. Os 



valores de dezembro foram levemente mais baixos que os de fevereiro evidenciando uma provável diluição deste 
nutriente na água em meses de maior vazão. Figueiredo (1995), no sistema flúvio-lagunar de Maricá-Guarapina,  
identificou a urbanização como fonte potencial tanto de nitrito quanto de amônia para o sistema. 

O nitrato apresentou-se mais homogêneo durante todos os meses, não ficando evidenciada nenhuma tendência de 
diluição ou concentração deste elemento em nenhum mês determinado. Os maiores e menores valores para o RPS 
foram apresentados em Cambuci (41,90 µmol/l) no mês de dezembro e o mais baixo (22,45 µmol/l) no mês de 
outubro.Excetuando o RDR que apresentou valores similares ao RPS, os outros dois rios tributários apresentaram 
valores inferiores nos três períodos amostrados,  sendo o maior encontrado no RDR (50,30 µmol/l) e o menor  no 
RM em outubro (1,40 µmol/l). Estes valores baixos encontrados no mês de outubro podem ser devidos a retenção 
de nitrogênio no sedimento fluvial, processo descrito previamente por Svendesen & Kronvang (1993). As elevadas 
concentrações de nitrato assim como de amônia podem estar sendo ocasionadas por lavagem de solos adubados ou 
drenagem de áreas alagadas. 

O fosfato apresentou comportamento similar ao da amônia com baixas concentrações  em outubro (baixa vazão) e 
aumentando em dezembro e fevereiro (média e alta vazões). O maior valor no RPS foi encontrado em dezembro 
em Cambuci (1,90 µmol/l) e o menor em outubro em Itaocara (0,60 µmol/l). No afluentes o menor (0,33 µmol/l) e 
o maior valor (3,58 µmol/l) foi observado em outubro e fevereiro no RM respectivamente. Este comportamento do 
fosfato pode ser explicado pela liberação do PO4 -3 adsorvido no solo para a bacia de drenagem, decorrente do 
aumento das precipitações, podendo também ser relacionado com os fenômenos de adsorção em sedimentos  
fluviais (Fox, 1993). 

 Em se tratando de fósforo e nitrogênio , bacias sob forte influência antrópica têm, sem dúvida, concentrações 
determinadas pela sazonalidade das práticas encontradas em suas drenagens, tais como: adubação de lavouras; 
depejos de indústrias; usinagem da cana;  queimadas; etc. Desta forma estes fenômenos  podem  mascarar toda a 
dinâmica destes nutrientes alterando a razão vazão/diluição(Keeney, 1987).As interrelações do nitrogênio e do 
fósforo com com a agricultura, pecuária e urbanização são amplamente citadas na literatura (Alexander & Stevens, 
1976; Ritter, 1988). Para uma avaliação mais precisa dos efeitos do uso da terra, necessita-se, mais adiante, de um 
levantamento detalhado, através de imagens de satélite, por exemplo, e reconhecimento de campo para as fontes 
pontuais (ex: indústrias, esgotos urbanos, etc) e não pontuais (ex: atividades agrícolas e de pecuária)(Osborne & 
Wiley, 1982).  

A sílica apresentou comportamento distinto dos outros elementos estudados  com valores menores em outubro e 
dezembro (baixa e média vazões) e mais elevados em fevereiro  (alta vazão). O maior valor encontrado no RPS foi  
223 µmol/l em São Fidélis (fevereiro)  e o menor  91 µmol/l em Itaocara (outubro). Nos tributários o maior  
(307µmol/l) e o menor valor (109 µmol/l) foram observados  no RP em fevereiro e dezembro respectivemente. 
Este comportamento pode estar relacionado às águas do lençol freático, que, durante o período de estiagem, 
permanecem mais tempo em contato com o sistema solo/rocha, sendo o produto do intemperismo carreado para os 
cursos d'agua por ocasião de chuvas mais intensas (Drever, 1982).  

O oxigênio dissolvido apresentou seu menor (4,2 mg/l) e maior (7,54 mg/l) valor em Itaocara no mês de outubro 
(baixa vazão) e dezembro(média vazão)  respectivamente. O pH apresentou-se ligeiramente básico em todos os 
meses estudados, variando de 7,09 a 9,16 unidades de pH,  os mais elevados valores foram observados no mês de 
outubro (baixa vazão) tanto no RPS quanto nos seus afluentes . O Eh  foi sempre positivo (oxidante) com maiores 
valores nos meses de maior vazão, possivel razão da diminuição de NH4 e aumento de NO3 . A estação do RPS 
em Campos e RDR quase sempre apresentaram os mais elevados  valores de Eh o que possivelmente explica as 
baixas concentrações de nitrito tendo em vista que os processos de nitrificação são bastante rápidos. A 
condutividade ao contrário dos outros parâmetros fisico-químicos  teve valores similares nos meses  de baixa e 
média vazão (outubro e dezembro) e inferiores no mês de vazão mais elevada (fevereiro), variando de 48 a 
101µS/cm, evidenciando a diluição das águas com o aumento da pluviosidade. 

 
Conclusões 
  
Apesar desta ser uma análise preliminar de dados, diversos processos parecem estar atuando na dinâmica, fluxo e 

ciclagem de formas de nitrogênio, fósforo e sílica  dissolvidas na Bacia de Drenagem do Rio Paraíba do Sul. 
Dentre eles podemos citar a adsorção ao sedimento quando em baixas vazões; liberação de formas adsorvidas ao 
solo com o aumento da pluviosidade;   diluição das concentrações de elementos ligados a aporte de esgotos com o 
aumento das precipitações e a rápida oxidação de formas  nitrogenadas em condições oxidantes. O uso do solo e a 
sazonalidade de suas práticas, também parecem ser fator de grande importância para a distribuição destes 
elementos neste corpo hídrico. Estudos mais detalhados da dinâmica destes nutrientes neste sistema, assim como 
um levantamento das fontes pontuais e não pontuais  são fortemente indicados para um melhor entendimento deste 
ecossitema.     
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Introdução 
 
    A contaminação por metais pesados tanto no meio não saturado  como no meio saturado, sobre condições tropicais, 
representa um dos mais recentes desafios para a geoquímica de superfície. Neste trabalho são apresentados resultados 
de estudos do comportamento de metais pesados, em que técnicas convencionais de amostragem e tratamento de 
amostras empregadas convencionalmente na geoquímica, foram utilizadas. O emprego destes métodos surtiu resultados 
confiáveis quanto a análise do comportamento dispersivo e concentrador de metais pesados. Estes métodos já haviam 
sido empregados na análise do comportamento de metais pesados por SIGOLO e MELLO Jr.,(1994). O presente caso 
analisa o comportamento de  oito metais pesados associados a aterro, oriundo de torta de tratamento de esgotos da 
Estação de Tratamento de Esgotos da SABESP em Barueri-SP. O perfil apresentado ( Fig 1) encontra-se na porção N da 
área e nele foram obtidas 13 amostras de canal, 13 amostras indeformadas da torta, criteriosamente escolhidas e 8 
amostras de trado envolvendo torta e o solo subjacente. A disposição deste material ocorreu  no primeiro semestre de 
1993 e sofreu coleta no segundo semestre de 1994. Tendo sido submetido a condições climáticas da área por cerca de 
um ano e meio. Este perfil  retrata uma porção de  estudo  mais global de quatro grandes toposseqüências na mesma 
área.  
 
Metodologia 
 
    A partir da locação desta topossequência, (Fig 1) foram obtidas as amostras indeformadas, de canal e de trado as 
quais foram submetidas a análises granulométricas e químicas.  No primeiro caso procedeu-se a dosagem de matéria 
orgânica e ao teor de umidade com subsequente análise granulométrica qualitativa e quantitativa do material isento de 
matéria orgânica. Na fração areia e granulometrias mais finas, passou-se a determinação mineral por DRX e  em lupa. 
. As análises químicas nestas amostras foram realizadas  de duas formas: a)dosagem do conteúdo total de metais 
pesados através de ácidos fortes  a quente com posterior leitura por absorção atômica( Lab. Nomus) e, 
b)dosagem dos metais pesados solúveis em água destilada (deionizada a quente- ebulição- durante uma hora), com 
posterior leitura por absorção atômica( Lab. Nomus). 
  Em todas as amostras executou-se a leitura do pH de abrasão( Fig 2). Das amostras  indeformadas coletadas executou-
se  análise micromorfológica do material. 
 
Resultados  
 
  O estudo de campo sobre a torta disposta no terreno mostrou algumas características físicas marcantes. A primeira é de 
que há sempre, após dois a três meses de exposição ao tempo o início de formação de uma crosta superficial, de aspecto 
arenizado e seca, desenvolvida nos primeiros 60 centímetros do topo para baixo do material (denominada de "torta seca 
arenizada"-Fig 1). No interior deste material desenvolvem-se  gretas de contração decimétricas e de ampla distribuição 
no material. Desta porção para baixo o material apresenta-se relativamente homogêneo quando não mobilizado 
antropicamente. 
  Dos resultados analíticos obtidos confeccionou-se a distribuição dos metais pesados ( Pb, Cd,  Ni, Cr, Zn, Ag, Cu e 
Mn) na porção direita da figura 1, e dosagens relacionadas na tabela 1. Por haver concentrações distintas para certos 
grupos de metais, utilizou-se escalas diferentes na figura 1, para  grupos distintos de metais:  1) uma para Cu, Cr, Pb , 
Ni e Mn; 2) uma para Ag e Cd e 3) uma para o Zn. Todas expressas ppm. 
  Estes resultados demonstram que há um evidente comportamento de migração de metais para o solo ( no caso aterro)  
com consequente contaminação do mesmo, CAMPANELLA,  et  all, (1985), contrariamente a muitas observações de 
comportamento de metais sobre este tipo de material em diferentes literaturas. É também claro que nos primeiros 45 cm 
do topo para a base do material "torta seca arenizada" há lixiviação de todos os metais da superfície para a base, os 
quais vão concentrar-se em proporções de cerca de 50% do valor inicial (Figura 1). A exceção observada é para o Pb.   
Em alguns pontos destes resultados, pode-se considerar a dados similares obtidos por FULLER, (1979) 
  No fácies torta úmida há crescente concentração da profundidade 0,70 m até os 1,70 m para todos os metais menos 
para o Mn. Após esta profundidade os valores de concentração de todos os metais estabilizam-se, exceto o Zn que 
cresce de teor até quase 100% de seu valor. A partir dos 2,70 m é evidente a quebra da concentração de todos os metais 



sem exceção, já que, no perfil, depara-se com o aterro. Ainda assim, as quantidades observadas demonstram 
contaminação no subsolo. Dados similares são apontados por FULLER e ALESII,(1979) 
 
Conclusão 
 
  Dos resultados obtidos é permitido aventar-se algumas conclusões: 
a) Existe uma clara mobilidade dos metais pesados nos diferentes fácies da torta ao longo do tempo de permanência da 
mesma diante das condições climáticas presentes. Esta mobilidade é crescente em concentração com a profundidade 
analisada no perfil da torta e cada fácies da mesma apresenta particularidades próprias, 
b) A torta apresentou texturas diferenciadas internamente, marcadas particularmente pelo comportamento específico na 
concentração da maioria dos metais, 
c) Não há a menor dúvida de que a disposição da torta em superfície, mesmo colocada sobre aterro impermeável, 
promove a contaminação do substrato com aporte de metais pesados, 
d) Aparentemente o pH não é referência de controle da solubilidade e concentração dos metais analisados na torta e, 
d) Finalmente, conclui-se que a identificação de mobilidade e disponibilidade  de metais pesados neste tipo de material 
quando dosados empregando água  "inerte"a quente demonstram o grau de possibilidade de contaminação do solo 
subjacente, e de quanto é fundamental a escolha da abertura para análises químicas em problemas  deste tipo, em que 
são envolvidos metais pesados com possibilidade de contaminação do substrato. 
 
Bibliografia 
 
CAMPANELLA, L.; PAWLOWSKI,L.; ALAERTS,G.and LACY,W.J. (1985). Chemistry for Protection of 
Environment 1985,Proceedings of the 5th Intern. Conf. Leuven,Belgium. Elsevier Oxford,New York pp 151-161/ 
FULLER,W.H.(1979).Trans. Am. Geophys. Union, 60,256. 
FULLER,W.H. and ALESII,B.A.,(1979).Soil Environment Science Health, A14,559  
SÍGOLO,J.B. e MELLO Jr.,R.F.(1984).37 Cong. Bras. Geol. Bol. Res. Vol.1,63-64. 
 



 
 
 



 
 

 

 



V Congresso Brasileiro de Geoquímica e  III Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa, Niterói/RJ, 1995 
 
 
EFEITOS DO USO DA TERRA NO FLUXO DE NITROGÊNIO INORGÂNICO 

DISSOLVIDO EM TRÊS PEQUENAS BACIAS DE DRENAGEM DE UM 
SISTEMA FLÚVIO-LAGUNAR COSTEIRO EM REGIÃO TROPICAL. 

 
Figueiredo, R.O.1,2; Ovalle, A.R.C.2; Castro, S.S.G.1,2 

 

1Departamento de Geoquímica, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 24020-007, Brasil 
2Laboratório de Ciências Ambientais, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos  Goytacazes, RJ, 28015-
620, Brasil  
 
Resumo 
 
  Os efeitos do uso da terra no fluxo de nitrogênio inorgânico dissolvido foram avaliados em três pequenas bacias de 
drenagem associadas à lagoas costeiras (Sistema Maricá-Guarapina): Vigário (VIG) - urbanização e haras; Ubatiba (UBA) - 
haras e urbanização parcial; e Caranguejo (CAR)  - sítios de lazer, gado bovino e florestas. As coletas foram realizadas na 
saída das bacias, duas vezes ao mês durante o ano de 1993. Peculiariedades episódicas relativas ao uso da terra provocaram 
oscilações na distribuição temporal das concentrações, sem qualquer relação com a hidrologia. Entretanto, picos 
significativos nos fluxos de massa foram observados em todas as bacias, provávelmente devido ao maior evento 
pluviométrico e de vazão contemplado, tendo também a magnitude das vazões contribuído decisivamente no aumento dos 
fluxos. Urbanização e haras, em VIG, foram identificados como os usos da terra mais críticos. A maior área drenada em 
UBA parece haver provocado grandes perdas de nitrogênio através do consumo pela biota, fogo, volatilização e 
denitrificação, antes que este alcançasse os cursos d'água. Embora CAR possuísse concentrações menores, sua maior relação 
vazão/área drenada ocasionou fluxos comparativamente maiores do que UBA. É recomendável priorizar-se formas de uso 
da terra como as de CAR, para que se miniminize os impactos antrópicos no sistema estudado.  
 
Abstract 
 
  Land use effects on dissolved inorganic nitrogen flux were evaluated in three small watersheds associated to coastal 
lagoons (Maricá-Guarapina System): Vigário (VIG)  - urbanization and horse breeding farms; Ubatiba (UBA) - horse 
breeding farms and partial urbanization; and Caranguejo (CAR) - small recreational properties, cattle breeding and forests. 
Sampling was performed at basin outlets, two times per month along 1993. Episodic peculiarities related to land use 
promoted oscillations on temporal concentrations distribution, without any relation to hydrology. However, significative 
mass transport peaks were observed on all watersheds probably due to the largest precipitation and flow event contemplated. 
In addition, the flow magnitudes contributed clearly to the mass transport enlarging. Urbanization and horse breeding farms, 
in VIG, were identified as the most critical land uses. The largest drained area at UBA seems to have caused great nitrogen 
losses by biota, fire, volatilization and denitrification, before entering the rivers. Although CAR have the smallest 
concentrations, its highest relation flow/drained area caused greater mass transports than UBA. To miniminize the anthropic 
impacts on the studied system its recommended to give preference to land uses as those found at CAR. 
 
Introdução 
 
  Distúrbios em ecossistemas terrestres aumentam a exportação de nitrogênio através das drenagens, alterando o seu ciclo 
natural (Moldan & Cerný, 1994). Devido ao crescente aporte deste nutriente oriundo de práticas agrícolas e da expansão 
urbana, assim como da alta mobilidade de suas formas iônicas no solo, o seu controle apresenta difícil solução (Simmons et 
al, 1992). 
  Sendo considerado este um dos problemas ambientais e ecônomicos mais sérios de nossas sociedades, diversos estudos 
buscam investigar os processos biogeoquímicos envolvidos, assim como a importância das fontes antrópicas e as 
alternativas experimentadas, concernentes ao uso da terra, para que sejam evitados maiores aportes deste poluente (Drury et 
al, 1993). 
  O presente estudo pretende avaliar os efeitos de diferentes formas de uso da terra no fluxo de nitrogênio inorgânico 
dissolvido em três pequenas bacias de drenagem de um sistema flúvio-lagunar costeiro em região tropical. Acredita-se que 
seus resultados podem ser úteis para a implementação de políticas de conservação dos recursos naturais desta região, como 
também para o gerenciamento de bacias hidrográficas de um modo geral. 
 
 
Área de estudo e metodologia 
 



  A área do Sistema Flúvio-Lagunar de Maricá-Guarapina, de grande importância sócio-econômica e ambiental, situa-se a 
cerca de 40 Km da cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil (Figura 1). Com área de aproximadamente 350 
Km2, a Bacia de Maricá é formada por uma série de lagoas e canais interligados, cujas principais bacias de drenagem são: a 
do Rio Vigário (VIG), a do Rio Ubatiba (UBA) e a do Rio Caranguejo (CAR) (Ovalle et al, 1990). 
 Três pontos de coleta foram distribuídos ao longo do canal central destas bacias, contemplando as principais formas de uso 
da terra definidas a seguir em ordem de importância local, com respectivas dimensões das áreas drenadas: VIG (8.320 ha) - 
urbanização e haras; UBA (9.062 ha) - haras e urbanização parcial; e CAR (4.400 ha) - sítios de lazer, gado bovino e 
florestas. 
  Realizaram-se 20 campanhas de amostragens, com intervalo médio entre elas de 15 dias, no período de março a dezembro 
de 1993. Amostras de água foram coletadas na sub-superfície, acondicionadas em isopor com gelo, sendo posteriormente 
filtradas em laboratório através de membranas Millipore (0,45 mM), e então mantidas em freezer até o momento das 
análises. 
  As variáveis analisadas e seus respectivos métodos analíticos foram os seguintes: N-NH4

+ - colorimetria/indofenol; N-NO3
- 

- colorimetria após coluna de cádmio; N-NO2
- - colorimetria/sulfanilamida (Grasshoff et al, 1983). Utilizando um 

correntômetro General Oceanics - modelo 2030, foram obtidas medidas de velocidade de corrente nos pontos amostrados. 
Multiplicando-se  a velocidade pela área da secção transversal de cada ponto dos rios, foram obtidas as vazões. 
 
Resultados e Discussão 
 
  As peculiariedades episódicas dos usos da terra praticados ocasionaram oscilações na distribuição temporal das 
concentrações de nitrogênio, sem qualquer relação com a hidrologia, ao contrário do ocorrido com a maioria dos demais 
constituintes, conforme Figueiredo (1995). No entanto, quanto aos fluxos de massa observaram-se picos significativos na 7ª 
campanha, quando o maior evento de precipitação aumentou sobremaneira as vazões (Figura 2). A magnitude das vazões 
contribuiu decisivamente para o aumento dos fluxos de N, necessitando, em média, de apenas 5,7 eventos em 20, para que 
50% dos fluxos anuais fossem alcançados. 
  Entretanto, as maiores vazões em CAR não foram suficientes para conferir-lhe maior transporte de íons de nitrogênio. Este 
fato demonstra a grande importância dos usos da terra praticados em VIG - urbanização e haras - no aporte de nitrogênio, 
destacando-se as elevadas concentrações de N-NH4

+, que atingiram valores perigosos, tanto para a biota como para o 
consumo humano (Tabela 1). 
  Embora UBA apresente concentrações notadamente maiores, comparado a CAR, seus fluxos de massa foram inferiores aos 
de CAR. Este fato pode ser explicado pela relação vazão/área drenada, uma vez que esta é bem maior em CAR. Acredita-se 
que a extensa área de baixada em UBA amorteceu o impacto do uso da terra provocando elevadas perdas de nitrogênio 
através do consumo pela biota, fogo, volatilização e denitrificação, antes que este alcançasse os cursos d'água, o que não 
ocorre em VIG, por exemplo. Espera-se também que, em outros anos, o fluxo de massa seja bem maior, uma vez que o 
período estudado coincidiu com um ano atípicamente seco. 
 
Conclusões 
 
  Os principais impactos ambientais observados referem-se principalmente aos usos da terra praticados em VIG - 
urbanização e haras. Por outro lado, as demais formas de uso da terra relativas a CAR e UBA revelaram menores impactos 
em termos de fluxo de nitrogênio. 
  Conclui-se que, os usos da terra como os praticados em CAR  - sítios de lazer, gado bovino e florestas - mostraram-se 
menos impactantes, devendo portanto ser incentivados, enquanto urbanização e haras deveriam ser reavaliados, para que se 
alcance um desenvolvimento ecológicamente sustentável para a área estudada. 
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Resumo 
 
  O município de Rio Preto-MG situa-se na bacia do rio Paraíba do Sul, às margens do rio Preto. A garimpagem de ouro 
aluvionar nessa drenagem, que atualmente encontra-se paralisada, teve o seu pico nos anos 1989-1990, com cerca de 
100 balsas em operação. O equipamento utilizado pelos garimpeiros era caracterizado por pequenas balsas portando 
bombas de sucção, para exploração do minério, e calha de concentração gravítica (cobra fumando). 
 
  A atividade garimpeira de ouro aluvionar no Brasil tem se tornado um importante segmento da mineração ao longo 
dos últimos 15 anos, não só do ponto de vista da produção aurífera mas também pela capacidade de absorção de mão-
de-obra ociosa. 
 
  Essa atividade consegue viabilizar o aproveitamento de ocorrências minerais, na maioria dos casos desinteressantes 
para as empresas de mineração, devido às próprias características geológicas desses depósitos que muitas vezes não 
justificam maiores investimentos nas fases de pesquisa mineral e de lavra. Além disso, técnicas rudimentares de lavra e 
beneficiamento de minério são comumente empregadas, refletindo entre outras coisas o precário controle ambiental 
exercido pelos garimpeiros. 
 
  A poluição por mercúrio nos ambientes aquáticos próximos  
às áreas de garimpo ocorre de forma mais intensa quando se trata de minério de ouro aluvionar, se comparada com os 
efeitos provocados pelo garimpo de ouro primário e/ou laterítico, pois existe uma associação estreita do minério com as 
drenagens que facilita o acesso desse elemento tóxico ao meio hídrico. Também o assoreamento de drenagens se dá de 
forma mais efetiva em áreas sujeitas à garimpagem de depósitos de aluvião (Rodrigues Filho, 1994). 
 
  O presente estudo é um dos produtos gerados pelo Projeto Rio Preto-MG, realizado pelo CETEM/CNPq no âmbito do 
Programa DTA (Desenvolvimento de Tecnologia Ambiental), que teve por objetivo o diagnóstico do grau de poluição 
por mercúrio resultante da ação do garimpo, num trecho de cerca de 35 quilômetros do rio Preto. 
  Como objeto de estudo, foram utilizadas amostras de sedimento de corrente e de planície de inundação. As estações de 
amostragens seguiram um espaçamento médio de 3 quilômetros, tendo sido coletadas um total de 26 amostras. Foram 
coletados somente sedimentos superficiais (até 30 centímetros de profundidade) utilizando-se amostragens compostas 
em ambientes de baixa energia de transporte. 
 
  As análises de mercúrio total foram executadas por espectrometria de absorção atômica com geração de vapor frio. 
Esse método foi desenvolvido inicialmente por Poluektov & Vitkun, 1963 (apud Welz, 1985) e baseia-se na geração de 
vapor de mercúrio por meio de um nebulizador inserido em meio aquoso, a partir da redução do mercúrio iônico por 
uma solução de cloreto estanoso. A digestão das amostras foi feita com água-régia (HCl:HNO3, 3:1) a 80oC por 1 
hora, conforme adaptação da metodologia utilizada por Müller (1979). 
  As concentrações de background de mercúrio em sedimentos foram determinadas a partir da análise de amostras 
coletadas no trecho a montante das áreas atingidas pelo garimpo, representadas pelas estações RP-06 e RP-07 (Figura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1). Desse modo, uma concentração média  de 0.11 µg Hg/g foi obtida. 
 

 

 
 

Figura 1- Mapa de localização das estações de amostragem na bacia do rio Preto 
 
 
  Neste estudo foram utilizados os índices de geoacumulação (Igeo) de metais em sedimentos, como metodologia de 
avaliação quantitativa da poluição por metais pesados em meio hídrico (Müller, 1979). O Igeo é definido pela seguinte 
expressão: 
 
  Igeo = log2 Cn / 1.5 x Bn   onde, 
 
  Cn á a concentração do elemento numa determinada fração granulométrica e Bn é o valor de background do elemento 
nessa mesma fração. 
 
  As maiores concentrações de mercúrio foram encontradas nas estações RP-08 e RP-14 (Gráfico 1), apresentando 
respectivamente 1.10 e 1.90 µg Hg/g na fração silto-argilosa (<74 µm), o que representa os Igeo nas classes 3 e 4 (grau 
médio de poluição). Esses valores indicam um acúmulo preferencial do metal nessas duas áreas, causado possivelmente 
pela presença de rejeitos do processo de amalgamação do concentrado de minério. 
 
  Nos demais pontos estudados do rio, as concentrações de mercúrio encontradas estiveram mais baixas, com média de 
0.31 µg Hg/g na fração <74 µm, representando um Igeo na classe 1 (grau muito baixo de poluição). 
 
  Os testemunhos de sedimentos argilosos coletados em planícies de inundação revelaram um enriquecimento quanto às 
concentrações de mercúrio, da base para o topo, indicando a ocorrência do transporte de mercúrio adsorvido ao material 
particulado em suspensão (Gráfico 2). 
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Gráfico 1 - Distribuição longitudinal das concentrações de Hg em sedimentos de corrente por frações 
granulométricas 
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Gráfico 2 - Concentração de mercúrio em sedimentos de testemunho 
(poços RP-08, RP-17 e RP-18) 
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Introdução 
 
  O passado pré-histórico da Bacia Amazônica ainda é pouco conhecido, porém com a criação, em 1976 do Programa  
Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica(PRONAPABA) e pelo interesse de outros pesquisadores, os 
dados disponíveis sobre o passado local vem aumentando. 
  A área de estudo deste trabalho encontra-se na Bacia Hidrográfica do rio Purus, na Região do Estado do 
Acre.Acredita-se existir neste Estado, duas Tradições Culturais principais, uma sobre a bacia do rio Purus, outra sobre 
a bacia do rio Juruá. Até o momento elas não apresentam muita relação com o que já se conhece sobre o vale 
amazônico. É provável que suas heranças culturais sejam oriundas da migração de grupos nômades no Brasil, ou 
mesmo tenham sofrido influência da cultura dos países vizinhos, Bolívia e Peru. 
  O acervo arqueológico encontrado entre as áreas é heterogêneo, devido os cursos desses rios terem sofrido, 
provavelmente, uma ocupação diferenciada através do tempo, sendo assim inúmeros sítios arqueológicos foram 
encontrados, tendo sido feito uma seleção daqueles que possuiam um maior número de informações relevantes. 
  Este estudo está sendo realizado apenas sobre a Tradição  Cultural existente sobre o rio Purus, na qual até o momento 
conhece-se cinco fases arqueológicas(Fase Quinari, Jacuru, Iaco, Xapuri e Iquiri), as quais parecem pertencer a mesma  
Tradição, e  também  no Sítio  Arqueológico Los Angeles, até agora classificado como não pertencente a nenhuma das 
fases arqueológicas já existente. 
 
Objetivo 
 
  Este trabalho tem por objetivo tentar reconstituir por uma via direta a pré-história da Bacia Amazônica  na Região do 
Estado do Acre, através da composição geoquímica elementar do material arqueológico(cerâmicas), encontrados em 
escavações recentes nos altos cursos do Rio Purus, assim como também as possíveis fontes do material 
utilizado(argilas). 
  Com a finalidade de complementar  o objetivo deste trabalho, as amostras de cerâmicas serão datadas pelos métodos 
de Termoluminescência e Ressonância para-magnética eletrônica e nuclear. 
  Espera-se que com a obtenção dos resultados e com a análise das possíveis fontes de material utilizado, seja possível, 
além de classificar as cerâmicas em função da sua composição geoquímica, conhecer-se também a procedência 
geográfica das mesmas, podendo-se ter informação sobre migrações e influência entre diferentes  culturas. E de posse 
da datação , pode-se tirar ainda, informações sobre a época em que os mesmos ocorreram. 
 
Metodologia 
 
  Do acervo arqueológico já existente, foram selecionadas numa primeira etapa 96 amostras de cerâmica (fragmentos), 
aproximadamente 5 amostras de cada sítio arqueológico. Numa etapa posterior, de acordo com o resultados obtidos, 
serão feitas outras amostragens em locais de interesse. 
  Das amostras de cerâmica foram retiradas aproximadamente 200mg de material representativo para 
análise, isto é, livre de contaminação. O material é obtido pela perfuração de uma broca de diamante ou por pedaços de 
amostras que são pulverizadas em gral de agata. Após esse tratamento as amostras foram precisamente pesadas e 
colocadas em cápsulas de polietilieno e seladas com ferro de soldar com ponta de grafite para utilização na análise por 
ativação neutrônica (AAN). Para o caso de análise por ativação com partículas carregadas (AAPC), o material 
pulverizado é compactado em forma de pastilhas utilizando-se um compactador de aço inox. 
 
Análise química 
 
3.1.1- Análise por ativação com nêutrons:      Uma vez as amostras pesadas e colocadas em cápsulas, estas foram   
submetidas  a um   fluxo de    nêutrons  térmicos da   ordem  de    
1012 n.cm-2.s-1 no reator nuclear de pesquisas do IPEN/CNEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares). As 
irradiações foram feitas em duas etapas para detecção dos elementos a níveis de % e de traços. 
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. Irradiação para isótopos de meia-vida curta: Esta irradiação foram feitas utilizando-se um sistema pneumático 
(Coelho) que possibilita lançar a amostra juntamente com o padrão, até o  núcleo do reator e retornando alguns 
segundos após a irradiação. Elementos analisados: Na, Al, Ca, Ti, V, Mn, Eu, Dy e U. 
. Irradiação para isótopos de meia-vida longa: Uma vez feita a irradiação para isótopos de meia-vida curta, as 
amostras foram colacadas em cápsulas de alumínio adequadas para irradiações longas. Os elementos obtidos são: Na, 
K, Sc, Cr, Fe, Co, Rb, Sb, Cs, La, Ce, Sm, Eu, Yb, Hf, Ta, Th e U. 
3.1.2-Análise por ativação com partículas carregadas: Uma vez as amostras compactadas na forma de 
pastilhas, estas são colocadas em grupos de 6 na câmara de irradiação. Esta câmara possibilita a troca de amostras por 
controle remoto para irradiação da amostra e do padrão sequencialmente. Estas irradiações serão  feitas no ciclotron 
CV-28 do IEN/CNEN. Os elementos esperados são: F, N, C, B, Pb, Hg e Tl.: 
  As características destas irradiações são: 
CARACTERÍSTICAS                       Meia-vida curta-AAN    Meia-vida longa-AAN AAPC 
Tempo de irradiação 1:30 minuto 8 horas 10 minutos 
Tempo de resfriamento  10 minutos 15 dias 15 minutos 
Tempo de contagem 4 minutos 1:30 hora 4 minutos 

 
Análise estatística 
   
  Devido ao grande número de resultados (concentração dos elementos) obtidos, foi feito um tratamento estatístico, 
utilizando-se para tal a análise estatística de multivariáveis. Neste trabalho estão sendo usados  pacotes computacionais, 
como SAS, o MULTAN e o SPSS. 
  Como variáveis  são utilizadas as concentrações de aproximadamente 30 elementos, obtidos pela análise 
multielementar citada anteriormente. Os métodos utilizados foram o Método de Conglomerados (Cluster Analysis) a 
fim de agrupar as amostras de acordo com suas semelhanças (composição química), o Método de Factor Analysis para 
estudar o comportamento das variáveis (concentração dos elementos químicos) e o Método do Componente Principal a 
fim de estudar as correlações intrínsecas existentes entre os agrupamentos em estudo. 
 
Resultados 
   
  O método de conglomerados foi utilizado nos resultados obtidos até agora a fim de identificar os agrupamentos, para 
que posteriormente possam então ser tratados pelos outros métodos estatístico de ordenação, dando assim uma base 
científica à pré-classificação feita pelos arqueólogos. Isto cria uma ‘impressão digital’ou identidade para cada uma das 
amostras. De acordo com a pré-classificação feita pelos arqueólogos que nos forneceram o material arqueológico que 
está sendo analisado, as cerâmicas pertencem a diferentes fases arqueológicas. As fases arqueológicas com análises 
parcialmente concluídas são as apresentadas no dendograma(Fase Iquiri, Quinari e Jacuru), que pode ser visto na figura 
1, as demais fases(Fase Iaco e Xapuri) e o Sítio Los Angeles não aparecem no dendograma por não estarem com a 
AAN para meia-vida longa concluída. 

 
  Ao se concluir a análise dos elementos de meia-vida curta das primeiras 46 amostras analisadas foi feito o Cluster 
Analysis utilizando-se a concentração de 7 elementos. Conseguiu-se então com apenas essas variáveis, separar as 
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amostras em grupos(fases arqueológicas) esperados. Algumas amostras porém, ficaram fora dos agrupamentos. Após a 
formação dos clusters, foi tirado a média, o desvio padrão e a matriz de correlação para identificar cada um dos 
agrupamentos. Verificou-se que as amostras que não foram encaixadas nos agrupamenots esperados estavam fora da 
média e do desvio padrão calculadas para aquele agrupamento, acreditando-se então que o aumento da matriz 
permitiria obter-se melhores resultados pela obtenção de elementos que são melhores discriminantes.A matriz de 
correlação calculada para cada um dos agrupamentos, mostrou que cada um dos conglomerados possuíam diferentes 
elementos bastantes correlacionados por troca de similaridade. 
  Com a análise dos elementos de meia-vida longa, mais 14 elementos passaram a fazer parte da matriz de dados, 
possuindo atualmente 21 elementos. Foi realizado novamente o tratamento estatístico com a matriz aumentada. Os 
resultados obtidos foram muito melhores, e podem ser vistos na figura 2. A maioria das amostras que inicialmente não 
haviam se encaixado foram agrupadas nos agrupamentos esperados, isto é, os grupos apresentaram-se mais definidos. 
Algumas amostras  continuaram porém, a formar clusters separados ou a não se encaixarem, talvez por não 
pertencerem aos grupos pré-classificados ou mesmo por não se ter ainda um número de variáveis suficiente para a 
análise estatística. 
  Com esses resultados comprova-se que o aumento da matriz de dados é capaz de dar maior segurança para se 
classificar o material arqueológico. Vê-se então a necessidade de continuar as análises restantes a fim de se aumentr a 
matriz para que os agrupamentos possam apresentar-se ainda mais definidos, permitindo então uma abordagem segura 
quanto à classificação do material, uma vez que foi constatado que os agrupamentos possuem correlações internas que 
foram consideradas não interessante,por estas correlações serem por simples troca de elemento químico  semelhantes. 
Estes problemas podem ser solucionados pela correção das correlações existentes, proposta por Bellido et al.(1993). 
 

 
 
Conclusões 
 
  Com os resultados atualmente disponíveis foi possível identificar as fases arqueológicas Quinari, Jacuru e Iquiri, 
porém algumas amostras formaram agrupamentos separados e outras não se encaixaram nos agrupamentos esperados. 
Essa subdivisão em agrupamentos diferentes de cerâmicas, pertencentes segundo a pré-classificação dos arqueólogos a 
mesma fase arqueológica, e a não classificação de algumas amostras, pode estar relacionado com o número ainda 
insuficiente de variáveis utilizadas na análise estatística ou, com as diferentes origens do material utilizado ou mesmo 
pelas cerâmicas pertencerem a outro grupo ou fase arqueológica.    
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Introdução 
 
  Regiões estuarinas caracterizam-se por apresentarem grande diversidade de ambientes potencialmente disponíveis para 
colonização, refúgio e criadouro de espécies economicamente importantes. Apresentam, em consequência da sua 
própria diversidade, uma complexa trama trófica, o que levou muitos autores a classificá-las como energeticamente 
sustentadoras de ambientes costeiros. Estas áreas, de evidente importância ecológica e econômica, tem sofrido 
progressivas perturbações nas últimas décadas devido a diferentes atividades humanas, como urbanismo, turismo, 
despejo de efluentes orgânicos e inorgânicos, entre outros. 
  Levantamentos preliminares  efetuados pela ADEMA, mostraram que Anomalocardia brasiliana (Gmelin,1791) 
(Bivalvia - Veneridae), conhecido localmente como maçunim, é intensamente coletado pela população ribeirinha de 
baixa renda, que o utiliza como principal fonte protéica, além de comercializá-la nos mercados e ruas da cidade. O 
objetivo deste estudo foi determinar as concentrações de metais pesados na carne deste bivalve, procurando avaliar os 
possíveis riscos de intoxicação e contaminação para a população que o consome. 
 
Área de estudo 
 
  O Estado de Sergipe é privilegiado em áreas estuarinas, possuindo três grandes complexos: Sergipe - Cotinguiba, 
Vaza-Barris e Piauí - Fundo - Real, além das regiões estuarinas do Rio São Francisco e Japaratuba, os quais vem 
sofrendo pressões ambientais variadas ao longo dos últimos anos. O R. Sergipe drena zonas canavieiras, industriais e 
pontos de extração de petróleo, além de banhar diversas cidades, entre as quais a capital (Aracaju). Em função destas 
condições  é o mais vulnerável do estado.  Tal comprometimento é refletido, em maior intensidade, na região da Praia 
13 de Julho (Lat. 10º 55’ 49’’ S, Long. 37º 02’ 50’’ W), localizada próxima a barra do rio, a qual recebe os esgotos 
domésticos de toda a zona sul de Aracaju. Esta praia, na verdade uma planície de maré protegida, é utilizada até hoje 
como ponto de pesca de mariscos e siris, comercializados em pequena escala e amplamente consumidos pela população 
de baixa renda (Almeida & Couto, 1994). 
 
Material e métodos 
 
  O estudo foi conduzido mensalmente no período de outubro de 1983 (para o bivalve) e de julho de 1984 (sedimento e 
água) a outubro de 1985. Foram estabelecidas três estações de coleta (A, B e C) sub-divididas em quatro sub-estações. 
Em cada uma delas foram efetuadas amostragens com quadrados de alumínio de 0,06 m2 (0,25 X 0,25 m), enterrados 
até 0,03 m de profundidade. Cada réplica foi triada no campo e todos os indivíduos de A. brasiliana foram contados, 
etiquetados e congelados  para posterior análise nos seguintes laboratórios: ADEMA (Se), ITPS (Se), CETESB (SP) e 
SURHEMA (Pr).  Amostras do sedimentos foram obtidos da mesma maneira, acondicionadas em sacos de polietileno 
etiquetados e congeladas. A água foi coletada em frascos de polietileno previamente tratados e preservadas com HNO3 
(até pH 2). Sedimento e água foram enviados ao Laboratório da SURHEMA (Pr). Paralelamente à obtenção das 
amostras foram registradas as temperaturas do ar, água e sedimento, além da coleta de água para determinação de OD, 
em cada ponto. 
 
Resultados e discussão 
 
  As densidades do bivalve variaram de 0 a 829 inds/m2, sendo mais abundantes no nível superior da planície que no 
inferior. O período chuvoso (maio - agosto), nos dois anos considerados, caracterizou-se pelas menores densidades 
(Tab. I).  Este mesmo comportamento foi registrado por outros pesquisadores e parece ser uma estratégia da espécie, 
que teria baixa tolerância a decréscimos na salinidade (Narchi, 1974).  
  De forma geral as concentrações de metais pesados na carne do bivalve (Tab. II), no sedimento (Tab. III) e na água 
(Tab. IV) estiveram abaixo dos limites permitidos pela legislação (Portaria nº 56/Bsb 1977 - Ministério da Saúde). 



Apenas o zinco apresentou valores acima do máximo permitido para consumo humano ( 5 µg/g), sendo que junho de 
1984 apresentou o maior valor (23,20 µg/g - Tab. II). 
 
 
Conclusões 
 
  Os níveis de Cd, Pb, Cu e Hg estiveram abaixo do limite máximo permissível para estes metais na água e na carne do 
bivalve, não representando risco potencial à saúde humana. Apenas o Zn pode ser considerado como potencialmente 
tóxico com valores alcançando até 5X o máximo permitido.  
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Tabela I _ Número médio de indivíduos de Anomalocardia brasiliana coletados nas quatro sub-estações da  Praia 13 de 
Julho (Aracaju - Se) (Período out/83 a out/85) (- coleta não efetuada). 
 
       Sub-estações 
Meses 

1 2 3 4 

out/83 586 275 451 13 
nov/83 154 643 336 3 
dez/83 182 502 506 0 
jan/84 352 138 512 0 
fev/84 118 112 4 0 
mar/84 77 128 3 0 
abr/84 90 125 157 0 
mai/84 86 96 51 0 
jun/84 99 128 54 0 
jul/84 93 227 243 58 
ago/84 84 176 64 0 
set/84 125 122 64 11 
out/84 67 115 118 0 
nov/84 45 51 51 0 
dez/84 48 35 51 0 
jan/85 22 35 29 0 
fev/85 - - - - 
mar/85 58 90 19 0 
abr/85 22 67 29 0 
mai/85 26 128 22 10 
jun/85 42 51 99 0 
jul/85 70 102 3 0 
ago/85 90 118 26 0 
set/85 157 563 176 6 
out/85 83 317 99 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tabela II  _ Concentrações (µg/g) de metais pesados na carne de Anomalocardia brasiliana coletada na Praia 13 de 
Julho (Aracaju - Se) (Período out/83 a out/85) (- coleta não efetuada; * não detectado). 
 
           
Concentrações 
Meses 

Cd Pb Cu Hg Zn 

out/83 0,060 1,02 1,29 < 0,04 8,27 
nov/83 0,100 < 0,31 0,74 0,04 6,94 
dez/83 < 0,012 < 0,24 1,05 0,04 9,38 
jan/84 0,012 0,25 0,93 * 7,11 
fev/84 < 0,010 < 0,24 1,11 0,04 5,86 
mar/84 0,060  0,24 < 0,94 0,05 5,82 
abr/84 0,080 < 0,24 0,98 0,04 7,84 
mai/84 0,080 0,85 1,02 < 0,03 12,20 
jun/84 0,080 2,02 2,52 < 0,03 23,20 
jul/84 0,090 1,34 1,02 0,029 11,10 
ago/84 0,130 < 0,26 1,34 0,035 8,52 
set/84 < 0,012 < 2,5 1,19 < 0,03 9,72 
out/84 < 0,030 0,60 1,30 < 0,04 9,17 
nov/84 * * * * * 
dez/84 * * * * * 
jan/85 * * * * * 
fev/85 - - - - - 
mar/85 < 0,020 9,82 0,81 0,04 8,79 
abr/85 0,070 9,79 0,90 0,02 8,50 
mai/85 < 0,005 0,26 0,88 0,035 14,70 
jun/85 0,030 < 0,01 0,62 0,033 8,25 
jul/85 < 0,010  0,12 1,07 0,05 9,28 
ago/85 < 0,010 < 0,24 0,80 0,03 9,55 
set/85 - - - - - 
out/85 0,040 0,45 1,40 0,035 11,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela III _ Concentrações (µg/g) de metais pesados no sedimento coletado na Praia 13 de Julho (Aracaju - Se) 
(Período jul/84 a out/85) (- coleta não efetuada; * não detectado). 
 
           
Concentrações 
Meses 

Cd Pb Cu Hg Zn 

jul/84 < 0,12 < 2,48 < 0,25 < 0,04 3,72 
ago/84 1,01 < 0,5 3,7 * 19,05 
set/84 < 0,5 3,5 1,8 * 10,2 
out/84 < 0,5 < 0,5 4,9 * 12,4 
nov/84 < 0,5 < 0,5 2,5 * 19,1 
dez/84 < 0,5 1,1 1,6 * 5,0 
jan/85 * 2,1 1,1 * 15,4 
fev/85 - - - - - 
mar/85 * 5,8 6,61 * 0,80 
abr/85 * 6,9 5,0 * 8,9 
mai/85 * * * * * 
jun/85 * 5,2 4,60 < 0,05 12,2 
jul/85 * 7,83 5,95 < 0,05 12,80 
ago/85 * 1,55 0,16 < 0,05 0,65 
set/85 * 6,75 16,80 < 0,05 32,35 
out/85 * 7,15 6,49 < 0,05 23,22 

 
 
Tabela IV _ Concentrações (µg/g) de metais pesados e demais parâmetros físico-químicos na água coletada na Praia 13 
de Julho (Aracaju - Se) (Período jul/84 a out/85) (- coleta não efetuada; * não detectado). 
 
           
Concentrações 
Meses 

Temperatur
a (ºC) 

OD           
(mg/l) 

Cd Pb Cu Hg Zn 

jul/84 28 7,5 < 1,0 < 0,10 < 2,0 < 0,20 < 5,0 
ago/84 32 5,6 < 0,01 * 0,11 * < 0,01 
set/84 30 5,5 * * 0,03 * < 0,01 
out/84 28 4,4 * * 0,05 * < 0,01 
nov/84 34 5,9 * * 0,05 0,002 < 0,01 
dez/84 35 7,6 0,05 0,02 0,06 * * 
jan/85 32 7,9 * * * 0,004 * 
fev/85 - - - * - - - 
mar/85 34 6,2 * * 0,04 0,003  0,01 
abr/85 29 0,0 * * 0,02 *  0,01 
mai/85 29 7,4 * * 0,02 * * 
jun/85 29 3,8 * * 0,03 *  0,01 
jul/85 28 5,0 * * 0,04 * 0,03 
ago/85 27 7,0 * * 0,01 * < 0,01 
set/85 26 7,1 * * 0,03 * < 0,01 
out/85 26 5,0 * 0,02 0,06 0,003 < 0,01 
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Introdução 
 
  O monitoramento biológico é comumente empregado em áreas urbanas, indústriais e garimpeiras. Plantas aquáticas e 
sedimentos de fundo de diferentes sistemas aquáticos são compartimentos largamente utilizados como indicadores de 
poluicão (Lima, 1990). 
  A Montrichardia linnifera é uma planta aquática anfíbia, segundo a classicação de Weaver & Clements (1950). A 
aninga, como é comumente conhecida, é da família Araceae e encontra-se no leste e nordeste do Brasil e na região 
amazônica, vegetando socialmente em áreas alagadas  e na secção  inferior dos grandes rios  próximos ao mar. É planta 
herbácea aquática de porte erecto, onde na fase adulta pode chegar a 6 metros de altura, seu fruto é em forma de bagas 
(figura 1). 
  O igarapé Tucunduba atravessa cinco bairros de Belém, tem sua bacia de drenagem com área de 852 ha., apresenta 
uma população superior a 200 mil habitantes. O igarapé além de ter fontes de metais comuns a todas drenagens com 
população em suas margens, como  esgotos domésticos, descargas pluviais e a influência das marés, ainda sofre com o 
despejo do lixo de uma indústria de tratamento de couro, que utiliza o elemento químico tóxico cromo. O rio Aurá 
encontra-se aparentemente, com pouca ação antropogênica em sua bacia. Apresenta área com vegetação quase intacta, 
porém assim como o Tucunduba, também sofre as influências permanentes das marés, por sua ligação direta com o rio 
Guamá e onde se faz a captação de água para consumo. 
  O presente tem como objetivo investigar a distribuição dos elementos Fe, Zn, Cu, Co e Cr nas folhas, raizes, caule e 
rizoma da Montrichardia linnifera, assim como nos sedimentos de fundo do igarapé Tucunduba e rio Aurá. Trata-se 
de um estudo prévio, para verificar a possibilidade de seu uso como monitora ambiemtal. 
 
Materiais e métodos 
 
  Cerca de 20 indivíduos de M. linnifera foram coletados, em condições de maré baixa, sendo 10 no Tucunduba e 10 no 
rio Aurá (Belém-PA), nos meses de abril e março de 1995 respectivamente. Simultaneamente foram coletadas  amostras 
de sedimento, no mesmo local onde as plantas foram retiradas , em até cerca de 20 cm de profundidade. 
  As amostras da planta foram separadas em suas partes, isto é: folhas, raizes, rizoma e caule. No laboratório foram 
lavadas com água corrente e escovinha de nylon. 
  As amostras de sedimento e partes da planta foram secas em estufa a 100 °C/24h. As amostras secas de sedimento 
foram digeridas com HCl 1N, e submetidas a agitação contínua durante 24h. Após este período foram filtradas e 
quantificados os teores dos elementos por E.A.A de chama. 
  As partes da planta secas foram carbonizadas na mufla por 24h a uma temperatura de 450°C. As cinzas foram 
digeridas com HCl concentrado em chapa aquecedora, e redissolvida com uma solução de HCl 0,1N. Levados a 
absorção atômica convencional de chama, e os resultados  foram expressos em micrograma de metal por grama de 
amosta seca. 
 
Resultados e discussões 
 
  Os metais estão distribuidos nos  órgãos da M. linnifera em frações diferentes. A   
concentração de Fe decresce, na seguinte ordem:  raizes>rizoma>folhas>caule. Os elementos Cu e Co concentram-se 
quase que, exclusivamente nas raizes. A distribuição do Zn é bastante uniforme nos  diferentes órgãos. O elemento  Cr 
não foi detectado em nenhum órgão da M. linnifera pela metodologia aplicada (tabela 1). Para Taylor & Crowder 
(1983), esta preferência dos metais pelas raizes, pode refletir ambos, contaminação externa e imobilização interna  de 
íons metálicos.  
 
 
 
Tabela 1: Concentrações médias  e desvio padrão dos elementos Fe, Zn, Cu, Cr e Co nas partes da M. linnifera no 
igarapé   Tucunduba(IT) e rio Aurá(RA). 



ELEM.\PART.   FOLHAS    RIZOMA     CAULE     RAIZ 
Fe    IT 
        RA 
 

 265  (±72) 
 254  (±98) 

 295  (±170) 
 285  (±98) 

 234  (±127) 
 127  (±33) 

 8198  (±4252) 
16722  (±8054) 

Zn    IT 
        RA 

 108  (±36) 
   80  (±31) 

  59  (±30) 
  48  (±12) 

   60  (±99) 
   46  (±15) 

     99  (±42) 
     88  (±4) 
 

Cu    IT 
        RA 

  2,4  (±2) 
     nd 

      nd 
      nd 

     nd 
     nd 

     17  (±27) 
       3  (±3) 
 

Co    IT 
        RA 

     nd 
     nd 

      nd 
      nd 

     nd 
     nd 

     33  (±25) 
   120  (±85) 

nd: NÃO DETECTADO. 
 
  As concentrações médias dos elementos encontrados nos sedimentos do igarapé Tucunduba e do rio Aurá, refletem um 
quadro genérico dos dois ambientes. De modo geral, as maiores concentrações dos elementos(Zn, Cu, Co e Cr) no 
sedimento foram encontradas no igarapé Tucunduba. O Cr foi o elemento que apresentou a maior variação de 
concentração deste elemento entre o igarapé Tucunduba e rio Aurá, onde o primeiro apresentou  concentração média 10 
vezes maior do que o encontrado no rio Aurá, evidenciando uma contaminação do igarapé, por despejos do lixo do 
curtume localizado às proximidades, anteriormente reportado por Mazzeo(1991).O elemento Fe  mostrou  um 
comportamento diferente, apresentando as maior concentração  no Aurá. O igarapé Tucunduba apresentou grandes 
amplitudes de variação, provavelmente decorrentes de contaminações pontuais. 
  As concentrações de Zn, Cu e Fe encontrados nas plantas do igarapé Tucunduba e rio Aurá, demonstram uma 
correlação positiva entre o sedimento e a M. linnifera. Por outro lado, os teores de Co encontrados nas raizes das 
plantas coletadas no Tucunduba e Aurá (120ppm e 33ppm), não corresponderam ao encontrado nos sedimentos dos 
mesmos.    
  A magnitude do Fator de Concentração dos elementos Fe, Cu e Co nas raizes(tabela 2), é supriendente, pois é muito 
superior aqueles mostrados nas folhas. O Fator de Concentração do elemento Zn  variou pouco  nos diferentes órgãos da 
planta, e entre o igarapé e rio   
        Concentração nas partes das plantas 
FATOR DE CONCENTRAÇÃO=-------------------------------------------- 
              Concentração no sedimento  
 
Tabela 2: Fator de Concentracão nas folhas e raizes do igarapé Tucunduba e rio Aurá. 
        Fe        Zn        Cu       Co 
 
FOLHA 

 IT          RA 
0,0265     0,0189 

 IT           RA 
3,121        3,08  

 IT         RA 
0,3         ND  

 IT           RA 
 ND           ND 

 
RAIZ 

 
0,8226     1,2406 

 
2,87         3,39 

 
2,15       0,85 

 
3,03         19,78 

 
  conclusões 
 
  1.As  concentrações de Fe, Zn e Cu em tecidos subterrâneo(raiz e rizoma), tiveram correlação positiva com o 
sedimento e pouco ou nenhuma nas partes aéreas, assim reportada também por Taylor e Crowder(1981) em outras 
plantas aquáticas. 
  2. Os elementos Fe, Cu e Co são acumulados nas raizes da M.linnifera, como mencionado por Schierup e Larsen 
(1981), que diz que plantas com esta forma biológica acumulam a maioria dos metais pesados, principalmente nas 
raizes.  
  3. As raizes parecem ser barreiras naturais para Fe, Cu e Co. Estes elementos são praticamente imóveis na planta. 
  4. O elemento Cr, não é absorvido pelas Aninga, mesmo em sedimento com grandes concentrações deste elemento. 
  5. A análise nesta planta mostrou a capacidade de viver na presença de excessos de metais, como é caso do Cr. Devido 
a esta característica ecológica, esta espécie pode ser objeto de mais estudos detalhadas para avaliar a possibilidade  
desta na utilização como monitora de poluição metálica em áreas urbanas.   
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Figura 1: Montrichardia linnifera 
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Introdução  
 
  A área estudada, localizada no Litoral Norte do Estado da Bahia, situa-se entre a rodovia BA 099 
(Estrada do Côco) e a faixa litorânea que compreende o povoado de Arembepe, no município de 
Camaçari (Figura 1).  
  A região tem sido afetada ao longo do tempo por fatores poluentes que lhe determinam impactos 
ambientais negativos, provavelmente devido a instalação de indústrias localizadas no Polo 
Petroquímico de Camaçari e, de forma mais direta, pela TIBRÁS - Titânio do Brasil S.A., instalada 
localmente sobre uma faixa da zona litorânea, com predominância de maciços de dunas, 
essencialmente quartzosas, de granulometria uniforme. 
  A CONDER, já em 1985, preocupada com os efeitos causados ao ecossistema local, assinalava o 
problema da instalação da TIBRÁS, indicando seu assentamento estar localizado em um dos pontos 
mais vulneráveis, do ponto de vista ecológico, em relação ao restante da restinga litorânea local. 
  O presente trabalho visa, através do conhecimento da concentração de metais pesados, como: Cu, 
Pb, Zn, Cd, Ni, Cr, estabelecer um diagnóstico ao longo de um tempo relativamente recente, da 
evolução dos teores desses elementos nas região de Arembepe, em sítios sob a influência da 
TIBRÁS. 
 
Metodologia  
 
  Foram estabelecidos 06 (seis) pontos de amostragem, onde se utilizou o critério de distância ao 
Complexo Industrial da TIBRÁS, como ponto de referência para a possível dispersão dos teores dos 
elementos analisados. Nos pontos de coleta, os sedimentos foram amostrados através de tubos de 
sondagem de PVC com aproximadamente 1,0m de profundidade e 70mm de diâmetro. Os testemunhos 
de sedimentos foram seccionados em fatias de 10cm de espessura a fim de se verificar a concentração 
dos metais nos diferentes níveis de profundidade. 
 
  As determinações, por ICP, para Cu, Pb, Zn, Cd, Cr e Ni nos sedimentos foram feitas no 
Laboratório da GEOSOL/Geologia e Sondagens Ltda., em Belo Horizonte - MG. O método analítico 
utilizado preconizou um ataque parcial dos sedimentos, a fim de se obter somente os teores dos 
metais originados por processos não relacionados às características geoquímicas intrínsecas da 
região. 
 
Resultados e discussão 
 
  Os teores médios de Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr, obtidos das análises dos sedimentos das estações 
amostradas no presente trabalho, são apresentados na Tabela I. Para uma melhor compreensão dos 
resultados, a área de estudo foi dividida em três zonas, a saber: 
 - Zona 1 - correspondente às estações 1, 2, 3 e 6 (Figura 1). Considerada, para efeito do 
presente trabalho, como Zona de influência direta da TIBRÁS; 
 - Zona 2 - correspondente à estação 4 (Figura 1). Designada Zona de Jauá; 
 - Zona 3 - correspondente à estação 5 (Figura 1). Denominada Zona do Condomínio 
Interlagos. 



 
 
 
Tabela I  -  Concentrações Médias de Metais Pesados em Sedimentos Superficiais da Zona Costeira da 
Região de Arembepe - Litoral Norte do Estado da Bahia. 
 

FONTE Cu 
ppm 

Pb 
ppm 

Zn 
ppm 

Cd 
ppm 

Ni 
ppm 

Cr 
ppm 

1. Este trabalho        
       
Zona 1 - Influência 
direta da TIBRÁS 
Estações 1, 2, 3 e 6 
 

 
112,98 

 
135,92 

 
646,80 

 
1,14 

 
39,16 

 
135,1

5 

Zona 2 - Jauá 
Estação4 
 

2,0 3,12 5,0 < 1,0 1,75 5,25 

Zona 3 - Condomínio 
Interlagos 
Estação 5 

 
< 2,0 

 
< 5,0 

 
14,0 

 
< 1,0 

 
2,0 

 
2,0 

       
2. Região equivalente a 
Zona 1 (NEVES, 1980) 

 
43,39 

 
85,72 

 
101,66 

 
3,03 

 
35,66 

 
95,33 

       
3. Região equivalente a 
Zona 1 (FUNDAÇÃO 
JOSÉ SILVEIRA (1992) 

 
212,4 

 
73,8 

 
- 

 
N.D. 

 
- 

 
83,20 

 
 - = Elemento não analisado.  N.D. = Elemento não detectado. 
 
 
  Na Tabela I foram incluídos ainda, os valores obtidos por NEVES (1980) e pela FUNDAÇÃO JOSÉ 
SILVEIRA (1992), para a região equivalente à Zona 1. 
  As comparações entre os teores obtidos no presente trabalho, com aqueles apresentados por NEVES 
(1980) e pela FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA (1992), mostram, com excessão do Cd, uma elevação 
relativa dos valores das concentrações dos metais tóxicos considerados, ao longo do tempo. 
  A FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA (1992), sinaliza para esse tipo de problema ambiental, ao analisar 
em cada área da TIBRÁS, os riscos potenciais à saúde dos trabalhadores, identifica dentre os riscos 
abordados, o problema da difusão de elementos tóxicos como Cr e Pb, através de poeiras e fumos 
metálicos. O Zn também é considerado, pela sua utilização na produção de pigmentos. DEAN et al. 
(1972), ao discutir a utilização de metais pesados nos diversos ramos industriais, esclarece que 
muitos desses metais tóxicos, apesar de não fazerem parte diretamente dos processos industriais, 
estão indiretamente ligados a eles durante as diversa fases do seu desenvolvimento, como parece ser 
o caso do Cu e do Ni. 
  As concentrações médias dos metais analisados neste trabalho, obtidas para a Zona 2 (Jauá) e para a 
Zona 3 (Condomínio Interlagos), estão, por razões ainda não bem discerníveis, inferiores àquelas 
obtidas na Zona 1 (TIBRÁS), tendo em vista serem regiões contíguas e onde se esperava que fossem 
influenciadas, seja pela emanação de vapores da planta da fábrica, que normalmente são 
acompanhados de partículas dos elementos utilizados nos processos industriais; seja pela influência 
do escoamentos superficial ou sub-superficial, principalmente se levado em consideração o tipo de 
terreno geológico da região, contituído predominantemente de areias de dunas. 
  Além desse fato, a proximidade da região estudada, ao Polo Petroquímico de Camaçari, também 
poderia interferir nas condições geoquímicas locais, o que parece não estar ocorrendo. 
 
Conclusão e recomendações 
 
  As análises comparativas realizadas, diagnosticam uma elevação dos teores médios dos metais 
tóxicos: Cu, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr, na região estudada, ao longo do tempo. Essa elevação parece estar 
associada às atividades industriais locais, principalmente às ligadas a TIBRÁS. 
  Recomenda-se a continuidade dos estudos, com a ampliação dos pontos de amostragem, a fim de se 
poder diagnosticar mais precisamente as influências antrópicas, que parecem estar contribuindo para 
os impactos ambientais negativos na região. 
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Introdução  
 
  A expansão territorial-urbana e o crescimento efetivo do fluxo turístico no extremo sul do Estado 
da Bahia tem sido motivo de preocupação por parte de entidades governamentais. A região é rica em 
ecossistemas de áreas úmidas, restingas e manguezais, todos de grande importância ecológica, beleza 
cênica e excelente potencial para o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo e ao lazer, mas 
extremamente frágeis. Além disso, tem sido bastante visada por empreendedores industriais, que 
buscam se instalar em localidades com baixa densidade demográfica e próximas a zonas costeiras, 
por apresentarem menos problemas de resistência da população e propiciarem um fácil escoamento de 
sua produção. 
  A bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio é um desses exemplos. Localizada nas proximidades do 
povoado de Santo Antônio, entre os municipios de Eunapólis e de Santa Cruz de Cabrália (Figura 
01), apresenta em sua zona estuarina, uma extensa floresta de manguezais, distribuída ao longo de 
146 ha de sua área ribeirinha (ECOPLAM,1995). 
  A especulação em torno dessa zona tem crescido de tal forma que, em 1994, o Governo do Estado 
da Bahia criou a APA (Área de Proteção Ambiental) do Santo Antônio, visando sua proteção e 
conservação. 
  O presente trabalho, pioneiro em termos do estudo da geoquímica dos sedimentos de manguezais no 
estuário do Rio Santo Antônio, visa, através do conhecimento da concentração de metais pesados, 
como: Zn, Cu, Pb, Cd e Cr, fornecer um patamar ("background") que subsidiará estudos posteriores, 
além de permitir um maior e melhor conhecimento das condições ambientais desse importante 
ecossistema estuarino. 
 
Metodologia  
 
  As amostras dos sedimentos foram coletadas, em zonas de manquezais nas margens do Rio Santo 
Antônio, em 09 (nove) pontos, utilizando-se tubos de sondagem de PVC com aproximadamente 1,0m 
de profundidade e 70mm de diâmetro (Figura 2). Após coletados, os testemunhos foram seccionados 
em fatias de 20cm de espessura, gerando 05 (cinco) amostras em cada ponto e um total de 45 
(quarenta e cinco) amostras. O método utilizado visa obter um melhor conhecimento e controle da 
distribuição dos metais com a profundidade. 
  Os  teores  de Zn, Cu,  Pb, e Cr  foram determinados no  Laboratório da  GEOSOL/Geologia e   
Sondagens  Ltda,    em   Belo   Horizonte  (MG). As análises de Cd foram realizadas no Laboratório 
de Absorção Atômica do Departamento de Geoquímica do Instituto de Geociências da Universidade 
Federal da Bahia. O método analítico utilizado preconizou um ataque parcial dos sedimentos, a fim 
de se obter somente os teores dos metais originados por processos não relacionados às características 
geoquímicas intrínsecas da região. 
 
Resultados e discussão 
 
  Os resultados analíticos obtidos no presente trabalho, são apresentados na Tabela I.  



  São apresentadas também na Tabela I, as concentrações médias obtidas para os sedimentos dos 
manguezais do Estuário do Rio Paraguaçu (QUEIROZ et al.,  1993) e do Estuário do Rio do Cobre 
(QUEIROZ, et al.  1995). 
  Nesta mesma tabela, acrescentou-se os valores médios dos elementos Zn, Cu, Pb, Cd e Cr, 
determinados por TUREKIAN & WEDEPOHL (1961), para os folhelhos padrões. 
 
 
TABELA I - Concentrações Médias de Metais Pesados em Sedimentos Superficiais de Manguezais do 
Estuário do Rio Santo Antônio, comparadas com Teores desses elementos nos Sedimentos de 
Manguezais de Outras Regiões Estuarinas e com Folhelhos Padrões.  
 

FONTE 
 

Zn 
ppm 

Cu 
ppm 

Pb 
ppm 

Cd 
ppm 

Cr 
ppm 

Estuário do Rio Santo Antônio (1995) 30,0 11,9 15,6 <1,0 30,3 
      
Estuário do Rio Paraguaçu 
(QUEIROZ, 1993) 

47,8 13,6 8,8 0,07 64,2 

      
Estuário do Rio do Cobre 
(QUEIROZ et al.,  1995) 

96,7 39,2 52,2 1,6 59,4 

      
Folhelhos Padrões 
(TUREKIAN & WEDEPOHL, 1961) 

 
95,0 

 
45,0 

 
20,0 

 
0,3 

 
90,0 

 
 
  Os teores de Zn, Cu, Pb, Cd e Cr, obtidos das análises dos sedimentos dos manguezais do Estuário 
do Rio Santo Antônio, quando comparados àqueles obtidos no Estuário do Rio Paraguaçu mostram-se 
relativamente próximos. Os manguezais do estuário do Rio Paraguaçu são influenciados 
principalmente por atividades agro-pastoris, que se desenvolvem ao longo do rio. 
  Comparações efetuadas entre os teores obtidos neste trabalho, com aqueles relacionados aos 
manguezais do Estuário do Rio do Cobre, evidenciam bem a diferença existente entre os dois tipos de 
sedimentos analisados. Vale ressaltar que os manguezais localizados na desembocadura do Rio do 
Cobre estão submetidos a uma intensa atividade antropogênica, principalmente relacionada a um 
desenvolvimento industrial mal planejado e ao crescimento populacional desordenado. 
  Devido a inexistência de experiências anteriores na região, relacionadas a estudos geoquímicos 
ligados às questões ambientais, ainda não foram estabelecidos valores de "background" regionais, 
que possam ser usados para permitir comparações, visando um diagnóstico preciso para a região, 
porisso, os folhelhos padrões (TUREKIAM e WEDEPOHL, 1961), são utilizados para o 
estabelecimento de comparações relativas. Essas comparações permitem determinar, que os teores 
dos metais considerados, nos sedimentos dos manguezais do Rio Santo Antônio, são relativamente 
baixos e ainda não constituem níveis alarmantes. 
  Inexiste, ainda, na região, qualquer tipo de atividade industrial geradora de efluentes metálicos. A 
área da bacia do Rio Santo Antonio é penalizada, principalmente, com a devastação da floresta de 
manguezal para a construção de estradas, o que em alguns casos leva a um isolamento de parte do 
mangue em relação às águas do rio, impedindo sua sobrevivência. Isto tende a agravar-se com a 
expansão do sistema viário que, consequentemente, influencia no processo de ocupação desordenada, 
gerada pelo aumento do fluxo turístico. O desenvolvimento do turismo implica na implantação de 
indústrias de suporte, que se acompanham, normalmente, de uma série de impactos ambientais 
característicos. 
  LACERDA (1991) afirma que, em regiões isentas ou com pouca frequência de pressões humanas, 
onde existem poucos dados sobre a determinação de metais pesados em sedimentos de zonas 
costeiras, é dificultado o estabelecimento de critérios de qualidade, controle e monitoramento da 
poluição em geral. 
 
 
Conclusão e recomendações 
 
  Os estudos comparativos realizados mostram que a zona de manguezais, localizada na região 
estuarina da bacia do Rio Santo Antonio, ainda não apresenta teores dos metais tóxicos analisados 
(Zn, Cu, Pb, Cd e Cr), em níveis de contaminação preocupantes. 
  A importância deste trabalho está em, principalmente, estabelecer parâmetros que possam ser 
utilizados para estudos posteriores, permitindo um melhor controle das condições geoquímicas nas 



zonas de manguezais, uma vez que se verifica a notória carência deste tipo de pesquisa, nesse 
importante ecossistema costeiro. 
  Recomenda-se a continuidade e a ampliação dos estudos geoquímicos, que possibilitem um 
diagnóstico e um prognóstico mais preciso e detalhado para os manguezais da região. 
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Resumo 
 
  Na atualidade, fala-se muito em “mudança climática” em torno da Lagoa de Araruama, no Estado do Rio de Janeiro. 
  Procuramos testar tal afirmativa na localidade de Cabo Frio, ao longo de sessenta anos de observações meteorológicas 
contínuas (1921-1980), na procura de identificar qualquer “mudança climática” por menor que fosse, de algum signifi-
cado, que pudesse afetar as condições geoecológicas locais. 
  Na realidade, o que se observou em Cabo Frio, após exaustivos exercícios de tabulação de dados, construção de gráfi-
cos e análise numa escala decenal-sazonal das informações, foi a ocorrência de ligeiras “flutuações” no ritmo de com-
portamento, interdécadas, das diversas variáveis climáticas, decorrentes da diversidade natural da dinâmica evolutiva da 
circulação atmosférica atuante nesse trecho do Estado. Flutuações estas, que a rigor, se autocompensaram de um decê-
nio para outro, o que torna bastante temerário e imprópria a indução para um conceito de “mudança climática”. Com 
maior adequação, e não tanto rigor, a interpretação mais apropriada seria a de uma tendência voltada para “estabilidade 
climática”, uma vez que as flutuações da dinâmica da circulação atmosférica reveste-se de um fato natural e rotineiro. 
 
Conclusão 
   
  O conceito tradicional de clima nos induz a uma idéia de “estabilidade”, por trabalhar com valores médios, o que faz 
com que essa assertiva de “estabilidade” se confirme quando considerado o clima de Cabo Frio. 
  Todavia, apesar do artifício de médias, foi possível a identificação de pequenas “anomalias climáticas”, que preferi-
mos interpretar como “flutuações” ao longo do segmento analisado, em que as características de alguns elementos, em 
uma ou outra década se afastaram da média maior, mais especificamente no que se refere à evaporação e à precipitação. 
  Apesar da deficiência do método de médias, foi-nos possível precisar as diferentes épocas em que se concentram as 
estações seca e úmida, ratificando o traço marcante da característica climática dominante em Cabo Frio - deficiência 
pluviométrica, e que nos levou a sugerir, em estudos anteriores, que “Cabo Frio, por seus baixos totais pluviométricos, 
refletia, com maior propriedade, uma transição para o clima Semi Árido Quente(Bsh), segundo o esquema de Köp-
pen”(Barbiére, l985). 
  Tal assertiva agora se consolida através de um estudo de sessenta anos, não só em termos globais(“normal do perío-
do”), como também quando levado em conta o somatório da pluviosidade anual da maioria dos anos analisados. 
 Na realidade, no cômputo geral, em função da escala sazonal/decenal adotada, não se observou qualquer modi-
ficação significativa no comportamento dos elementos climáticos ao longo dos seis decênios analisados, que pudesse 
conduzir a um conceito de “mudança climática”. O que houve na verdade, foram ligeiras flutuações dos diversos ele-
mentos, entre as décadas, que se auto compensaram. Nem mesmo a mudança de localização do Posto Meteorológico foi 
capaz de propiciar alterações por ventura sensíveis(Quadro1). 
  Essas ligeiras flutuações acreditamos que não comprometem o conceito mais apropriado de “estabilidade”. Elas foram 
decorrentes da diversidade natural resultante da pulsação da dinâmica atmosférica atuante neste trecho do Estado do Rio 
de Janeiro. 
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Resumo estendido 
 
  O presente estudo com destaque para o transporte do Carbono Orgânico Particulado (POC) e Nitrogênio Orgânico 
Particulado (PON), foi levado a efeito durante o Ano Hidrológico entre outubro de 1984 e outubro de 1985, em estação 
única localizada entre as cidades de Neopólis (SE) e Penedo (AL) e a 30 km a montante da boca do estuário e fora da 
influência da dinâmica de marés. Esta estação foi monitorada sazonalmente com uma cobertura de cinco observações, 
duas das quais, foram monitoradas diurnamente. As monitoragens incluíram vários fatores físicos e químicos, além dos 
já referidos POC e PON. Todos esses fatores se reportam a descarga fluvial, como principal controlador do transporte 
biogeoquímico ao longo da bacia hidrográfica. Assim, ambos POC e PON evidenciaram ao longo do período 
monitorado, concentrações relativamente baixas. Todavia a relação entre estes dois parâmetros caracterizou-se pela 
tendência para um padrão de diminuto desvio (1,13 ± 0,33). Porém, a relação POC/DOC apresentou larga faixa de 
variação com um valore médio de 9,8 ± 4,9. As cargas anuais de TSS transportadas pelas águas fluviais para o estuário, 
totalizaram, em valor médio, 2,11 x 106 ton./ano. Relativamente aos POC e PON, as cargas contidas nos TSS, 
totalizaram respectivamente 0,095 x 106 e 0,001 x 106 ton./ano. Estas cargas quando comparadas com as reportadas em 
outros rios, destacam-se como baixas. Esta condição deve ter seu principal fundamento no seccionamento do Rio São 
Francisco em alguns reservatórios que se comportam como bacias de decantação parcial dos Sedimentos dm Suspensão, 
condição que se confirma quando se comparam estes resultados com aqueles outros obtidos ao nível, por exemplo, do 
Reservatório de Sobradinho, situado no Rio São Francisco no Estado da Bahia. As cargas de sílica e ferro transportados 
na fase particulada, exibiram valores médios, respectivamente de 0,652 x 106 e 0,029 x 106 ton./ano. Com valores de 
pH em torno da neutralidade  (pH = 7,2  ± 0,3)  e  condutividades   relativamente baixas (72 ± 20 µohms/cm2), o CO2-
total e o CO2-livre mostraram respectivamente valores médios de 31,0 mg/l e 2,9 mg/l, caracterizando-se por 
conspícuos desvios padrões. A pressão - CO2 com um expressivo pico no ponto de descarga máxima, caracterizou-se 
por um valor médio de 7,30 ppm e um significativo desvio de 5,40 ppm. Sendo o Eh um parâmetro cuja faixa de 
variação máxima neste estudo foi de + 90 e = 80 mV, ela mesma coincidiu com a variação diurna ocorrida no dia 29-30 
de março/85, durante a onda de cheia, quando então obviamente ocorreram, os menores índices fóticos, cujo valor 
médio sazonal foi de 0,9 ± 0,6 metros, dado pelo disco de Secchi. 
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Resumo estendido 
 
  O presente estudo foi realizado no Estuário Lagunar do Rio Paraguaçu, baseado em cinco observações nos meses de 
junho, agosto, setembro e outubro de 1992, em uma estação de monitoragem, na boca do estuário lagunar com o canal 
de S. Roque, que faz a conexão daquele com a Baía de Todos os Santos. Todos os parâmetros químicos analisados 
foram monitorados ao longo da dinâmica de marés, que compreendeu também a monitoragem da temperatura, da 
salinidade, do pH, índice fótico e velocidade das correntes, tanto no fluxo quanto no refluxo das marés. As condições 
hidrodinâmicas apresentaram simetria temporal de seis horas, tanto no fluxo quanto no refluxo, com as intensidades 
máximas da corrente ocorrendo entre a 3a. e 4a. hora. No entanto durante o semi-período de refluxo, este 
comportamento exibiu algumas alterações não só nas marés de sizigia, mas também nas marés de quadratura, com 
destaque para o refluxo da maré de 29-30 agosto quando as intensidades da corrente, com um pico na 3a. e 4a. hora, 
apresentou uma intensidade de 1.0 m/s, quando o pico da intensidade no fluxo não ultrapassou 0,6 m/s à superfície e 0,7 
m/s no fundo. Atendendo a que a descarga defluente ao nível da Barragem de Pedra do Cavalo foi na altura de apenas 
14 m3/s, esta condição deveu-se a proximidade da maré de sizigia de amplitude máxima anual. Em contrapartida, as 
marés de quadratura apresentaram sempre refluxos menos intensos, quer na superfície, quer no fundo. Nas marés de 
sizigia, os Sólidos Totais em Suspensão (TSS) apresentaram valores médios de 26,20 mg/l, com fração Orgânica 
Particulada (POM), em concentrações médias de 8,2 mg/l; a Matéria Orgânica Dissolvida (DOM) exibiu valores médios 
de 219 mg/l. Nas marés de quadratura, os valores de TSS situaram-se à concentração média de 24,76 mg/l com a fração 
Orgânica Particulada (POM) em 9,98 mg/l; a concentração média de DOM atingiu nestas marés 303,5 mg/l. Os teores 
médios para os metais pesados analisados nos sedimentos ativos, onde o Fe teve uma presença de 0,21% exibiram as 
seguintes concentrações médias expressas em mg/kg: Mn = 266,7; Zn = 45,06; Cu = 40,65; Pb = 51,38; Cd < 1,3 e Hg = 
0,202. Os Sedimentos em Suspensão apresentaram nas marés de sizigia os seguintes valores médios expressos em 
mg/kg: Fe =12,353; Mn = 164; Zn = 2.588; Cu < 2,03; Pb < 0,064; Cd < 13,75 e Hg = 28,13.  Os mesmos 
Sedimentos em Suspensão, nos marés de quadratura, apresentaram os seguintes valores médios expressos também em 
mg/kg: Fe = 6.304; Mn = 188; Zn = 3.156; o Cu, o Pb e o Cd apresentavam-se na mesma faixa de concentração 
determinada para as marés de sizigia. A grande quantidade de Matéria Orgânica tanto na forma Particulada quanto na 
Dissolvida, seria o resultado de uma intensa atividade biológica dentro do Estuário Lagunar.  As concentrações 
encontradas para os metais, nos sedimentos de fundo deverão estar relacionadas não só a grande quantidade de matéria 
orgânica que sempre vai sendo adicionada a estes, mas também aos fatores antropogênicos, cujos vetores são analisados 
no texto. 
 
•  
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Introdução  
 
  A exploração mineral para ouro na Colômbia, o terceiro maior produtor de ouro na América Latina, remonta aos 
tempos Pré-Colombinos. Atualmente, cerca de 94% do ouro é produzido por empresa de mineração de pequeno e médio 
porte, que utilizam métodos tradicionais de extração e de beneficiamento, de baixa recuperação (aproximadamente 50 
%), e que ocasionam modificações ambientais negativas nas águas (superficial e subterrânea), nos sedimentos, nos 
solos, no ar, na vegetação, vida animal e no homem. O processo de beneficiamento faz uso intenso de mercúrio como 
agente de amalgamação e cianeto como agente extrator (cianetação) (Cataño, 1990). 
  O impacto ambiental ocasionado pela mineração e o processamento das minas auríferas está relacionado com as 
drenagens ácidas de mineração (DAM), precipitação ácida (beneficiamento de sulfetos), presença de resíduos sólidos 
ácidos (mineração e processamento de sulfetos), adição de material particulado a drenagem (mineração e processamento 
de filões) adição de substâncias contaminantes, como: óleos (equipamentos), fosfatos (processamento com sabão), 
cianetos nitratos (processamento), Hg (mineração e processamento), liberação de metais contaminantes como Pb, As, 
Ag, Zn, Hg, Cu, Sb, Cd e outros específicos da mineralização, os quais são lixiviados durante o beneficiamento e 
através do intemperismo dos rejeitos e estéreis (Salomons, 1995). 
  Com o objetivo de investigar alguns dos aspectos apresentados anteriormente, iniciou-se um estudo com ênfase a 
determinação dos parâmetros físico-químicos das águas e a investigação geoquímica (fontes, dispersão, interações, 
especiação química, deposição e velocidade de acumulação) dos aportes de metais pesados (Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, As, Sb, 
Ag, Bi) procedentes da atividade mineira, do processamento e da deposição dos rejeitos no distrito mineiro de Marmato 
e também ao longo do rio Cauca como receptor imediato,  e tomando como referência os compartimentos água, 
sedimento e material em suspensão. 
  Marmato está localizado na parte ocidental da Colômbia, no flanco oriental da Cordilheira Ocidental, e no canhão do 
rio Cauca. A topografia da área é abrupta, com declives acentuados (45-60°), e fortes evidências de erosão provocada 
pela ação natural e antropogênica; a temperatura média anual é de 24°C e a pluviosidade média anual oscila entre 1.000 
e 2.300 mm. A rede de drenagem é constituída pelos rios Arquia, Cauca e a grota Marmato a qual coleta as águas das 
principais drenagens procedentes da atividade mineira (grotas Águas Claras, Cacabel e Pantanos)  despejando-as no rio 
Cauca, o qual por sua vez desagua no rio Magdalena e este no Oceano Atlântico. O distrito de Marmato é constituído de 
rochas metamórficas, vulcânicas, sedimentares, intrusiva ácidas e depósitos quaternários. As jazidas minerais de 
Marmato são do tipo argento-aurífero, hidrotermal, relacionadas a corpos intrusivos do Terciário. A mineralização 
argento-aurífera está associada a sulfetos (pirita, galena, esfalerita rica em ferro, arsenopirita, calcopirita, pirargirita, 
tetrahedrita, covelita, pirrotita e outros), tendo quartzo, calcita e magnesita entre outros como minerais de ganga (Mora 
& Cuellar, 1982). O método de beneficiamento empregado é do tipo artesanal e o uso de cianeto como agente extrator é 
intenso (lixiviação por cianetação e recuperação com zinco-processo Merril Crowe). Os resíduos resultantes da 
explotação (estéreis) e os resíduos do beneficiamento, são depositados sobre as vertentes e nos leitos das grotas e 
drenagens. Significativa quantidade de resíduos líquidos  e de material  em suspensão são depositados diretamente e 
sem qualquer tratamento nas correntes e drenagens que fluem para o rio Cauca. 
 
Metodologia  
 
  Para realizar uma avaliação do aporte de metais pesados de maior interesse, programou-se uma amostragem (verão e 
inverno) nas grotas (Águas Claras-QAc, Cacabel-QCa, Pantanos-QPa, Marmato-QM), drenagens de mineração (DM1 e 
DM2) e efluentes do processamento (E1 e E2) da zona de Marmato; nas grotas vizinhas a Marmato (Arquia-QAr e 
Chirapotó-QChi) e no rio Cauca (zona de Marmato). Durante a primeira amostragem deu-se ênfase a zona de Marmato, 
onde se coletou águas, sedimentos, material em suspensão e rochas. Nas águas foram determinados os parâmetros 
físico-químicos (T,pH, conditividade, turbidês, enxofre, fluxo)  no campo e no laboratório (sólidos totais, sólidos 
dissolvidos, DQO, NH3, cloretos, cianeto total) e está-se adiantando as análises químicas dos metais pesados em 
solução (Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, As, Hg). Nos sedimentos e no material particulado em suspensão foi feito uma especiação 
geral para os metais pesados, mediante a distinção da fração total (digestão ácida forte-HF-HNO3-HClO4) e a fração 



móvel (extração com HCl 0,5 N). Ao mesmo tempo estão sendo feitas análises mineralógicas em rochas e sedimentos. 
A determinação dos diferentes parametros físico-químicos e das análises químicas  de metais pesados  estão seguindo 
métodos padronizados em diferentes laboratórios especializados na Colômbia e no Canadá. As análises mineralógicas 
estão sendo feitas no Brasil. Em uma segunda campanha de campo, dar-se-á ênfase ao rio Cauca, como reservatório 
princial dos aportes de metais pesados provenientes da atividade mineral de Marmato. Serão efetuadas extrações 
seletivas para especiação geoquímica nos sedimentos selecionados e se trabalhará com sedimentos testemunhados 
(conteúdo e especiação em perfis e acumulação em estudos  isotópicos de 210Pb). 
  Os dados obtidos na primeira amostragem de verão, foram submetidas a tratamento estatístico convencional  em 
microcomputador. Este trabalho trata da variação e correlação dos parâmetros físico-químicos pH, condutividade, 
sólidos  totais (ST), demanda química de oxigênio (DQO), NH3, cloretos e cianetos nas águas de Marmato. 
 
Resultados e discussão 
 
 As águas de drenagens de Marmato exibem valores de sólidos totais (9222-39952mg/L) e cianetos (0,13-3,8mg/L) 
acima daqueles permitidos pela legislação internacional para águas de consumo (USEPA, 1986; OPS, 1987); com esses 
valores pode-se concluir que suas águas não são apropriadas para o consumo doméstico, agricultura, vida aquática ou 
uso industrial, o que confirma as observações visuais (turbidês máxima) e as conclusões de outros estudos realizados 
nas águas superficiais da zona de Marmato (Cataño, 1990). 
 A grota Águas Claras caracteriza-se pelos valores mais baixos para os diferentes parâmetros físico-químicos 
determinados (ST 199mg/L, condutividade 259µS/cm), espelhando a menor influência antropogênica. O pH (7,30-7,55)  
desta corrente encontra-se na faixa normal para águas naturais, com tendência para natureza alcalina, que pode ser 
explicado pela presença de carbonatos nos corpos mineralizados. Quando se compara as três grotas principais de 
Marmato, constata-se que a grota Pantanos (aportes da mineração de médio porte) tem valores mais altos (ST 
39952mg/L) e em Cascabel (pequena mineração) esses valores são mais baixos (ST 9422mg/L). A grota Marmato 
(receptora de todas drenagens) apresenta valores por sua vez intermediários (ST 26099mg/L), indicando processo de 
diluição (grota de Águas Claras), neutralização (DAM e efluente de processamento) e precipitação gravimétrica de 
sólidos no seu vale. Na grota Marmato a carga sólida (ST) está relacionada com espécies orgânicas oxidáveis (DQO) e 
com os cianetos. As espécies oxidáveis apresentam correlação positiva com os cianetos e negativa com NH3 e cloretos. 
Já as drenagens ativas de mineração espelham pH ácido (2,95-4,38), devido a ocorrência de reações de oxidação dos 
sulfetos gerando drenagens ácidas de mineração (DAM) típicas, onde se ressaltam os altos valores de espécies químicas 
em solução (condutividade 2820-5440 µS/L). Os efluentes do processamento de minério se caracterizam pela grande 
variação conforme a qualidade da carga que recebem. Seu pH aumenta quando a descarga da solução residual aumenta 
(pH 4,34-8,65 e 6,44-8,28). A tendência a alcalinidade pode ser explicada pelos resíduos de sais  básicos, carbonatos e 
cal, adicionados ao processo durante o beneficiamento do minério. Nestes efluentes encontram-se as concentrações 
mais elevadas de cianetos (2,570, 3,978 e 5,300mg/L) e as mais altas de sólidos totais (75400, 82094 e 85536mg/L), o 
que parece lógico por se tratar de efluentes de beneficiamento sem tratamento. Estes efluentes são portadores de 
espécies químicas iônicas inorgânicas e orgânicas em solução (condutividade  2840, 3100µS/cm), provenientes dos íons 
liberados no processo e dos aditivos químicos  orgânicos (cianetos, haletos, tensoativos, floculantes) e inorgânicos 
(bases, Zn). Os efluentes também apresentam os valores mais altos nos parâmetros físico-químicos DQO (92,88, 209,92 
e 275, 52mg/LO2); NH3 (3,1; 5,8; 8,8ppm) e cloretos (0,249; 0,049; e 0,0659mg/L), os quais devem estar relacionados 
com os conteúdos mais elevados de matéria orgânica procedente possivelmente dos aditivos mencionados; a correlação 
encontrada entre estes parâmetros é diferente da encontrada na grota Marmato, devido a diferença de qualidade dos 
aportes que recebem. 
  A grota Arquia por sua vez apresenta os valores mais baixos de condutividade (112µS/cm), com pH dentro da faixa 
das águas naturais com tendência a alcalinidade (pH 7,15-8,2). A turbidês (181NTU) e a presença de sólidos totais 
(398-1850mg/L) se relacionam aos aportes da mineração; atividade intermitente  e menos intensiva que em Marmato. A 
grota Chirapotó se caracteriza pelos valores de pH (7,75-8,22) com maior tendência para a alcalinidade, que está de 
acordo com a presença de carbonatos na área de sua influência; os demais parâmetros físico-químicos encontram-se 
mais baixos do que nas grotas Arquia e Marmato, coincidindo  com os menores aportes antropogênicos. Apresenta os 
menores valores de cianetos da zona (0,195mg/L), mas mesmo assim certamente acima dos valores permitidos pelas 
agências internacionais para águas potáveis. Os valores dos diferentes parâmetros físico-químicos  nas águas do rio 
Cauca revelam conteúdos dentro dos limites aceitáveis  para águas potáveis, a exceção de alguns valores de cianeto total 
(0,234; 0,273 e 0,312mg/L). Os cianetos detectados devem ter sua origem nas múltiplas drenagens que fluem  das várias 
zonas de pequena mineração que desaguam suas correntes no rio Cauca. Os valores de sólidos totais estão dentro da 
faixa comum de rios tropicais com elevada carga de material particulado em suspensão. De acordo com os resultados 
obtidos pode-se dizer que a atividade mineira desenvolvida em Marmato vem ocasionando impacto ambiental negativo 
o qual se reflete nos parametros fisico-químicos das suas águas. 
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Figura 1  Variação dos parâmetros DQO, cianetos (CN-), sólidos totais (ST), conductividade e pH nas 

águas das correntes da zona de Marmato. 



  
Figura 2  Variação dos parâmetros DQO, cianetos (CN-), sólidos totais (ST), conductividade e pH nas 

águas do rio Cauca e de seus afluentes na zona de Marmato. 
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Introdução 
 
  A partir do incremento da poluição ao longo da costa sudeste do Brasil, tornou-se de interesse o desenvolvimento de 
programas de monitoramento visando o controle da exposição dos poluentes em relação aos organismos presentes no 
ecossistema. Este estudo tem como hipótese caraterizar um gradiente de poluição de metais pesados Cu, Fe, Mn, Pb e 
Zn desde o interior da Baía de Guanabara até uma praia oceânica vizinha a leste. Os metais a serem monitorados foram 
escolhidos devido aos níveis elevados encontrados na Baía de Guanabara (1) e por sua participação como elementos 
essenciais no metabolismo destes organismos.  
 Este trabalho tenta avaliar a utilização de moluscos bivalves da espécie Perna perna L  como bioindicadores de metais 
pesados adsorvidos ao material particulado em suspensão, assim como algas bentônicas Ulva fasciata D. que, por sua 
vez, reflitam as concentrações de metais solúveis na água. Estas espécies foram escolhidas porque possuem as 
condições estabelecidas para bioindicadores (7) e apresentam ampla distribuição no litoral brasileiro, podendo servir 
como fonte de comparação com  áreas de carecteristicas semelhantes. 
 
Área de estudo 
 
  A Baía de Guanabara (RJ) localizada nas coordenadas lat. 22o S e long. 43o W, possui uma área aproximada de 
381km2  da qual 80% tem profundidade menor a 10 m (1). Recebe efluentes industriais e domésticos, além da entrada 
de poluentes orgânicos através dos rios (7). Os locais de coleta foram escolhidos de maneira tal que identifiquem a 
poluição por metais pesados dentro da Baía de Guanabara (Boa Viagem e Jurujuba) e sua possível influência no litoral 
leste fluminense próximo (Piratininga, Itaipú, Itacoatiara e Itaipuaçú). 
 
Metodologia 
 
  Amostragem: A coleta foi realizada de janeiro a março de 1994, este intervalo de 40 dias aproximadamente é 
suficiente para estimar a acumulação de metais (5). Com a finalidade de se evitar variações devidas a fatores intrínsecos 
(fase reprodutora), foram coletadas manualmente amostras de bivalves de 6,0 a 7,0 cm de comprimento, constituíndo-se 
cada amostra de 4 indivíduos, fazendo um total de aproximadamente 12 individuos por local. As frondes de algas 
mediram de 9,0 a 10,0 cm de comprimento, para cada local coletou-se 200 a 500 g de peso úmido. O material foi limpo 
no campo com água do mar local e  transportado para o laboratório dentro de sacos plásticos a temperatura ambiente.  
  Análise das amostras: O material foi digerido por via úmida com ácidos concentrados (HCl:HNO3; 3:1) em sistema 
aberto. Cu, Fe, Mn, Pb e Zn foram medidos por espectrofotometria de absorção atômica (AAS), os resultados foram 
expressos em µg de metal por g de organismo. 
 
Resultados e discussão 
 
  As Tabelas I e II mostram os valores médios e o desvio-padrão das concentrações dos metais pesados encontrados em 
mexilhões e algas, respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELA I: Concentração de metais pesados em mexilhões (Perna perna L.) em µg.g -1 de peso seco 
Local Zn Fe Cu Pb Mn 

Boa Viagem (1) 207,36 ± 51,41 66,26 ± 7,93 6,03 ± 2,29 0,8  10,44 ± 0,89 
Jurujuba (2) 170,43 ± 20,15 86,63 ± 11,76 5,71 ± 1,59 1,14 ± 0,25 11,43 ± 5,44 

Piratininga (3) 79,93 ±12,95 57,62 ± 4,43 6,88 ± 0,66 0,8  7,30 ± 2,43 
Itaipú (4)  134,90 ± 9,48 66,64 ± 14,45 6,23 ± 2,29 0,8 19,99 ± 10,20 

Itacoatiara (5) 183,53 ± 43,15 129,75 ± 76,80 8,09 ± 0,75 0,8  5,82 ± 2,58 
Itaipuassú (6) 99,73 ± 25,45  155,64 ± 35,81 9,90 ± 0,50 2,56 ±1,09 6,51 ± 3,43 

TABELA II: Concentração de metais pesados em algas ( Ulva fasciata D.) em µg.g-1 de peso seco. 
Local Zn Fe Cu Pb Mn 

Boa viagem (1) 16,2 ± 3,87  116,09 ± 41,94 4,69 ± 2,38 0,8  37,6 ± 13,35 
Jurujuba (2) 33,85 ± 2,90 47,32 ± 0,93 4,00 ± 1,89 0,8  7,24 ± 0,01 

Piratininga (3) 26,83 ± 11,38 36,44 ± 22, 31 4,57 ± 4,40 0,8  27,60 ± 11,45 
Itaipú (4) 16,63 ± 4,57 98,15 ± 44,67 5,59 ± 1,46 0,8  19,98 ± 3,14 

Itacoatiara (5) 16,63 ± 4,57  66,53 ± 24,64 3,28 ± 0,04 7,57 ± 5,20 12,78 ± 8,26 
Itaipuassú (6) 17,5 ± 3,87 141,41 ± 19,40 3,20 ± 2,38 3,63 ± 2,5 14,58 ± 4,8 

 
  A acumulação de metais pelas algas é um processo físico-químico passivo, que acontece na superfície das células 
algais. Este processo envolve a ligação de íons metálicos na matriz da parede celular, onde existem grupamentos 
aniônicos com grande capacidade de troca (6). Os mexilhões, por serem filtradores, geralmente apresentam altos fatores 
de bioacumulação, devido à ingestão de grande quantidade de metais adsorvidos as partículas em suspensão (1). Isto 
resulta em uma incorporação de metais não seletiva nos mexilhões e seletiva nas algas, que incorporam íons mais 
rapidamente do que complexos metálicos. 
Zinco: As maiores concentrações encontradas em mexilhões, quando comparadas com as encontradas nas algas, podem 
ser devidas ao fato do Zn ser um elemento essencial no metabolismo dos mexilhões, além de que em ambientes 
aquáticos o zinco está, em sua maior parte, associado à fração particulada em suspensão (3), fração esta que é utilizada 
pelos mexilhões para a captura de alimento. 
Os valores encontrados sugerem que não há uma contaminação acentuada deste elemento quando comparados aos 
valores encontrados em outros estudos (4, 2). 
Ferro: Este elemento é constituinte da matriz mineral de várias rochas ao longo de toda a costa brasileira, havendo 
também uma colaboração significativa das atividades antropogênicas para o acréscimo deste elemento no meio 
ambiente (4). A presença de nódulos de ferro nos costões rochosos (Perrin, Com. Pes.) deve explicar os altos valores 
encontrados em Itaipuassú e Itacoatiara. Assim, a diversidade de fontes naturais e antropogênicas não permitem definir 
um gradiente de poluição. 
Cobre: Apesar deste elmento ser um indicador de descarga de efluentes urbanos, os valores encontrados no presente 
estudo são relativamente baixos e podem ser comparados com os de locais não poluídos de zonas tropicais. No entanto 
nos mexilhões os valores são maiores quando comparados com os das algas, provavelmente pelo Cu ser um elemento 
essencial  no processo de troca de gases do sangue destes organismos. 
Manganês: Os valores encontrados para as algas nas estações 1, 2 e 4 são significativamente maiores ao compara-los 
com as estações 5 e 6; podemos supor uma disponibilidade grande deste elemento dentro da baía além de ser o Mn um 
elemento essencial no ciclo de Krebs das algas. Nos mexilhões os valores também são altos dentro da baía confirmando 
o input deste elemento a partir de efluentes urbanos. 
Chumbo: A maior parte dos valores estão dentro do limite de detecção da AAS. 
De uma maneira geral, para as algas e mexilhões das estações 1 e 2 puderam ser observadas uma baixa biodiversidade 
típica de ambientes impactados, sendo que esta biodiversidade aumentou gradativamente nas praias oceânicas. Em 
termos globais, não foi encontrado um gradiente de poluição, com exceção de um possível gradiente para o manganês. 
Tal fato tem várias causas: as estações escolhidas na boca da Baía de Guanabara estão sujeitas à constante renovação da 
massa de água e assim a presença de sais nas águas oceânicas competem pelos sítios de troca com os metais; no interior 
da Baía de Guanabaraos metais não se encontram na sua maioria disponíveis para a biota devido ao ambiente redutor, 
encontrando-se sob a forma precipitada, ficando imobilizada pelos sedimentos anóxicos. 
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Introdução 
 
  De modo geral, dentre os principais fatores que influem na composição química das águas subterrâneas, destacam-se: 
(1) fator climático, considerando-se as variações sazonais da pluviosidade e evapotranspiração; (2) caráter litológico, 
através das interações da água de recarga com os constituintes mineralógicos do material aquífero; (3) modo de 
ocorrência das águas, aquíferos livres ou confinados e (4) condições de circulação.(Schoeller,1963) 
  Mesmo considerando-se os fatores citados, a variação temporal da composição química da água subterrânea em um 
determinado ponto, normalmente é praticamente constante, devido à lentidão do movimento da água. As maiores 
exceções são apresentadas pelos aquíferos com circulação mais rápida, onde o tempo de homogeinização da água de 
recarga é menor. Também em poços próximos à zonas de recarga, pode existir modificações na composição química 
devido a variações sazonais e da qualidade da chuva infiltrada. Esta variação é função do tempo de circulação, podendo 
ser detectada depois de dias ou anos. 
  A dinâmica de bombeamento de um poço, pode também implementar modificações, pois uma vez alterado o regime de 
fluxo do aquífero (consequência do excesso de bombeamento), pode-se induzir a recargas de águas de outros ambientes, 
com características químicas diferentes (Custódio & Lhamas,1963 ) 
A região litorânea do município de Niterói por não possuir fornecimento de água tratada apresenta intenso consumo dos 
recursos hídricos subterrâneos. Segundo Tubbs (1994), determinados  locais   apresentam-se  vulneráveis à alterações 
na qualidade química das águas subterrâneas, podendo ocorrer até mesmo esgotamento desse recurso, fato já observado 
em alguns pontos da região. Este  estudo tem por objetivo avaliar as modificações temporais da composição química da 
água subterrânea, utilizando suas razões características, em dois ambientes distintos. 
 
Localização e descrição da área 
 
  A área de estudo localiza-se na Região Litorânea de Niterói,  leste da cidade do Rio de Janeiro.  
A região apresenta clima tropical úmido com estação chuvosa entre dezembro e março e sêca nos meses de inverno 
entre junho e agosto. Apresenta temperaturas médias em torno de 22° C e pluviosidade acima de 1100 mm anuais 
(Prefeitura de Niterói, 1992). 
  Na região destacam-se duas importantes unidades de relêvo: Maciço Costeiro e Planície Costeira.  
Geológicamente, a região é constituída por terrenos polimetamórficos de alto grau, intensamente fraturado. Veios de 
pegmatitos podem ser observados em diversos locais. Ocorrem ainda intrusivas básicas na forma de diques, podendo 
alcançar 100 metros de espessura (Hippert, 1990).  
  As baixadas litorâneas são compostas de sedimentos arenosos, silto-argilosos, argilas orgânicas, de origem marinha, 
fluvial e lacustre. 
  Foram selecionados 4 poços tubulares profundos, com profundidade variando de 48 a 105 m, em regime de exploração 
contínua. O poço 1, perfurado totalmente em dique de rocha básica (olivina-diabásio), e o poço 2 em gnaisses facoidal, 
podendo sofrer certa influência do dique de rocha básica. Na baixada litorânea, os poços 3 e 4, situados entre a lagoa e o 
mar, foram construídos em sedimentos arenosos constituídos por areia média com intercalação de argilas, passando à 
areia grosseira com níveis de cascalho, variando a espessura desse pacote sedimentar de 8 a 18 metros.  
 
Resultados e discussão 
 
  As amostras analisadas foram classificadas segundo diagrama de Piper(1944). Os poços 1 e 2  apesar de algumas 
variações, permanecem no campo das águas bicarbonatadas cálcica magnesianas, ficando por conta dos cátions, 
principalmente Na, Ca e Mg, as maiores flutuações. Quanto aos ânions, durante todo período analisado, manteve 
sempre a mesma fórmula: rHCO3 >rCl >rSO4. Já os poços 3 e 4, situam-se no campo das águas cloretadas sódico 
magnesianas, com tendência evoluindo para o campo sulfatado, apresentando ao contrário dos poços 1 e 2 menores 
flutuações no grupo catiônico: rNa >rMg >rCa >rK.  



  As variações nas principais relações características entre os íons dissolvidos na água, no período estudado são 
apresentadas no gráfico da fig.1. 
 

 
Figura 1: Variações nas relações características das águas subterrâneas  na região litorânea de Niterói, RJ. 

A razão K/Na (fig.1a), é a que melhor caracteriza o ambiente estudado, típicamente sob influência de rochas de 
composição granítica (Mathess e Harvey, 1982). Os poços 1 e 2, apresentam menores flutuações ( 0,02 a 0,04), 
enquanto os poços 3 e 4 , variam de 0,06 a 0,15. Considerando-se que os 4 poços, estão sob o mesmo regime 
pluviométrico, fica evidente a semelhança de comportamento dos dois ambientes (fig. 1a), porém proporcionalmente 
mais elevado para o ambiente sedimentar (poços 3 e 4), sugerindo  padrões de circulação distintos, devido 
provavelmente a presença de argilas nos poços 3 e 4 (Moreira-Nordemann, 1990). 
  A razão Mg/Ca (fig 1b), apresenta valores médios superiores à faixa estabelecida por Mathess e Harvey (1982), entre 
0,25 e 0,33 , característica de rochas graníticas. Porém, a maior parte das relações apresenta valores superiores à 0,9 
característico, segundo os mesmos autores, de águas em contato com mar ou que circularam em rochas básicas. Para os 
poços 1 e 2, é possível visualizar a influência das rochas básicas no quimismo dessas águas, nos poços 3 e 4, a 
proximidade com ambiente costeiro, sugere a influência de sais marinhos. 
  A razão Cl/HCO3 (fig.1c), mostra para os poços 1 e 2  valores próximos  a  0,5,  considerado normal para aquífero não 
contaminado por intrusão salina (Alvarado, 1990). Os poços 3 e 4 apresentam valores acima de 10, quando 6,6 é 
considerado água bastante contaminada, segundo ainda o mesmo autor. As maiores flutuações observadas nos poços 3 e 
4 (ambiente sedimentar), pode ser resultado de um processo de penetração de águas oriundas de outros ambientes, 
decorrentes da superexploração aliado  a  estiagens  durante o periódo de veraneio . 
  A razão SO4/Cl (fig.1d), não apresenta um padrão de comportamento definido, sendo segundo Custódio e Lhamas 
(1976), uma razão não indicada para estudos em zonas de misturas, quando há oxi-redução de enxofre no ambiente. Na 
região estudada, como já descrito na área de estudo, tanto os poços 1 e 2, sob influência de rochas básicas, e os poços 3 
e 4, em ambiente costeiro sedimentar, as águas apresentam odor característico de H2S, oriundo da oxidação da pirita 
(poços 1 e 2) e da degração de matéria orgânica com redução de SO4 (poços 3 e 4). 
 
Conclusões 
 
  As modificações na composição química observadas nos poços 1 e 2, são discretas e parecem refletir as variações 
pluviométricas locais, considerando-se a possibilidade de recarga mais rápida que no ambiente sedimentar. Os poços 3 e 
4, com águas menos mineralizadas, baixa capacidade de suporte (baixas concentrações de HCO3), situados mais 
próximos ao mar, apresentam além de relações com valores mais elevados, grandes oscilações. 
  São necessários estudos detalhados, quanto à disposição física do ambiente subterrâneo, para melhor gerenciar o uso 
desse recurso, principalmente no que se refere aos poços 3 e 4. 
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Introdução 
 
  O estudo da  composição química de águas pluviais em regiões urbanas e não urbanas é de fundamental importância 
para o entendimento dos mecanismos de incorporação de compostos de origem antropogênica, como por exemplo SO2, 
NOx, NH3, e alguns cátions de metais alcalinos às nuvens e à própria chuva. Esses compostos, além de importantes 
controladores do pH das chuvas, desempenham fundamental papel nos ciclos biogeoquímicos, uma vez que a atmosfera 
participa ativamente como porta de entrada e saída de nutrientes essenciais à biota terrestre e aquática (Berner & Berner 
1987). 
  Bormann e Likens (1967), ao caracterizarem o funcionamento de um ecossistema, chamam a atenção para a 
importância que os ciclos biogeoquímicos desempenham na sustentação e/ou regeneração dos mesmos. Tais ciclos 
seriam dependentes de três fontes principais: geológica, atmosférica e biológica. 
O estudo tem por objetivo quantificar e comparar os fluxos de Na+, K+, Ca++ e Mg++ na precipitação úmida em duas 
regiões distintas no litoral do Estado do Rio de Janeiro: região turística (Iguaba, Maricá e Ilha Grande) e região urbano-
industrial (Sepetiba e Fundão) (Figura 1). 
 
Figura 1: Área de Estudo e Pontos de Amostragem 
 
 



Área de estudo 
 
  Maricá e Iguaba estão localizadas no litoral leste do Estado, área de intenso turismo que encontra-se num processo de 
urbanização crescente (principalmente Maricá, muito próximo de Niterói e São Gonçalo). A Ilha Grande, situada no 
litoral sul do Rio de Janeiro,  teve seu ponto de amostragem dentro da Reserva Estadual da Praia do Sul, na porção 
setentrional da Ilha Grande, é também reconhecida por suas belezas naturais, entretanto espreme-se entre dois grandes 
centros urbano-industriais (Rio de Janeiro e São Paulo), servindo como recipiente de poluentes atmosféricos 
provenientes desses mega centros urbanos (Silva Filho et al. 1995). A Ilha do Fundão localiza-se na cidade do Rio de 
Janeiro, às margens da  Baía de Guanabara, com cerca de 6.000 indústrias,  em sua maior parte de pequeno a médio 
porte, e 8 milhões de habitantes (FEEMA, 1979). A região de Sepetiba é considerada importante pólo industrial do 
estado,  com cerca de 400 indústrias, basicamente pirometalúrgica, siderúrgica e portuária, e 1 milhão de habitantes, 
preferencialmente na porção nordeste. 

 
Materiais e métodos 
 
  Todos os materiais utilizados na amostragem da precipitação total (fração úmida + seca) foram limpos pelo 
procedimento normal para a análise de metais dissolvidos (para mais detalhes ver Brown et al. 1989) 
O período de amostragem seguiu-se por um ano, a partir do mês de agosto de 1993, em intervalos médios de vinte dias.  
As amostras, depois de  levadas ao laboratório, acidificadas e filtradas (filtro Millipore 0,45µm) sob capela de fluxo 
laminar, foram acondicionadas em frascos de polietileno e guardadas no escuro a temperatura ambiente (Silva Filho, 
1985). 
  Foi utilizada a espectrofotometria de absorção atômica para as análises de Ca++ e Mg++, e de emissão atômica para Na+ 
e K+. 
 
Resultados e discussão 
 
  Na tabela abaixo encontram-se as concentrações médias obtidas para os cátions nas amostras de chuva nas regiões 
estudadas. Num primeiro momento é possível observar que as maiores médias foram encontradas em Sepetiba e Ilha 
Grande. Considerando que todos os coletores recebem a mesma influência marinha por estarem localizados muito 
próximos à costa, provavelmente a forte expansão urbana e industrial de Sepetiba, além dos inúmeros brejos e mangues 
que circundam essa região, possam explicar esse aumento nas concentrações médias (Lesack & Melack 1991). No caso 
específico de Ilha Grande (situada entre São Paulo e Rio de Janeiro), essas médias relativamente altas possivelmente 
podem estar relacionadas à processos de transporte de longa distância, associado à mistura convectiva de partículas na 
baixa troposfera (Lesack & Melack 1991), principalmante com a entrada de frentes frias oriundas do extremo sul do 
continente Sul Americano.  
  Ainda na tabela abaixo observa-se que os valores encontrados neste estudo estão na mesma ordem de grandeza, 
principalmente daqueles encontrados por Mello & Motta 1988 em Niterói, e de Moreira-Nordemann 1986 em Santos. 
Se compararmos as concentrações de sódio fica claro a grande importância exercida pelo mar na entrada desse elemento 
via chuva, tanto na região estudada quanto em Niterói (litoral do RJ) e Santos (litoral de SP). 
 
 

 
 



   LOCAIS Na+ K+ Ca++ Mg++ AUTOR 
F.Tijuca/RJ 1,7 0,21 0,34 0,30 Silva  Filho  1985 
Niterói/RJ 4,5 0,78  -- 0,52 Mello & Motta 1988 

Itacuruça/RJ 2,2 0,20 0,50 0,30 Pedlowisk  1990 
Cabula/Salvador/BA 2,0 0,24 0,60 0,21 Ferreira&Moreira-Nordemann 1985 
Aratu/Salvador/BA 2,0 2,0 9,5 0,38 Ferreira&Moreira-Nordemann 1985 

Santos/SP 5,1 0,69 3,9 1,1 Moreira-Nordemann 1986 
USP/São Paulo/SP 0,38 0,23 0,92 0,30 Moreira-Nordemann et al. 1985 

Iguaba/RJ 3,3 0,26 0,41 0,42 Este estudo 
Maricá/RJ 2,6 0,24 0,35 0,30 Este estudo 

Fundão/UFRJ/RJ 2,0 0,25 1,0 0,45 Este estudo 
Sepetiba/RJ 4,5 0,57 2,6 0,76 Este estudo 

Ilha Grande/RJ 4,3 0,41 0,41 0,56 Este estudo 
 

Tabela 1: Média aritmética (mg/L) nos pontos estudados comparados a outros trabalhos no Brasil. 
 

  Utilizando-se o sódio como elemento de origem exclusivamente marinha (Lesack & Melack 1991), na Figura 1 estão 
as razões dos cátions versus sódio, comparadas com a água do mar. De um modo geral, há uma tendência de 
crescimento das razões na região mais industrializada (Fundão e Sepetiba), entretanto o forte enriquecimento observado 
em Maricá (principalmente para potássio) é resultante do incremento da expansão urbana de Niterói e São Gonçalo 
naquela direção, além de atividades de exploração e beneficiamento de pedras (pedreiras), agricultura (adubos) e 
criação de animais.  

 
 
 Figura 1: Variações nos fatores de enriquecimento para potássio, magnésio e cálcio na chuva, com referência à 

água do mar, do litoral leste para sul do estado. 
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Introdução 
 
  Vários estudos têm demonstrado que a presença de metais pesados em ambientes ricos em matéria orgânica representa 
alto risco para o meio ambiente. Isto se deve ao poder quelante da matéria orgânica que é capaz de reter os metais e 
concentrá-los (Förstner & Wittman, 1983). Deve-se ainda considerar que os ambientes onde a matéria orgânica é 
abundante são, em geral ambientes deposicionais contribuindo ainda mais com a concentração dos metais. As 
características físico químicas destes ambientes geram condições redutoras, que podem aumentar a disponibilidade de 
alguns metais (como é o caso do Fe) ou, diminuir esta disponibilidade (Zn, Lindsay, 1972), gerando a expectativa de no 
caso de modificação das condições físico-químicas, este metal que vinha se acumulando pode ser liberado. 
Os objetivos do presente estudo foram: avaliar os níveis de contaminação dos sedimentos do rio São João de Meriti e de 
seu estuário pelos metais pesados (Fe, Zn, Pb e Hg) e estudar o comportamento geoquímico destes ao longo de um 
gradiente salino.  

 
Área de estudos 
 
  O Rio São João de Merití desemboca na porção NW da Baía de Guanabara (figura 1), sendo uma importante fonte de 
poluentes para a baía. Ele é caracterizado por uma elevada poluição doméstica, com alta contaminação por 
rejeitosdomésticos e industriais, consequência da presença de cerca de 53 indústrias que lançam vários tipos de 
poluentes (metais pesados, fenóis, etc.) em suas águas e de seus afluentes (FEEMA, 1990).  

 
Material e métodos 
 
  A figura 1 apresenta o mapa da região estudada, e o poscionamento das estações de amostragem. Foram coletadas 
amostras de sedimentos superficiais ao longo do rio e no seu estuário. Foram medidos os parâmetros físico-químicos 
(pH, condutividade e Eh) in situ. As concentrações totais de mercúrio (segundo metodologia de Malm et al. 1989), 
ferro, chumbo e zinco (segundo metodologia de Loring, 1986) foram medidas nos sedimentos. Além destas variáveis, 
também foram determinados os teores de matéria orgânica, (calcinação a 550°C), de finos (% < 63µ) e de enxofre total 
(ASTM, 1988) dos sedimentos. 



Resultados e discussão 
 
  Os resultados, apresentados na figura 2, indicaram uma evidente contaminação do ambiente pelos metais estudados. 
As concentrações de Hg, Pb, Zn e Fe variaram respectivamente de 0,32 a 3,38 mg/Kg, 11,6 a 212 mg/Kg, 169,7 a 
1059,1 mg/Kg e 0,6 a 3,96 %. Comparados com os resultados de Rego et al. (1993), as concentrações de Hg são 
similares (0,7 a 4,6 mg/Kg), contudo as concentrações dos outros metais obtidas neste trabalho são inferiores. As 
diferenças observadas estão associadas à ênfase deste trabalho que está mais voltado para a região do estuário, onde 
deve ocorrer mistura dos sedimentos altamente poluídos do Rio São João de Merití com outros sedimentos. Outra 
diferença importante a sublinhar e que justifica as diferenças é a metodologia utilizada por Rego et al. (1993), que 
analisou unicamente a fração fina do sedimento. 
  Foram observadas correlações significativas (p<0,05) entre o mercúrio e o chumbo, sugerindo que estes metais tem 
comportamento geoquímico semelhante. De fato, ambos possuem uma grande afinidade pelos compostos orgânicos, o 
que foi corroborado pelas respectivas correlações com o teor orgânico do sedimento. O zinco também se correlacionou 

 

 

Figura 1: Área de estudo e estações de amostragem 



significativamente (p<0,05) com o mercúrio e com o ferro, embora esses não se correlacionem entre si. Por sua vez, 
tanto o Zn quanto o Fe apresentaram correlação com o teor total de enxofre das amostras, sugerindo a coprecipitação do 
Zn  e Fe em minerais como a pirita, o que se justifica pelas condições predominantemente redutoras do meio. 
Finalmente, de maneira geral, a distribuição dos metais estudados foi influenciada pelo teor de finos das amostras, que 
por sua vez está relacionado com a variação da salinidade ao longo do sistema. Observou-se as menores concentrações 
dos metais a montante do rio e um aumento gradativo até atingir a região estuarina, onde ocorre precipitação 
preferencial do material em suspensão (silt e argila). A partir deste ponto, já no interior da Baía, as concentrações 
tendem a decrescer ou estabilizarem.  
 
Agências Financiadoras: FINEP e CNPq. 
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Figura 2: Resultados obtidos nas 10 estações de amostragem 
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Introdução 
 
  A introdução contínua de materiais advindos de atividades antropogênicas (domésticas e industriais) pode causar um 
desequilíbrio nos vários processos que se desenvolvem no sistema, comprometendo sua capacidade de depuração e 
acarretando condições totalmente adversas à vida, tornando praticamente inviável um retorno às suas condições 
naturais. Em síntese, os processos geoquímicos, como intemperismo, erosão e transporte, bem como os padrões 
ecológicos que controlam o ciclo de metais no ambiente, têm sido em larga escala alterados pela atividade 
antropogênica (Nriagu, 1984). 
  Os metais pesados, por seu caráter conservativo, tem sido objeto de estudo de inúmeros trabalhos neste tipo de 
ambiente (Warren, 1981; Literathy et al.1987; Harris, 1987; Davies & Denbow, 1988) entre outros. A entrada desses 
poluentes no meio líquido representa um risco potencial à biota e a população humana da região, já que os metais, 
podem se acumular em sitios bióticos e abióticos preferenciais. Entre os compartimentos do ambiente aquático, os 
sedimentos são considerados um dos melhores meios concentradores de metais pesados (Luoma & Bryam, 1981 ; Badri 
& Aston, 1983 ; Forstner & Schoer, 1984).  
  A baía  de Sepetiba tem sido apontada por diversos levantamentos, como impactada por metais pesados devido à 
atividades industriais em sua  bacia de drenagem (Lacerda 1983; Lacerda et al. 1987; Patchineelam et al. 1989; 
Magalhães et al. 1993). O objetivo do presente estudo é, compartimentar as amostras em grupos baseado na 
similaridade das variáveis (metais) e assim discutir o padrão de distribuição delas nos sedimentos da baía de Sepetiba. 
 
Área de estudo 
  
  A baía de Sepetiba está localizada  no litoral sudeste brasileiro, compreende um corpo d’água relativamente confinado, 
com 447 km2 de área, distante cerca de 60 km a oeste da cidade do Rio de Janeiro, entre os paralelos 22 54’ 06” e 23 
04’18” de latitude sul e os meridianos 43 33’ 42” e 44 02’30”de longitude oeste. Nove rios drenam uma planície 
quaternária apartir da costa norte da baía, responsáveis por 7,6 milhões de metros cúbicos anuais de água doce da baía. 
As correntes dentro da baía são caracteristicamente de maré e apresentam valores elevados em certos trechos, podendo 
atingir velocidades superiores a 1,5 nós. 
  As águas do mar que entram na baía por sua porção leste são caracterizadas como de fundo de plataforma e ao 
encontrarem as águas aquecidas na porção da baía próximo a boca dos rios, criam um padrão de circulação no sentido 
horário e dirigem águas e sedimentos fluviais na direção sul, quando a salinidade chega a 25. Segundo (Watts, 1990) 
esse padrão de circulação só muda durante a ocorrência de fortes ventos de NE, os sedimentos fluviais são levados ao 
Oceano Atlântico diretamente pelo canal principal, quando a salinidade das águas de superfície vai de 10 a 22. 
  Esta região abriga hoje um importante pólo industrial com cerca de 400 indústrias, principalmente pirometalúrgicas, 
incluindo duas grandes fundições, plantas de alumínio, uma beneficiadora de zinco e cádmio, além de 1,2 milhões de 
habitantes, numa área de   aproximadamente 2.065 km2. 
 
Materiais e métodos 
 
  O sedimento foi coletado em 62 pontos distribuidos em toda a baía. A fração < 1mm das amostras  foi então seca em 
estufa a 50 ºC  e posteriormente desagregada em grau de ágata.  
  A uma alíquota  de 0,5 g da fração fina de cada amostra de sedimento foi extraída segundo Herrmann (1975).  Na 
determinação de  Fe, Mn, Zn, Cd, Cu, Cr, Pb, Ni e Al utilizou-se um Espectrofotômetro de absorção atômica de chama 
convencional. 
 Na análise estatística de agrupamento foi utilizada a técnica de “cluster analysis” (Davis, 1973) numa matriz de dados 
de 9 variáveis (metais pesados) por 62 amostras. 
 
 
 
 
 



 

Resultados e discussão 
 
  Os resultados apresentados na tabela 1 nos permitem separar os metais estudados em 3 grupos distintos, quando 
comparados as médias mundiais (folhelho médio) (Turekian & Wedepohl 1961). 
  

 Cr Cu Cd Ni Mn Pb Zn Fe Al 

X 
F  

56,8 
5,4-108 

73,0 
29,9-133 

4,1 
1-11,7 

92,3 
7-348 

326,4 
130-825 

152,1 
3,6-614 

588,8 
303-1294 

4,0 
3-5,8 

10,0 
7-14 

R 90,0 45,0 0,3 68,0 850,0 20,0 95,0 4,7 8,1 

Tabela 1: Concentrações médias (X) em µ g/g (Al e Fe em %), faixa (F) e o padrão usado como referência (R folhelho 
médio) para 62 amostras de sedimento da baía de Sepetiba. 

O primeiro grupo, formado por Cr e Mn apresentam médias abaixo do folhelho médio usado como referência. O 
segundo grupo formado por Fe e Al, elementos com médias bem próximas a referência. Esses resultados podem estar 
refletindo o quadro litológico da região, Lacerda et al. (1982) na baía da Ribeira (próxima a região estudada), sem 
fontes diretas de poluição, mediu valores de 30,9 µg/g para Cr e 1,22 µg/g para Mn considerados pelo autor níveis 
naturais de comparação, inclusive para a região de Sepetiba. 
O terceiro e último grupo, cujos valores médios se encontram acima dos valores de referência, é formado pelos metais 
Cu, Cd, Pb, Zn e Ni. Lacerda (1983), Lacerda et al. (1987) e Barcellos & Lacerda (1994) já apontam esses metais como 
os principais contaminantes para a baía de Sepetiba. 
A figura 1 mostra o dendograma resultante da análise de agrupamento. Pode-se notar que, ao nível de similaridade de 
2000, as amostras agregam-se em 3 grupos básicos.  

Figura 1: Análise de Agrupamento (62 amostras)
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A tabela 2 apresenta alguns dados característicos das variáveis que apresentaram médias acima do folhelho médio, em 
cada grupo separado no dendograma da figura 1. Das médias é possivel observar a razoável distribuição do Cu e Zn em 
toda a baía, e a pouca mobilidade do Pb, fortemente concentrado no grupo 3.  

  
Variável Grupo 1 Grupo 2   Grupo 3 

   X       DP      FE    X      DP      FE   X       DP     FE 
Cu 69       21,6     1,3 66,4    36        1,3 81,5    20,7    1,3 
Cd 1,1        2,4     2,9                   2,7     2,6      7,0             3,5      3,3    7,3 
Ni 14,4     30,1    0,2    60,1     83,4     7,7 29       100,4  0,5 
Pb 33,5     32,8    1,3     34,2     41,5     1,5       465,7     91,1  16,2 
Zn 445,5   69,5    4,0               731,5   229,9    6,6     780,8    224,8  5,6 

Tabela 2: Média (µg/g), desvio padrão e fator de enriquecimento para algumas variáveis nos 3 grupos obtidos na análise 
de agrupamento. 

 
A figura 2 mostra, de maneira esquemática, a distribuição espacial das amostras nas 3 áreas resultantes dos grupos 
obtidos na análise de agrupamento. Pode-se observar nesta figura que as amostras que constituem a área 1 encontram-se 
quase que totalmente distribuidas na porção ocidental da baía, de forte influência marinha (Suguio et al., 1979) e 



algumas na parte oriental com menor influência marinha porém com alta produtividade primária (Barcellos & Lacerda, 
1994). Essa área foi a que apresentou o maior número de amostras (33), agrupadas por um coeficiente de similaridade 
(último nível  de agrupamento) em torno de 1750, o que indica um bom grau de semelhança entre as amostras. 
Apresenta as menores médias entre os três grupos, indicando provavelmente uma diluição e/ou que a maior parte dos 
metais ficam retidos no interior da baía (tabela 2).   
  A área 2, composta por 17 amostras do grupo 2 do dendograma, agrupadas no mesmo nível de similaridade da área 1, 
dispostas sempre na porção central da baía. Nessa área o Ni chama atenção por seu alto valor de enriquecimento. 
A área 3, constituída por 12 amostras, agrupadas a um nível de similaridade de 1500, apresenta um nítido padrão de 
distribuição, pois as amostras ocupam toda região influenciada pela descarga dos principais rios, na porção norte da baía 
(onde localiza-se o parque industrial). Destaca-se pela deposição de sedimentos finos de origem continental, onde os 
metais apresentam as maiores médias, porém os maiores desvios padrões e altos fatores de enriquecimento. Isto induz, 
de maneira clara, que esta área é a mais impactada, confirmando estudos anteriores. 
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Figura 2: Padrão de distribuição dos metais nos sedimentos de fundo da baía. 
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 Introdução 
 
  Estuários como a Baía de Guanabara próximos aos grandes centros urbanos com crescimento sem planejamento estão 
destinados a receber grande fluxo de despejos domésticos e industriais, e também abrigar estrategicamente importantes 
zonas portuárias com tráfego intenso, sofrendo assim, sérios impactos ambientais causados pela degradação de suas 
águas associada a um acelerado processo de assoreamento. Somente através de um monitoramento regularmente 
efetivo, seria possível observar os níveis de poluição de um determinado período, o seu comportamento ao longo do 
tempo no estuário, e mais especificamente a contaminação dos sedimentos por metais pesados, com seus teores e a sua 
capacidade de remobilização.  
  O melhor registrador de teores de metais pesados dentro deste tipo de ambiente semi-fechado é o sedimento, que por 
diversos mecanismos associado às condições hidrodinâmicas locais pode reter parcialmente os metais  na forma de 
carbonato, óxido hidratado, sulfeto, argilo-minerais, compostos orgânicos, dependendo da composição e características 
físico-químicas da água. De acordo com a mobilidade de cada metal, este sedimento pode determinar regiões anômalas, 
consequência direta do maior ou menor input destes metais no ecossistema seja por meio aquoso ou por deposição 
atmosférica. 
  Na década de 80, a Baía de Guanabara apresentava teores de metais pesados ainda considerados baixos quando 
comparada com outros estuários importantes (Caçonia, 1984), entretanto, observamos que ao longo do tempo e com 
dados mais recentes, a concentração destes metais se modificou bastante. 
  O trabalho tem como objetivos relatar as concentrações de alguns metais pesados no ano de 1994 e correlacionar estes 
dados  com outros anteriormente publicados em pontos a NE da Baía  de Guanabara .  
  
Metodologia 
 
Etapa de Campo 
 
  Foram realizadas duas campanhas de amostragem em 114 pontos em diferentes partes da Baía de Guanabara: a 
primeira no período foi feita em de Abril de 1994 e a segunda campanha em  Janeiro de 1995, esta ainda com as 
análises em andamento. 
  As amostras de sedimento superficial de fundo foram coletadas utilizando-se busca-fundo e localizadas por GPS; após 
acondicionamento em sacos plásticos, as amostras foram preparadas para análise química.  
Etapa de Laboratório 
   As amostras foram moídas em moinhos de anéis de carbeto de tungstênio e homogeneizadas cerca  de 14 gramas com 
agente aglutinador, prensadas hidraulicamente durante 2 minutos  (25 ton/cm2), e levadas para a estufa a 45oC, para 
secagem durante 8 horas. Após o preparo, as amostras foram levadas diretamente ao aparelho, para a leitura de Co, Cr, 
Cu,  Ni, Pb e Zn, por Fluorescência de Raios-X, Siemens, automático, ano 1993. 
 
Resultados e discussão 
 
 A primeira sequência de amostras analisadas (ver fig. 1) apresentou de maneira geral, um aumento no teor dos 
principais metais pesados na direção norte. Os pontos 8, 17, 22a e b, 23, 24 e 25 possuem média das menores 
concentrações em torno de 19ppm de Pb, 50 ppm de Zn, 3ppm de Ni, 16ppm de Cu, 40 ppm de Cr  e 3 ppm de Co. A 
média de maiores concentrações não se apresentaram nos mesmos pontos, sendo assim  os pontos 13, 18 e 21 -  300ppm 
de Zn e 65ppm de Cu; 80ppm de Pb nos pontos 7, 11, 13, 14, 15, 18 e 21; 37ppm de Ni nos pontos 10, 13, 14, 15 e 18; 
maior que 125ppm de Cr nos pontos 13, 14 e 22b; e 13ppm de Co nos pontos 3, 6 e 7. 
 Para a porção NE da Baía foi possível elaborar gráficos temporais de variação de concentração dos metais Cu, Pb e Zn, 
já que o teor destes elementos já tinham sido determinados nestas mesmas localidades (Caçonia, 1984; Haekel et al, 
1985; J.I.C.A., 1994) (ver fig. 2). Nos pontos 4, 6 e 7 se observa que estes metais pesados atingem concentrações 
máximas em 1994, e nem sempre apresentavam em 1980 as concentrações mais baixas. O ponto 4 entre as Ilhas de 
Itaoquinha e de Paquetá, as variações de concentração são maiores para o Cu e o Zn que possuem valores menores em 
1992; a concentração de Cu aumenta em quase 22ppm de 1980 para 1983, cai muito em 1992 e chega em 1994 com 
50ppm. O Pb apresenta um comportamento relativamente constante com máximo de concentração em 1983 na ordem 



 

de 77ppm. No ponto 6 próximo a Ponta do Castelo na Ilha de Paquetá, a concentração de Cu e Zn aumenta em torno de 
70% em 14 anos chegando a 49 e 242ppm respectivamente em 1994. O Pb tem um aumento de concentração mais lento 
atingindo uma concentração máxima de 72ppm. No ponto 7 entre a foz do Rio Suruí e a Ilha de Paquetá, o gráfico 
revela uma diminuição bastante sutil na concentração dos 3 metais no ano de 1992, atingindo seus máximos teores em 
1994. No caso do Zn a concentração se eleva de 150 para 240ppm.  
 
Conclusão 
 
 Em tempos de despoluição da Baía, esta alcança níveis de metais pesados bastante elevados nos sedimentos 
superficiais da porção nordeste, considerada até há pouco tempo como uma zona mais preservada, em função dos 
efluentes provenientes de bacias hidrográficas com características predominantemente rurais. Com exceção do Pb, que 
apresenta uma taxa de elevação de concentração mais lenta, os teores de Cu e Zn aumentaram em torno de 50 a 70% 
num intervalo de tempo de 14 anos atingindo seus máximos em 1994.       
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Apresentação 
 

  O SIGEP representa uma iniciativa pioneira no Brasil, comparável a outras já desenvolvidas nos países mais evoluídos 
nas questões ambientais. Foi planejado de acordo com os critérios estabelecidos pela UNESCO, em conjunto com a 
IUGS (International Union of Geological Sciences), nos projetos IGCP-259/360, do Sistema Estadual de Informações 
do Estado do Paraná - SEI e também com os interesses técnicos e estratégicos das diversas organizações participantes. 
  Trata-se de uma iniciativa pioneira no país, que visa: 1 - estabelecer uma base de dados geoquímicos a partir de 
amostras de solo, águas e sedimentos de drenagens já existentes e a serem produzidas; 2 - produzir cartas geoquímicas 
de todo o Estado do Paraná e 3 - desenvolver estudos voltados à solução de problemas relacionados com a qualidade do 
meio ambiente, a atividade agropecuária, a saúde pública e a mineração. Tais ações visam subsidiar a sociedade com 
informações quantitativas para o planejamento e a execução de projetos voltados ao conhecimento do solo e do subsolo, 
do aproveitamento agropastoril, do controle e recuperação do meio ambiente, da qualidade dos mananciais e da 
ocupação e uso dos espaços territoriais do Estado do Paraná. 
 
Entidades executoras 
 

  Objetivando atender ao caráter multidisciplinar no uso dos dados do SIGEP e possibilitar a sua utilização mais 
adequada e abrangente com a otimização dos recursos dispendidos, a operação do Sistema é baseada num Termo de 
Cooperação Técnica assinado entre a Minerais do Paraná S/A - MINEROPAR; a Empresa Paranaense de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Paraná - EMATER/PR; o Programa Paraná Rural, o Instituto Agronômico do Paraná, 
IAPAR, o Instituto Ambiental do Paraná - IAP e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - 
IPARDES. Além destas entidades, participarão em etapas específicas, a Companhia de Saneamento do Paraná - 
SANEPAR, a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - CPRM, 
Serviço Nacional da Indústria - CTSAM. Já demonstraram interesse em cooperar com o projeto, os Serviços Geológicos 
da Finlândia, da Suécia e da Grã Bretanha, o Laboratório Nacional de Los Alamos e o Líder do Projeto IGCP 259/360. 
 
Estrutura do SIGEP 
 
  A estrutura do SIGEP, é constituída dos seguintes níveis funcionais: 
a - Conselho Superior - Formado por representantes das Secretarias de Estado envolvidas, sendo a instância superior de 
decisão e acompanhamento; 
b - Câmara Técnica de Integração de Dados Geoquímicos - formada por representantes técnicos das entidades 
participantes, com a atribuição principal de aprovar planos de atividades, metologias de trabalho e resultados obtidos. 
c - Gerência do Sistema - ocupada por um representante da Câmara Técnica e com atribuição de propor planos de 
atividades anuais e plurianuais, alocar recursos materiais, técnicos, humanos e financeiros, bem como prestar contas às 
agências financiadoras de projetos e ao Comitê Técnico. 
d - Coordenação das Componentes - desempenhadas por técnicos executores de projetos ligados às várias componentes, 
com atribuições de coordenar atividades, definir metodologias específicas e prestar contas dos resultados à Gerência do 
Sistema. 
  A operação do SIGEP terá os seguintes setores operacionais, denominados de Componentes: 
a- Componente Estudos Geoquímicos Orientativos: tem o propósito de caracterizar geoquimicamente algumas situações 
tipo, de forma a estabelecer parâmetros que sirvam de embasamento técnico-científico para os levantamentos 
geoquímico regional e para os estudos geoquímicos aplicados. Serão realizados dois estudos orientativos. Um para a 
área ambiental, visando caracterizar o impacto urbano e industrial no meio ambiente e outro para a área agrícola. Para o 
primeiro, foi escolhida a cidade de Umuarama no NW do Estado do Paraná, com aproximadamente 70.000 habitantes e 
com um núcleo industrial localizado e de porte razoável. Os trabalhos de campo e análises químicas já foram realizadas 
e a edição de mapas e relatórios está prevista para out/nov/1995. Para a área agrícola foi escolhida a Bacia Piloto 
Campo do Tenente do Programa Paraná Rural, com 25Km2. Os trabalhos de campo serão realizados em agosto de 1995 



 

e os produtos finais deverão estar prontos em dezembro do corrente ano. Para a área mineral serão aproveitados cinco 
estudos orientativos já realizados pela MINEROPAR. 
b- Componente Base de Dados Geoquímicos: tem o propósito de agrupar os dados produzidos pelo Levantamento 
Geoquímico Reginal, pelos Estudos Geoquímicos Orientativos, pelos Estudos Geoquímicos Aplicados e de outras bases 
de dados parciais já existentes ou a constituir, compatibilizadas entre si e com a Base Pública de Dados do Sistema 
Estadual de Informações. Já estão identificados em diversas organizações, bancos de dados que tem afinidade de 
conteúdo com os propósitos do SIGEP. O IAPAR possui resultados analíticos de cerca de 500.000 (quinhentas mil) 
amostras de solo com finalidades agrícolas, o IAP possui o SIA - Sistema de Informações Ambientais com diversos 
arquivos relacionados com a qualidade da água de rios e reservatórios, de dados fluviométricos, pluviométricos, 
sedimentológicos e hidrológicos, a MINEROPAR possui os resultados analíticos de 15.000 amostras próprias, de 
10.000 da CPRM, de 10.000 da NUCLEBRÁS e de 5.000 da PETROMISA todas voltados à prospecção mineral.  
c- Componente Levantamento Geoquímico Regional: fará um levantamento de dados que envolverá a coleta sistemática 
de cerca de 15.000 amostras de sedimentos ativos de drenagem, em todo o Estado do Paraná. Cada amostra representará 
uma bacia de captação de 25 km2 e será analisada para 36 elementos químicos. Outras substâncias, como parâmetros de 
potabilidade da água e resíduos de pesticidas, poderão ser aplicadas se os resultados dos Estudos Geoquímicos 
Orientativos assim recomendarem. 
d- Componente Estudos Geoquímicos Aplicados: proporá ações e projetos específicos à correção e/ou exploração das 
abundâncias e deficiências geoquímicas regionais e localizadas. 
e- Componente Transferência de Tecnologia: gerará uma massa crítica de pessoal capacitado para planejar e executar os 
levantamentos, manipular, tratar e interpretar os dados produzidos e recuperados pelo SIGEP, transferindo à sociedade 
o conhecimento acumulado. 
 
Resumo cronológico das atividades 
 
  As negociações do SIGEP foram iniciadas em agosto de 1992, coordenadas pela Minerais do Paraná S.A. - 
MINEROPAR (empresa de economia mista do Estado do Paraná), com as entidades que tivessem condições de dar 
utilização mais abrangente aos dados produzidos por levantamentos geoquímicos. A seguir é apresentado um resumo 
cronológico das atividades do SIGEP desde aquela época: 
  21.08.92 - Primeira das reuniões técnicas dirigidas à discussão multidisciplinar e articulação multi-institucional do 
Sistema de Informações Geoquímicas do Estado do Paraná. Dessas reuniões participaram a Minerais do Paraná S.A. - 
MINEROPAR (coordenação), Instituto Ambiental do Paraná - IAP, Empresa Paranaense de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Paraná - EMATER/PR, Programa PARANÁ RURAL, Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social - IPARDES, Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, Secretarias de Estado da Indústria 
e Comércio, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior - SETI, Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, 
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral - SEPL, Secretaria de Estado da Saúde - SS, Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha, Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - 
CPRM, Universidade Federal do Paraná - UFPR, Serviço Social da Aprendizagem Industrial - SENAI, Universidade 
Federal Fluminense, British Geological Survey - BGS, Ontario Geological Survey - OGS, Sociedade Brasileira de 
Geoquímica e UNESCO-IUGS International Geochemical Mapping / Global Geochemical Baselines Projects 259-360. 
  01.06.94 - Workshop de lançamento do SIGEP com a presença do Sr. Adahil Sprenger Passos, Secretário de Indústria 
e Comércio, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, Dr. John A. Fortescue representante da 
Coordenação do Projeto Global Geochemical Baselines da UNESCO-IUGS, do Dr. Carlos A. Cavalcante Lins, 
representante do Brasil no Projeto Carta Geoquímica do Mundo da UNESCO-IUGS e do Dr. Milton Luiz Laquintinie 
Formoso, Presidente da Sociedade Brasileira de Geoquímica. 
  01.06.94 - Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre as entidades participantes do SIGEP: MINEROPAR, 
IAP, EMATER, IAPAR e IPARDES e respectivas Secretarias de Estado SETI (atual SEID), SEMA, SEAB e SEPL. 
  05.10.94 - Publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, do Decreto n°4.088/94 que instituiu o SIGEP no âmbito 
da SETI, metodologicamente integrado ao Sistema Estadual de Informações. 
  26.10.94 - Assinatura de Termo de Convênio entre a Secretaria de Estado da Indústria e do Comércio, Ensino 
Superior, Ciência e Tecnologia do Paraná e a Minerais do Paraná S.A. - MINEROPAR, para realização de Estudos 
Geoquímicos Orientativos e Constituição de Base de Dados Geoquímicos. 
  21.11.94 - Instalação do Conselho Superior do SIGEP. 
  13.12.94 - Publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, do Decreto n. 4.389/94 que instituiu a Câmara Técnica 
de Integração de Dados Geoquímicos do Paraná. 
dezembro.94 - Aquisição e instalação dos equipamentos de informática previstos no Convênio SETI - MINEROPAR. 
  16.02.95 - Início da discussão no âmbito da Câmara Técnica de Integração de Dados Geoquímicos, dos procedimentos 
metodológicos para execução dos Estudos Geoquímicos Orientativos em Umuarama (impacto ambiental urbano e 
industrial) e na Bacia Piloto do Paraná Rural em Campo do Tenente (para fins agrícolas). 
  abril. 95 - Consultoria do Dr. Edson Dausacker Bidone da Universidade Federal Fluminense à Câmara Técnica de 
Integração de Dados Geoquímicos, visando finalizar o planejamento do Estudo Geoquímico Orientativo de Umuarama. 
  maio. 95 - Execução dos trabalhos de campo do Estudo Geoquímico Orientativo de Umuarama com equipe da 
MINEROPAR e do IAP. Coletadas amostras de sedimentos ativos de drenagem e água da rede hidográfica superficial 



 

em 31 estações. As amostras de sedimentos foram subdivididas em 3 frações granulométricas sendo que cada sub-
amostra foi submetida a 2 ataques químicos diferentes, um de extração total e outro parcial. As amostras de água foram 
divididas em 2 frações (total e solúvel). Em todas as amostras foram dosados 37 elementos químicos nos laboratórios da 
GEOSOL, produzindo 9176 resultados analíticos, além da medida de cinco parâmetros físicos no campo. Estes 
resultados foram recebidos pelo projeto em 27 de julho de 1995. Custos cobertos pelo Convênio SETI - MINEROPAR. 
  junho.95 - Definição de trabalhos a serem realizados em parceria pela Minerais do Paraná S.A. - MINEROPAR e a 
Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - CPRM, no Levantamento Geoquímico da Folha de Curitiba (em escala 
1:100.000), ora em execução, visando a composição do panorama e dos impactos geoquímicos da porção norte da 
região metropolitana de Curitiba. 
  julho. 95 - Aquisição de equipamento portátil para medidas de pH, oxigênio dissolvido e condutividade, através do 
Convênio SETI - MINEROPAR para subsidiar estudos de geoquímica ambiental. 
  julho. 95 - Planejamento do Estudo Orientativo da Bacia Piloto de Campo do Tenente, com equipe da MINEROPAR e 
EMATER/PR. 
  julho. 95 - Planejamento de um Levantamento Geoquímico Multielementar de Baixa Densidade no Estado do Paraná 
que envolverá a coleta de amostras de água e sedimentos ativos de drenagem em aproximadamente 750 estações (bacias 
hidrográficas de aproximadamente 250 Km2). A amostragem será realizada por técnicos extensionistas dos 350 
escritórios da EMATER/PR, em cerca de dois dias. Este programa se desenvolverá no segundo semestre de 1995 e 
apresentará uma primeira visão da paisagem geoquímica do Estado do Paraná, além de servir como um teste de 
operação do Levantamento Geoquímico Regional de Alta Densidade previsto para todo o estado (15.000 amostras em 
bacias hidrográficas de 25 Km2). 
  p/ ago à nov.95 - Interpretação dos dados geoquímicos de Umuarama e edição de mapas e relatórios conclusivos. 
  p/ agosto.95 - Execução dos trabalhos de campo do Estudo Geoquímico Orientativo de Campo do Tenente. A 
interpretação dos dados geoquímicos e edição de mapas e relatórios serão nos meses de novembro e dezembro de 1995. 
  setembro.95 - Estágio do Gerente do SIGEP no Serviço Geológico da Finlândia, dirigido a interpretações e cartografia 
de dados geoquímicos como preparação da interpretação dos Levantamentos Geoquímicos Regionais de baixa e Alta 
Densidades. Participação do Gerente do SIGEP na reunião do IGCP 259-360 em Turku, Finlândia. 
  p/outubro.95 (previsão) - Consultoria do Dr. Xie Xuejing do Instituto de Exploração Geoquímica e Geofísica de 
Langfang, República Popular da China, ao Conselho Superior e à Câmara Técnica do SIGEP. O Convênio SETI - 
MINEROPAR custeará as despesas do Dr. Xie, possibilitando que participe como convidado especial do V Congresso 
Brasileiro de Geoquímica e III Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa a se realizar em Niterói, RJ. 
  23 a 27/outubro.95 - Convite da Comissão Organizadora do V Congresso Brasileiro de Geoquímica e III Congresso de 
Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa para que o Gerente do SIGEP participe de Mesa Redonda sobre o 
"International Geochemical Mapping Project (IGCP-259-360)". 
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Introdução 
 
  Indícios, ocorrências e jazidas minerais quando submetidos ao ataque constante dos agentes naturais do intemperismo, 
produzem áreas com teores anormalmente elevados nos elementos químicos que os constituem. Esses halos de 
dispersão secundária podem ser facilmente detectados pela coleta e pela análise química adequada de diversos materiais 
naturais. Em treze anos de atuação com trabalhos de exploração geoquímica no Escudo Paranaense, a Mineropar e 
outras organizações acumularam grande quantidade de dados  de flúor, obtidos pela análise de amostras de rochas, solos 
e sedimentos de fundo de drenagens em levantamentos de exploração geoquímica, em escalas diversas, desde o re-
conhecimento em escala regional até o detalhamento de anomalias. Nessa região alguns locais têm teores de flúor 
excepcionalmente elevados, produzidos por ocorrências ou jazidas minerais ou simples estruturas tectônicas. Por outro 
lado, existem relações muito bem conhecidas entre a incidência de moléstias, com a abundância ou carência de 
elementos maiores, menores e traços. Por tudo isso, a aplicação de mapas geoquímicos direcionada à saúde humana, 
pode servir de base para que autoridades sanitárias realizem trabalhos de investigação sanitária delimitando alvos com 
teores elevados do elemento, ampliando assim a abrangência social de dados analíticos obtidos com o interesse anterior 
restrito apenas à localização de jazidas minerais 
 
Características do flúor 
 
  O flúor ocorre na natureza como constituinte principal ou como acessório em grande número de minerais como a 
fluorita (mais abundante), apatita, zinnwaldita, lepidolita, itriofluorita, ambligonita e topázio. A fluorita apresenta uma 
resistência muito baixa aos agentes do intemperismo, promovendo uma farta liberação de flúor para o ambiente nas 
regiões ricas nesse mineral. O flúor por sua vez, apresenta um comportamento geoquímico homogêneo com elevada 
mobilidade, sob quaisquer condições ambientais, sejam ácidas ou alcalinas, oxidantes ou redutoras. Todo esse conjunto 
de condições contribui para que os indícios, ocorrências e jazidas de fluorita, submetidos ao intemperismo, produzam 
áreas com teores anormais em flúor. O flúor nessas condições, é liberado na forma do ânion (F-(aq)), de alta mobilidade 
(Lahermo et alli, 1991); pode formar complexos estáveis com Al, Fe, B e Ca (este apenas em águas salinas). Em águas 
naturais os teores variam entre 0,1 a 2,0 ppm, sendo o F removido da solução provavelmente por coprecipitação com 
óxidos secundários de Fe ou Al, ou então sorvido em fosfatos. Em condições alcalinas, salinas, a precipitação do CaF2 
pode ser o processo principal de remoção do F- da solução. 
  O flúor é um elemento essencial aos mamíferos, onde promove o endurecimento da matriz mineral dos dentes e 
esqueleto, à base de apatita. O teor de F- estabelecido como ótimo na água potável é definido pela Organização Mundial 
da Saúde, em 1 ppm. Quantidades traço de flúor são benéficas para os ossos e dentes, como foi documentado nas 
regiões de granitos rapakivi da Finlândia (Laherno et alli, 1991). Segundo Rajagopal e Tobin (1991), águas potáveis 
contendo cerca de 1 mg/l F promovem redução significativa das cavidades dentárias em crianças. O Programa de 
Bochecho com Flúor no Estado do Paraná promoveu em três anos, uma redução de 25% das cáries dentárias em crian-
ças de 6 a 12 anos com uso de soluções de 0,2% de fluoreto de sódio em escolas dos municípios de Cornélio Procópio e 
Maringá (Amarante, 1982). Nesse aspecto, o flúor desempenha duas funções principais: 
  a. remineralizadora: através de reações químicas na região mais superficial do esmalte (hidroxi-apatita), cuja 
profundidade pode variar de 5 a 40 micra e do fluoreto utilizado, sua concentração, freqüência e continuidade de 
aplicações, ocorre a formação de fluoreto de cálcio que produz um acréscimo de resistência dos componentes minerais 
do esmalte, cemento e dentina expostos, tornando-os menos solúveis e suscetíveis à ação da placa bacteriana. A ação do 
flúor pode interferir também nos processos de desmineralização e remineralização que ocorrem nas lesões da cárie 
(Fejeskov, 1981). 



 

  b. bacteriostática: o flúor no ambiente bucal inibe o sistema enzimático das bactérias impedindo o desdobramento dos 
açúcares e a conseqüente formação dos ácidos que atuam sobre o esmalte. O flúor penetrando na célula bacteriana 
impede o armazenamento intracelular dos polissacarídeos, o que também reduz a produção de ácidos. A depender da 
concentração, o flúor reduz a flora bucal através de sua ação bactericida, diminuindo consideravelmente a formação de 
placas bacterianas. 
Teores <0,5 ppm F provocam baixa resistência às cáries dentárias, mas a ingestão de flúor em dosagens elevadas (>2 
ppm F) produz fluorose, que se manifesta na fragilização e malformações dos ossos e dentes. Crianças expostas a teores 
>2 ppm F, podem apresentar fluorose dentária que se manifesta como manchas pardas e/ou cavidades nos dentes 
permanentes. Já a fluorose esqueletal manifesta-se sob a forma de endurecimento ou aumento anormal da densidade 
óssea e desenvolve-se em pessoas que ingerem de forma continuada, >3 ppm F. A fluorose esqueletal acompanhada de 
deformidades somente se faz presente após ingestão continuada de 20 a 40 ppm/dia F (NRC, 1977 em Rajagopal e 
Tobin, 1991). No Brasil, manifestações agudas de fluorose dentária foram constatadas na localidade de Urussanga, na 
região mineradora de fluorita do Estado de Santa Catarina, em virtude do suprimento de água potável da população ter 
sido feito através de poço artesiano, com teores >1.200 ppm F (Amarante, com. pessoal, 1993). 
 
O escudo paranaense 
 
1. Síntese da geologia 
 
  O Escudo Paranaense constitui o extremo sul do cinturão móvel da Ribeira, pertencente ao ciclo Brasiliano (Cordani e 
Britto Neves, 1982, in Soares 1987). Sua estruturação é feita em direções preferenciais quase N45E. Nesse quadro 
tectônico, o grande falhamento transcorrente Lancinha é uma feição de deformação das mais importantes, à qual estão 
associados intensos fenômenos mineralizadores a diversos elementos. Segundo Soares (1987), essa estruturação 
tectônica com fortes cizalhamentos e dobramentos de baixos ângulos, promove uma intensa lenticularização dos 
conjuntos litológicos e re-empilhamentos estratigráficos. Ainda segundo Soares (1987) o Escudo Paranaense está 
composto por dois domínios distintos: 
  a. Complexo Pré Setuva (Arqueano e Proterozóico Inferior) - situado na porção de SE da região do Escudo e 
composto por rochas infracrustais arqueano-proterozóicas, constituídas por núcleos gnáissico-migmatíticos na fácies an-
fibolítica e submetidos a eventos deformacionais superpostos e de ação principalmente dúctil. 
  b. Grupos Setuva (Proterozóico Médio), Açunguí (Proterozóico Superior), Formação Camarinha (Eo Paleozóico), 
Grupo Castro e Formação Guaratubinha (Paleozóico) - situados na porção central e NW do Escudo Paranaense; 
constituídos por seqüências metamórficas de baixo a médio graus, originados de uma prolongada sucessão de eventos 
vulcano- sedimentares. O magmatismo varia do básico ao ácido, passando pelo intermediário. Os episódios de-
posicionais são de natureza clástica e química, representados por conglomerados, arenitos, siltitos, argilitos e calcáreos. 
  Todo esse conjunto sofreu, durante o ciclo Brasiliano (cerca de 560 m.a.), a intrusão de numerosos corpos de 
composição granitóide, que afloram sob a forma de dorsais batolíticas e corpos de menores dimensões. Durante o 
Mesozóico (cerca de 130 m.a.), intenso vulcanismo fissural de natureza básica relacionado aos derrames da Bacia do 
Paraná, manifesta-se sob a forma de diques de diabásio de direção geral N45E. Ainda no Mesozóico (cerca de 70 m.a.) 
ocorreu o posicionamento de diversas intrusões de natureza alcalino-carbonatítica, por vezes mineralizadas a Fe, F, e 
TR. 
 
A Província de fluorita do paraná 
 
  Mineralizações de fluorita no Escudo Paranaense são conhecidas há cerca de duas décadas. Estratiformes e 
"stratabound" em metasedimentos carbonatados, encaixados como restos de teto (roof pendant) em corpos granitóides 
ou então relacionados a intrusões alcalino-carbonatíticas. Tais jazimentos foram objeto de exploração e pesquisa 
mineral com três jazidas importantes: Volta Grande e Mato Preto, ambas no Município de Cerro Azul e Sete Barras no 
município de Adrianópolis. Diversas outras ocorrências e indícios sem expressão econômica, foram detectadas e 
pesquisadas numa área de aproximadamente 1.000 km2 na região do Vale do Rio Ribeira, bem como associada às 
mineralizações de ouro no granito Passa Três, sob a forma de zinnwaldita nos graisens e albititos mineralizados a 
estanho (cassiterita) e tungstênio (wolframita) nas localidades do Paraíso, Cantagalo e Nagib Silva, e ainda em inúmeras 
ocorrências e indícios de fluorita alinhados ao longo estruturas de direção NE, como a Falha do Putunã.  
 
Os dados 
 
  Foram utilizados 2.270 resultados analíticos de flúor, obtidos em amostras de sedimentos ativos de drenagem e 
concentrados de bateia provenientes de 11 projetos de exploração geoquímica. As amostras de sedimentos ativos de dre-
nagem foram analisadas na fração menor que 80 mesh e as amostras de concentrados de bateia dos sedimentos de 
drenagem foram pulverizadas a menos que 200 mesh. O procedimento analítico foi o de fusão alcalina com determina-
ção por eletrodo de íon específico. Das 2.270 amostras, 800 apresentaram teores maiores que 500 ppm F, 208 delas com 
teores maiores que 1.000 ppm F. O teor máximo obtido foi de 8.450 ppm F numa amostra de sedimento ativo de 
drenagem (sem concentração em bateia). A cartografia das tendências geoquímicas foi feita com os teores originais, 
sem qualquer tratamento ou homogeneização. Duas áreas bastante distintas estão aparentes no mapa geoquímico do 



 

flúor. A noroeste, coincidindo com a região que abriga as mineralizações de fluorita, nas proximidades de Cerro Azul e 
Adrianópolis, ressalta-se um patamar de teores elevados de mais de 1.000 ppm. A sudoeste, na região de Capivari e do 
Rio Pardo, os teores são menos salientes, com patamar de 100 ppm. 
 
Considerações finais 
 
  Como foi acima discutido, o flúor pode ser adicionado ao ambiente, não só sob a ação dos processos antrópicos 
(urbanos, industriais e agrícolas) mas também pela atuação dos processos naturais do intemperismo sobre rochas e 
mineralizações enriquecidas. As manifestações devem ser idênticas, como também devem ser os efeitos sobre homens, 
animais e vegetais. Os mapas geoquímicos devem ser entendidos como ferramentas de delimitação de áreas 
flúoranômalas. O conhecimento dessas áreas pode nortear pesquisas de manifestação de fluorose na população da 
região estudada. Como não há dados analíticos de fluoreto em água nessa região, recomendando-se pesquisas acerca da 
disponibilidade do flúor na água das drenagens superficiais. Apesar de não serem conhecidos ou descritos na região, 
casos de intoxicação aguda causada pelo flúor, recomenda-se mesmo assim uma investigação detalhada da possibilidade 
de intoxicações crônicas pela ocorrência de doses sub-clínicas. Considerando as implicações tóxicas discutidas 
precedentemente, a pesquisa dos níveis de fluoretos nas águas e ar da região em questão e mesmo em todo o Estado do 
Paraná são de extremo interesse para a vigilância à saúde da população paranaense.  
  Ficam evidentes as amplas possibilidades de utilização multi-disciplinar para mapas geoquímicos regionais 
multielementares, obtidos a partir da coleta de amostras de sedimentos de fundo de drenagem, processadas como 
tradicionalmente se faz nos levantamentos geoquímicos dirigidos à prospecção mineral. Entretanto, é recomendável que 
em levantamentos que tenham uma proposta de aplicação multidisciplinar, a participação de profissionais de diversas 
especialidades ocorra desde a fase de concepção e planejamento do projeto para que algumas adequações metodológicas 
sejam feitas de modo a aumentar o poder de discriminação dos dados geoquímicos obtidos. 
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Introdução 
 
  A lagoa de Piratininga é a primeira de uma série de lagoas costeiras do litoral leste do estado do Rio de Janeiro 
e nas últimas décadas vem sofrendo um processo bastante acelerado de eutrofização cultural , vísivel através de 
crescimento excessivo de macroalgas bentônicas (Chara  sp.) e baixa qualidade da água. (Carneiro, 1994; Cunha 
et al., 1995; Souza, 1993).  O sistema lagunar é composto pela lagoa de Piratininga, que se comunica através de 
um canal com a lagoa de Itaipu, que por sua vez tem ligação permanente com o mar (fig. 1). Devido a esta 
conformação e ao alto tempo de residência de suas águas (Knoppers et al. 1991), a lagoa pode ser classificada 
como “sufocada”, segundo Kjerfve (1986). A lagoa de Piratininga já foi objeto de estudo de diversos 
pesquisadores ao longo  dos últimos anos (Carneiro, 1992, Fernandez, 1994, Souza, 1993), mas no entanto, a 
partir de 1993, a  comunicação da lagoa com a vizinha lagoa de Itaipu, foi modificada com a construção de uma 
comporta para aumentar o seu nível d’água, impedindo que a água flua nas marés baixas e permitindo somente 
entrada de água  marinha, nas ocasiões de maré alta. Esta obra, realizada pela Prefeitura Municipal de Niterói, 
teve o objetivo melhorar a qualidade da água na lagoa, mas  alterou as condições hídricas do ambiente. O 
objetivo deste estudo é caracterizar a variabilidade temporal dos nutrientes na coluna d’água e a biomassa algal, 
avaliando as relações entre estes parâmetros e comparando as possíveis mudanças entre a situação atual e a 
anterior à construção da comporta. 

 
Material e  métodos 

 
  Durante o período de abril de 1994 a abril de 1995 foram coletadas mensalmente amostras de água e de 
biomassa algal em 10 estações ao longo do sistema lagunar de Piratininga (fig. 1). Foram medidos “in situ” o 
pH, salinidade e temperatura,  por meio de pHmetro WTW portátil, refratômetro e termômetro, respectivamente, 
e a transparência da água com disco de Secchi. A determinação de oxigênio dissolvido foi realizada por 
titulação, de acordo com o método Winckler descrito por Grasshof et al. (1983).   As amostras de água foram 
colhidas em frascos de polietileno e conservadas sob refrigeração. Para a coleta da biomassa, utilizou-se um 
“quadrat” de 25x25cm. As algas foram acondicionadas em sacos plásticos opacos e no laboratório foram lavadas 
e pesadas e depois secas em estufa a ± 60°C por 48h para determinação do peso seco.  As amostras de água 
foram filtradas utilizando-se filtros GF/C Whatman e procedeu-se à análise de NH4

+, PO4
3-, NO2

- e NO3
-, 

segundo a metodologia descrita por Grasshof et al. (1983). 
 

Resultados e discussão 
 

  A partir dos resultados obtidos observou-se um zoneamento da lagoa em relação à salinidade e ocorrência dos 
bancos de algas.  A lagoa apresenta um gradiente horizontal de salinidade, que decresce na direção Leste - Oeste, 
e uma concentração maior dos bancos de Chara  sp. a partir de sua porção central em direção à margem oeste. 
Os bancos de algas, apesar de reduzidos no período de declínio das algas, sempre estiveram presentes nesta 
região. Em função desta característica, que está de acordo com o zoneamento da lagoa proposto por Carneiro et 
al (1994), resolvemos dividir a lagoa em SETOR MONTANTE (próximo à desembocadura dos rios) e SETOR 
JUSANTE (região central e oeste), para melhor compreensão dos resultados. 

A) BIOMASSA: 
 A.1) Setor montante: 
A ocupação do setor por macroalgas foi caracterizada pela sucessão entre as espécies Chara sp. e 

Enteromorpha  sp., até janeiro, quando os bancos de algas desapareceram (fig 2). No período de maior ocupação 
pelas algas a biomassa alcançou valores de ≈ 770gPS/m2(peso seco). 

 A.2) Setor jusante: 
A ocupação do setor pelos bancos de algas teve uma diminuição no período de outono até o início da 

primavera (setembro), com uma queda brusca no mês de novembro., provavelmente relacionada com o período 
de pluviosidade que antecedeu a coleta (fig. 3). Segundo Carneiro et al(1994), a chuva é um dos fatores que 
colabora para o decaimento do banco de algas. A partir de janeiro, também se observa uma diminuição dos 
bancos de algas. A biomassa algal variou entre 20gPS/m2 e 1400gPS/m2. 



B)NUTRIENTES: 
 B.1) Setor montante: 

  Os nutrientes apresentaram padrão irregular de variação temporal, com picos de concentração na primavera (fig 
4). O NIT é constituído principalmente de amônia, que coresponde a mais de 50% do total. Este setor parece 
sofrer maior influência do aporte fluvial e da entrada de água pelo Camboatá, sofrendo alguma diluição nos 
períodos de maior pluviosidade, como ocorreu em novembro. As concentrações de NIT e PO4

3- variaram 
respectivamente entre 0.4 e 52µM/L (X= 11.4 ±15µM/L; n=24) e 0.2 e 6.7µM/L (X=2.2 ± 1.7µM/L; n=24). 

 B.2) Setor jusante: 
  No setor jusante, os nutrientes apresentaram comportamento inverso ao crescimento das algas, com picos de 
concentração nos meses de outono e inverno e depois no fim do verão (fig. 5). Neste setor também o principal 
componente do NIT foi a amônia. As concentrações de NIT e PO4

3- variaram entre 0.8 e21.4µM/L (X=4.8 ± 
4.7µM/L) e 0.3 e 8.7µM/L (X= 2.0 ± 2.5µM/L), respectivamente. 
  Em relação ao ciclo 89/90 descrito em Carneiro et al. (1994), podemos dizer que o crescimento sazonal do 
banco de algas permanece inalterado, apesar da biomassa estimada neste estudo superar 2 vezes o total estimado 
anteriormente. As médias para os nutrientes também foram ligeiramente mais elevadas no ciclo 94/95. A 
construção da comporta provavelmente influiu de alguma forma nos mecanismos de ciclagem de nutrientes e 
biomassa da lagoa, uma vez que o tempo de residência da água na lagoa foi alterado. 
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Introdução 
 
  O  aterro sanitário (lixão) do Distrito Federal (DF), entrou em operação a aproximadamente 25 anos, em uma área 
localizada a direita da via estrutural-095. Trata-se de uma área de aproximadamente 150 ha, localizada a uma altitude de 
1125m, numa região que constitui um “alto topográfico”, cortada a leste pelo Córrego Vicente Pires e a leste pelo 
Córrego do Acampamento, fazendo divisa com o Parque Nacional de Brasília (PNB), uma reserva ecológica importante 
para o DF. A geologia da área é constituída principalmente de ardósias com algumas lentes de quartzitos 
(FARIA,1989), pertencentes ao Grupo Paranoá. Os solos são transportados, fortemente gibbsíticos, minerais acessórios 
caolinita e goethita. 
  Além de resíduos domésticos, o aterro vem recebendo resíduos industriais e hospitalares, em uma taxa que chegou a 
1800 toneladas/dia, em janeiro de 1995. 
A infiltração e percolação das águas pluviais através do aterro sanitário provoca migração de uma série de compostos  
químicos orgânicos e inorgânicos, podendo alguns desses atingirem a zona saturada e poluir o aquífero. ROMANO & 
ROSAS, (1969/1970), definiram os tipos de aquíferos no DF, incluindo dados sobre a geologia local e regional, bem 
como a hidrogeoquímica da água subterrânea. Dentro dos estudos realizados, apresentaram um quadro geral dos 
problemas relativos ao aproveitamento de água no DF, citando os modos de ocorrência dos aquíferos e sua 
hidroquímica subterrânea. 
  O desenvolvimento de estudos em aterros sanitários, relacionados aos aspectos poluidores, vem despertando interesse 
desde os anos 70. No Brasil os trabalhos iniciaram nos anos 80, despertando grande interesse (PARISOT et al., 1985; 
CAVALCANTE et al, 1993; MANOEL et al, 1993). 
  Este trabalho apresenta resultados de um levantamento geoquímico procurando identificar as alterações no solo e 
águas subterrâneas, ocasionadas pelo aterro sanitário e sua ação sobre o meio ambiente, principalmente na área do PNB. 
  
Metodologia 
 
  O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Geoquímica da UnB, envolvendo amostragem de águas, solos e 
sedimentos. As amostras de água e sedimentos foram coletadas  em poços e córregos, dentro do aterro sanitário e PNB. 
As amostras de solos foram coletadas em perfís nos mesmos pontos de amostragem de água. No total foram amostrados 
36 pontos na área (FIG. 1), no período de maio de 1994 a maio de 1995. O PNB foi utilizado como área de controle, 
procurando-se estabelecer o nível médio da concentração dos parâmetros avaliados em área preservada, servindo de 
referência para os estudos realizados. 
 
Água  
 
  Para a verificação da qualidade da água, foram adotadas, preferencialmente, as técnicas de coleta e análise constantes 
do “Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater”, avaliando-se os parâmetro físico-químicos e o 
teor de metais. A determinação de pH, temperatura, condutividade, total de sólidos dissolvidos, cor, cloro total, 
cromato, dureza total, alcalinidade, fosfato, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal, sulfato, oxigênio dissolvido e 
consumido usando espectrofotômetro e condutivímetro HACH, modelo DREL-2000.  
  Para os metais Be, B, Cu, Zn, Cd, Y, Ti, Sr, Ba, P, Zr, V, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, La, Ca, Mg, Al e Si foi usado 
espectrômetro de emissão atômica com fonte de plasma (ICP/AES), marca SPECTRO, modelo SPECTROFLAME 
FVM03. Os parâmentros operacionais utilizados foram: nebulizador meinhard, pressão de 38 psi, fluxo de argônio de 1 
L min-1, potência 1,2 kW, fluxo de gás para resfriamento de 13 L min-1  e auxiliar 0,5 L min-1. Para os outros metais, Pb, 
Na, K e Hg, foi utilizado um espectrofotômetro de absorção atômica (AAS), marca PERKIN ELMER, modelo 403. As 
condições operacionais ultilizadas foram as sugeridas pelo fabricante. O Hg foi determinado usando AAS adaptado com  
sistema especial para geração de vapor (BOAVENTURA,1995). 
  
Solos e sedimentos 
 



  A análise de solos e sedimentos envolveu as mesmas determinações de metais realizadas para as amostras de água. 
Inicialmente as amostras foram secas ao ar e a uma massa de 0.25g foram adicionados 20mL de ácido oxálico 
10%(p/v). A mistura foi aquecida em banho de areia à 150ºC por 30 minutos, até o início da ebulição. Posteriormente, o 
resíduo foi filtrado e a fração líquida, colocada novamente no béquer, foi reaquecida até secura total. Após esta etapa foi 
adicionado peróxido de hidrogênio 30%(p/v), para eliminação do excesso de ácido oxálico. A solução final foi 
transferida para balão volumétrico de 25mL, completando-se o volume. Esta solução foi utilizada para determinação 
dos metais usando as mesmas técnicas analíticas. 
 
Resultados e discussão 
 
  A avaliação dos dados obtidos experimentalmente neste trabalho e a sua comparação com os padrões de qualidade de 
água e com os resultados da área de controle (PNB) indicou alteração de alguns parâmetros. 
  A condutividade observada na área ficou entre 4 e 600 µS cm-1, concentrando os maiores valores nos poços 2, 12, 18, 
24, 25, 26 e 31, sendo observado, para os mesmos poços, alto total de sólidos dissolvidos. Para os teores de nitrito, 
nitrato, fosfato, oxigênio consumido e oxigênio dissolvido, também foi constatado que alguns resultados estão fora dos 
limites de tolerância para os mesmos poços. (TABELA 1). Os teores de oxigênio dissolvido ficaram dentro de valores 
aceitáveis, mas para oxigênio consumido foram observadas maiores distorções, indicando ambiente propício à 
proliferação de bactérias e provavelmente putrefação.  
  A associação dos teores de sólidos dissolvidos, oxigênio consumido e oxigênio dissolvido sugerem a possibilidade de 
decomposição anaeróbica. Mesmo se estes parâmetros forem considerados aceitáveis, os teores de fosfato e nitrogênio 
amoniacal indicam contaminação recente por matéria orgânica, mostrando os efeitos do aterro sanitário sobre a água 
subterrânea na área.  
  Os poços mais afetados localizam-se preferencialmente na área mais antiga do aterro sanitário. No entanto,  se 
compararmos os resultados obtidos com os da área de controle (PNB), mostrados na TABELA 1, com mesmas 
características geológicas e geoquímicas, observa-se anomalias em relação a área de controle, em pequena proporção, 
mas indicando alterações nas condiçôes naturais das águas subterrâneas da área. 
  Os resultados para as determinações de metais em águas, mostrou que, para os elementos Be, B, Cu, Zn, Cd, Y, Ti, P, 
Sr, Ba, Zr, V, Cr, Mo, Mn, Co, Ni, La, Pb e Hg, as concentrações estão dentro de padrões normais na área estudada. Os 
elementos Fe, Al, Mg, Ca, Na e K apresentaram concentrações  mais elevadas (TABELA 02), indicando maior 
mineralização em relação a estes elementos, situação que pode ser considerada normal em função do tipo de solo do 
DF. Deve ser salientado que o aumento na concentração destes elementos ocorreu, principalmente, na área próxima às 
células de lixo mais antigas, demonstrando que pode existir um processo de alteração ocasionado pelo lixo. 
  Para solos não foi evidenciada nenhuma alteração geoquímica significativa nos pontos amostrados, indicando que as 
possíveis alterações só deverão estar ocorrendo na interface lixo/solo, situação não avaliada neste trabalho. Entretanto, 
pode-se afirmar a boa eficiência do solo da área no processo de retenção de metais, devido ao caráter argiloso com 
baixa permeabilidade, dificultando o fluxo do chorume, impedindo a contaminação do ambiente local.    
   
Conclusões 
 
  Com exceção dos resultados de oxigênio consumido, fosfato, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal e oxigênio 
dissolvido, as concentrações dos parâmetros físico-químicos avaliados se encontram dentro de padrões aceitáveis, não 
indicando alterações geoquímicas significativas na área estudada.  
  A realização de estudos para identificação da presença de bactérias e compostos orgânicos na água é desejável, além 
de proporcionar informações importantes sobre uma possível contaminação biológica.  
  A concentração de metais, tanto em água quanto em solo, também não indicou alteração geoquímica significativa, 
demonstrando eficiência do solo da reagião na retenção de metais. 
As técnicas analíticas utilizadas foram eficientes para a determinação de quase todos os metais, principalmente a 
ICP/AES. A maior dificuldade encontrada foi para os elementos Pb e Hg, em função dos limites de detecção 
inadequados para as amostras analisadas. 
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POÇO 

 
Condutividade 

µS cm-1 

 
TDS 

mg L-1 

Oxigênio 
consumido 

mg L-1 

Oxigênio 
dissolvido 

mg L-1 

 
NO3

- 
mg L-1 

 
NO2

- 
mg L-1 

 
Fosfato 
mg L-1 

2 390 340 23,9 24,7 2,9 0,021 0,07 
11 4 2 2,5 5,2 0 0,001 0 
12 600 181 26,1 4,2 0,6 0,205 0,03 
13 60,3 52.5 8,71 4,1 0,7 0,013 0,03 
18 134,2 105 7,74 27,1 0,8 0,015 0,27 
24 500 260 43,64 27,2 1 0,054 0,1 
25 122 620 56,05 22,5 --- 0,35 0,06 
26 350 170 7,94 26 --- 0,052 2,58 
31 500 260 9,92 26,4 4 0,121 0,07 
32 4,8 2,4 8,92 30,6 0 0,001 0 

TABELA 1- Resultados de alguns parâmetros para água subterrânea. 
 
 

Poço -  
Metal(mg L-

1) 

2 11 
 

12 
 

13 
 

18 
 

24 
 

25 
 

26 
 

31 
 

32 
 

Fe 0,015 <0,01 0,12 0,25 0,04 0,63 0,46 0,05 0,03 0,05 
Al 0,03 0,06 0,21 0,55 0,1 <0,01 <0,01 0,15 0,04 <0,01 
Mg 2,95 0,0,05 0,27 0,08 0,02 3,49 6,85 6,54 17,86 0,06 
Ca 49,12 3,53 0,42 0,19 0,06 46,99 38,08 2,59 46,37 0,26 
Na 19200 2,7 0,89 4,35 0,89 620,6 44,46 5,40 2,57 16,79 
K 12,8 2,5 0,8 4,75 0,8 8,31 23,2 9,86 5,21 5,15 
P 0,12 0,01 0,51 0,12 0,03 0,20 0,54 0,08 0,11 0,02 

TABELA 2 - Concentração de de alguns metais em água subterrânea. 
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  Com o objetivo de caracterizar a interação entre água meteórica e rocha carbonática ao longo de um sistema cárstico 

em clima subtropical úmido, identificou-se os diferentes ambientes de fluxo da água meteórica ao longo do sistema, 
assim como, sua origem (água alogênica, autogênica ou mista), relacionando cada ambiente destes, com suas 
características fisico-químicas. Desta união entre uma classificação hidrológica e química de águas, surge a definição da 
fácies hidroquímica como sendo um tipo de recarga ou fluxo de água no sistema cárstico o qual possui um conjunto de 
parâmetros físicos e químicos característicos, conforme proposto anteriormente por Back (1960), Drake e Harmon 
(1973), Gunn (1983) e em Karmann (1994), para o carste do Alto Ribeira. 

  Os terrenos cársticos investigados localizam-se na região sul-sudeste do Estado de São Paulo. São constituídos por 
metacalcários, metacalcários dolomíticos e metacalcários magnesianos (classificação de Martinet e Sougy, 1961) 
pertencentes às Formações Bairro da Serra e Mina de Furnas (Campanha, 1991), ambas do Subgrupo Lajeado (Hasui et. 
al., 1985), de idade mesoproterozóica. De modo geral, as rochas carbonáticas ocorrem preservadas em núcleos de 
sinformas e estruturas homoclinais de mergulho forte a moderado, encaixadas em metapelitos e metapsamitos. A 
superfície carbonática encontra-se rebaixada em relação às rochas não carbonáticas, com desníveis de até 400m, o que 
condiciona importante injeção de água alogênica no sistema cárstico. Sobre a superfície carbonática ocorrem zonas de 
carste poligonal e trechos fluviocársticos nas proximidades do contato litológico. 

  O sistema de drenagem cárstica monitorado é formado pelas cavernas Pérolas e Santana, além de outros ramos 
menores, totalizando cerca de 9,5km de condutos acessíveis. A caverna Pérolas representa o trecho acessível da rede de 
condutos subterrâneos junto ao sumidouro do sistema, enquanto a caverna Santana corresponde à rede de condutos 
junto à ressurgência do sistema. Esta drenagem é afluente da margem direita do médio curso do rio Betari, que por sua 
vez, é tributário esquerdo do alto curso do rio Ribeira. 

  A identificação dos diferentes ambientes de fluxo de água ao longo do sistema cárstico Pérolas - Santana foi adaptada 
do modelo de Williams e Dowling (1979). Na tabela 1 apresenta-se o resultado das medidas de parâmetros físicos e 
químicos medidos em cada ambiente hidráulico, assim como, dos parâmetros derivados para cada fácies hidroquímica. 
A amostragem foi realizada mensalmente durante um ano hidrológico (1990 a 1991) visando determinar a sazonalidade 
química destes parâmetros, indicada pelos coeficientes de variação dos parâmetros. O cálculo do índice de saturação em 
calcita e dolomita e a pressão parcial em CO2 das águas seguiu as recomendações de Langmuir (1971), tendo sido 
obtido através do programa WCHEM3, desenvolvido pelo Dep. de Geologia da McMaster University.  

  A fácies de escoamento superficial alogênico (tab 1) representa a água de recarga do aqüífero cárstico, em regime 
fluvial sobre metapelitos, antes de atingir os metacalcários. Sua alta agressividade química em relação à calcita e 
dolomita é expressada pelo seu baixo índice de saturação nestes minerais (Sic = -2,76, Sid = -5,52), pH médio de 6,97 e 
dureza total de 13 mg/l equival. à CaCO3. 

  A água superficial de origem alogênica que invade os metacalcários continuando em canais fluviais, origina a fácies 
de escoamento superficial fluviocárstico. Esta transição é marcada quimicamente pela gradativa atenuação de sua 
agressividade em relação aos carbonatos conforme aumenta o percurso de escoamento sobre estes. Evidenciou-se uma 
transição do índice de saturação em calcita de -2,0 para -0,3 após cerca de 400m de percolação sobre a superfície 
carbonática, o que equivale a uma saturação de 50% em calcita após este trajeto inicial. 

  O escoamento superficial autogênico corresponde a água captada diretamente pela superfície cárstica. Esta fácies 
foi coletada em córregos perenes e filetes de água nas proximidades de fundos de depressões poligonais. É originada 
pela água de precipitação, a qual, com pH médio de 6,4 e dureza total de 2,5mg/l equiv. a CaCO3, atinge pH médio de 
8,09; 139mg/l de dureza total e SIc de +0,33, após a interação com a superfície cárstica (tab 1). Entre as demais fácies 
amostradas, esta apresenta o mais alto índice de saturação em calcita (210% de saturação em CaCO3), acompanhado do 
valor mais alcalino, e conteúdo em sólidos dissolvidos somente suplantado pela fácies de percolação vadosa em 
fissuras. 

  A recarga autogênica do aqüífero cárstico ocorre de duas maneiras fundamentais. Uma é através da absorção do 
escoamento superficial autogênico por sumidouros em fundos de bacias de drenagem centrípeta conectados à condutos 
vadosos, onde o fluxo turbulento de água caracteriza a fácies de percolação autogênica vadosa em condutos. O 
segundo mecanismo de recarga é através de descontinuidades pouco alargadas, como fraturas, planos de acamamento 
ou a intersecção destes, onde a água coletada pela superfície epicárstica, flui com fluxo laminar por capilares, 
caracterizando a fácies de percolação autogênica vadosa em fissuras. A primeira fácies foi coletada em condutos de 
diâmetro centimétrico a métrico que interceptam o conduto principal do rio subterrâneo da caverna Santana. 



Quimicamente esta fácies é semelhante ao escoamento superficial autogênico, distinguindo-se deste pelo menor índice 
de saturação em calcita. Sua dureza total é média, em relação às demais fácies, mas com variabilidade menor 
(CV=18%) em relação ao escoamento superficial autogênico. Apresenta valor médio do índice de saturação em calcita 
semelhante ao da percolação vadosa em fissuras, mas com amostras insaturadas. Distingue-se nitidamente da fácies de 
percolação vadosa autogênica em fissuras pela pressão parcial de CO2 (PCO2) menor, acompanhada de um pH mais 
elevado. A fácies de percolação autogênica vadosa em fissuras foi amostrada nos pontos de gotejamento e pequenos 
filetes de fluxo contínuo ao longo do conduto do rio subterrâneo. Apresenta os valores médios de dureza total e 
alcalinidade mais elevados entre as demais fácies amostradas, associados a um índice de saturação em calcita médio. 
Este alto conteúdo em sólidos dissolvidos é associado a um baixo pH (relativamente às demais fácies), que por sua vez, 
é acompanhado pela PCO2 mais elevada, situação contrária à da fácies de percolação vadosa em condutos, o que é 
interpretado como reflexo da evolução geoquímica da água em sistema isolado em relação ao suprimento de CO2 
(conforme modelo de Langmuir, 1971). 

  A fácies de circulação freática profunda caracteriza o fluxo através da rede de proto-cavernas e condutos freáticos 
em iniciação, localizados abaixo da rota principal de condutos com cavernas acessíveis. Estes condutos profundos 
foram evidenciados, na área de estudo, nas profundidades de 77m e 147m abaixo do lençol freático, através do poço de 
abastecimento de água do Bairro da Serra, perfurado pela SABESP e amostrado para este estudo. Esta fácies 
hidroquímica possui como assinatura fisico-química uma temperatura média anual mais elevada (20,8oC), associada a 
uma variabilidade (C.V.) muito inferior dos principais parâmetros físico-químicos, em relação às demais fácies 
caracterizadas. Este baixo C.V. dos parâmetros reflete o tempo maior de residência desta fácies no maciço carbonático, 
em relação às demais, o que acaba reduzindo a influência sazonal sobre o quimismo desta fácies aquática. Seu índice de 
saturação em calcita oscila em torno da saturação (+0,08), com valores de dureza total e alcalinidade semelhantes ao 
escoamento superficial autogênico, distinguindo-se deste, pelo valor inferior do pH e PC02 superior, sugerindo também, 
evolução do sistema CaCO3-H20-CO2 em ambiente seqüencial com relação ao CO2. 

  A fácies de ressurgência cárstica representa o escoamento de praticamente todo volume de água coletado e 
transmitido pelo sistema cárstico e sua bacia de captação. Foi amostrada na ressurgência da caverna Santana. A grande 
variabilidade dos índices de saturação em calcita e dolomita (tab 1) expressa a influência do regime de recarga do 
aqüífero cárstico. Períodos de alta recarga (escoamento direto predominante) associam-se a água insaturada em calcita e 
dolomita. Ao contrário, períodos de baixa recarga (escoamento basal predominante) representam água saturada nestes 
carbonatos. Sua dureza total média de 102 mg/l equiv. a CaCO3 e alcalinidade de 116 mg/l de HCO3

- diferem das 
demais fácies hidroquímicas, aproximando-se mais das águas de percolação vadosa em condutos (tab 1). Os valores 
acima são semelhantes também à média dos valores médios de dureza total (112 mg/l equiv. a CaCO3) e alcalinidade 
(126 mg/l de HCO3

-) das demais fácies hidroquímicas, indicando a mistura destas. O desvio de 10 mg/l em relação a 
esta média é atribuido à mistura de diferentes volumes de cada fácies, conforme o regime de vazão e recarga do sistema. 

  Os dados acima expostos mostram que a identificação físico-química de fácies hidroquímicas em sistemas cársticos 
somente é viável se a amostragem dos diferentes ambientes de fluxo considera a sazonalidade química destas águas, em 
função do regime de recarga do aqüífero. 
  Com a identificação das fácies hidroquímicas de um sistema cárstico representativo do Alto Ribeira, foi possível 
demonstrar, que o processo de denudação da superfície cárstica é principalmente devida à ação corrosiva do escoamento 
superficial autogênico e da percolação autogênica vadosa em fissuras concentrada na zona epicárstica (ou subcutânea). 
Este fato vem reforçar o quadro já demonstrado em outras áreas cársticas, em ambientes climáticos distintos do Alto 
Ribeira, conforme Ford e Williams (1989). Por outro lado, a injeção do escoamento alogênico exerce um pequeno papel 
no rebaixamento da superfície cárstica, pois torna-se saturado em carbonatos após um curto percurso sobre esta, 
concentrando sua ação corrosiva nas proximidades do contato entre a rocha carbonática e a não carbonática.     
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PARÂMETROS Fácies Hidroquímicas 
 Escoamento Superficial           Percolação Autogênica   
              máx. 

      
              min. 
    CV%      Δ  

 
 
Alogênico 

 
 

Autogênico 

 
 

Fluviocárstico 

Percolação 
vadosa 

 em 
fissuras 

Percolação 
vadosa 

 em 
condutos 

 
Circulação 
Freática 
profunda 

 
Ressurgências 

Cársticas 

N° de Amostras 8 12 26 18 18 4 43 
 
Temperatura 
°C 

20 
18,2 
15 
9,8%    5 

19,9 
19,4 
18,7 
3,3%    1,2 

20,2 
18,1 
13,4 
9,9%    6,8 

19,6 
18,9 
18,1 
2,6%    1,5 

22 
17,6 
13,5 
13,2%    8,5 

21,2 
20,8 
20,1 
0,3%    1,1 

20 
18,9 
17,9 
3,1%    2,1 

 
Ca++ 
mg/l 
 

7 
3,1 
1 
68%    6 

58,6 
43,7 
32 
32%    27 

29,4 
14,1 
5,5 
47%    23,9 

90 
76,8 
68 
7,5%    22 

47,2 
37,8 
27,6 
15%    19,6 

43 
38,7 
36 
1%    7 

48 
32,1 
21 
19%    27 

 
Mg++ 
mg/l 
 

2,1 
1,3 
0,8 
39%    

1,3 

8,2 
7,3 
6,5 
12%    1,7 

5,7 
3,4 
1,4 
35%    4,3 

6,3 
4,9 
3,6 
14%    2,7 

18,5 
6,6 
2,4 
63%    16,1 

11,4 
10 
8,3 
16%    3,1 

8,2 
5,3 
3,5 
21%    4,7 

 
Ca/Mg 
(molar) 
 

3,8 
1,7 
0,6 
82%    

3,2 

4,3 
3,6 
3,0 
20%    1,3 

5,1 
2,6 
1,0 
35%    4,1 

13,5 
9,6 
7,2 
17%    6,3 

9,9 
4,4 
1,3 
49%    8,5 

3,2 
2,4 
2,0 
26%    1,2 

5,3 
3,8 
2,7 
17%    2,6 

 
Alcalinidade 
mg/l ,  HCO3- 
 

30 
22,3 
15 
23%    15 

195 
151 
118 
26%    77 

110 
60 
28 
35%    82 

261 
240 
201 
6%    60 

200 
143 
114 
18%    86 

155 
148 
135 
0,8%    20 

152 
116 
88 
14%    64 

Dureza Total 
mg/l 
 equivalente  
a CaCO3 

22,4 
13 
6,2 
40%    

16,2 

180 
139 
107 
27%    73 

93,4 
49 
20,8 
41%    72,6 

244,7 
212 
192 
7%    52,7 

177 
122 
96,2 
18%    80,8 

141,6 
139 
135 
2%    6,6 

152,1 
102 
69 
18%    83,1 

 
pH 

7,25 
6,97 
6,53 
4%    

0,72 

8,13 
8,09 
8,06 
0,4%   0,07 

8,05 
7,54 
7,00 
3%    1,05 

7,80 
7,49 
7,30 
2%    1,50 

8,28 
8,02 
7,54 
3%    0,74 

8,04 
7,87 
7,76 
2%    0,28 

8,29 
7,92 
7,48 
3%    0,81 

 
pPCO2 
atm.. 

2,9 
2,65 
2,2 
9%    0,7 

3,09 
2,96 
2,83 
4%    0,26 

3,24 
2,82 
2,26 
8%    0,98 

2,44 
2,15 
1,94 
6%    0,5 

3,25 
2,92 
2,35 
9%    0,9 

2,87 
2,7 
2,6 
0,6%    

0,27 

3,33 
2,89 
2,49 
7%    0,84 

Índice de 
saturação em 

calcita, 
SIc 

-2,14 
-2,76 
-3,65 
19%   

1,51 

0,55 
+0,33 
0,18 
60%    0,37 

-0,31 
-1,10 
-1,94 
45%    1,63 

0,5 
+0,19 
-0,01 
*    0,51 

0,51 
+0,18 
-0,37 
*    0,88 

0,34 
+0,08 
-0,14 
*    0,48 

0,43 
-0,06 
-0,61 
*   1,04 

Índice de 
saturação em 

dolomita, 
SId 

-4,59 
-5,52 
-7,0 
*    2,41 

0,57 
+0,23 
0,01 
*    0,56 

-1,05 
-2,49 
-4,18 
*    3,13 

0,2 
-0,51 
-0,92 
*    1,12 

-0,84 
-0,18 
-1,2 
 *   2,04 

0,31 
-0,09 
-0,49 
 *   0,80 

0,39 
-0,57 
-1,77 
 *   2,16 

 
Condutividade 

µmhos/cm 
p/ 20oC 

70 
43 
15 
37%    55 

295 
252 
211 
17%    84 

155 
90 
29 
39%    126 

420 
342 
308 
8%    112 

250 
189 
142 
17%    108 

436 
320 
231 
33%    205 

260 
170 
100 
17%    160 

 
Tabela 1 - Parâmetros físico-químicos medidos e calculados para as fácies hidroquímicas identificadas no sistema de cavernas 

Pérolas - Santana. CV= Coeficiente de variação. pPCO2= -logPCO2. * Coefiente de variação não calculado. 
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Introdução 
 
  O objetivo do projeto é buscar vias para promover o uso eficiente dos recursos hídricos  na região da cidade do Rio de 
Janeiro especificamente no Bairro de Laranjeiras, através do desenvolvimento de um Programa de Educação Ambiental 
em escolas municipais de primeiro grau.  Através deste programa pretende-se criar uma nova mentalidade em relação 
à educação ambiental, articulando-a  à construção da cidadania e a mudança do hábito  em relação ao consumo e uso da 
água. Visando desta forma  “despertar” para o desperdício, usando a universidade como principal agente multiplicador 
e divulgador do projeto em relação à comunidades próximas à área de estudo. 
  A escolha deste tema deveu-se ao fato de que a água deve ser vista como um recurso natural limitado em termos 
quantitativos e, severamente ameaçado na sua qualidade. A poluição das águas nos países ricos é resultado da maneira 
como a sociedade está organizada para produzir e desfrutar de sua riqueza, progresso material e bem-estar. Já nos países 
pobres, a poluição é também resultado da pobreza e da ausência de educação de seus habitantes, o que leva as indústrias 
a poluir mais intensamente ainda e os governos, em geral, a fecharem os olhos para a questão, como se a poluição das 
águas não atingisse a eles também. 
  Cabe, portanto, a cada cidadão em particular, uma reflexão sobre seus hábitos e seu comportamento cotidiano, 
especialmente considerando que  o uso da água é essencial à manutenção da vida. A cidade do Rio de Janeiro possui um 
relacionamento muitíssimo estreito com a água, que se revela tanto nas atividades econômicas (porto) e de lazer (praias, 
lagoas, manguezais e cachoeiras), quanto na utilização destas mesmas águas para um indiscriminado despejo de dejetos, 
como os que acontecem por exemplo, na Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba e na Lagoa Rodrigo de Freitas . 
  As duas etapas do programa já desenvolvidas consistiram no levantamento bibliográfico e nas visitas a Estação de 
Tratamento de Água do Rio Guandú com os alunos e professores da escola, visando um melhor conhecimento da 
realidade do problema, assim como da importância do estudo a respeito do uso eficiente dos recursos hídricos,  desde as 
questões relativas ao abastecimento, tratamento, captação e distribuição da água até o papel da Educação Ambiental 
como elo de ligação entre a escola e as comunidades vizinhas.  
  É impossível falar de Educação Ambiental voltando-se exclusivamente para a escala planetária ou para a escala 
nacional. Pelo contrário, ela envolve todas as escalas. Começa em casa . Atinge a rua e a praça. Engloba o bairro. 
Ultrapassa as periferias. Repensa o destino das comunidades em relação ao desperdício. É um processo que envolve um 
vigoroso esforço de recuperação de realidades e que garante um compromisso com o futuro, que necessariamente 
revitaliza a pesquisa de campo, por parte dos professores e dos alunos, é um passo fundamental para a reconquista da 
cidadania.  
  Na próxima etapa do projeto, as atividades de Educação Ambiental na universidade serão implementadas de forma 
sistemática junto aos professores e alunos e, na última etapa, foi feita a avaliação final do projeto, sendo elaborado o 
material para-didático, em conjunto com os professores, cujo o objetivo será divulgar as metodologias criadas para o 
desenvolvimento das atividades e os resultados obtidos por elas. 
 
Descrição das atividades: 
 
  Inicialmente foi realizado o levantamento bibliográfico, juntamente com os alunos e professores da Escola Municipal 
Albert Schweitzer (escola piloto) para que passem desta forma a ter uma relação mais íntima com a realidade do do 
projeto em relação ao desperdício. Foram utilizados os dados da CEDAE, referentes à captação, fornecimento e 
tratamento da água. Outro levantamento a respeito de vídeos e filmes educativo e esclarecedores que estejam ligados 
diretamente com o assunto proposto no projeto. Institutos como ISER, IBASE, FASE, FBCN, ACQUA e orgãos  com 
SERLA e FEEMA já foram contactados e proporcionaram, juntamente com seus profissionais, um maior 
esclarecimento através de seus materiais didáticos (vídeos, filmes educativos, cartilhas etc...).Alguns orgãos 
governamentais contribuíram através da realização de visitas em suas instalações e estações de tratamento de água e 
palestras informativas. 
 
  Essas atividades iniciais tiveram como objetivo principal proporcionar um trabalho de sensibilização voltado para a 
otimização desse recurso podendo desta forma contribuir para a criação de uma nova postura  referente ao uso da água, 
visando principalmente ao não desperdício, à valorização, à recuperação e à preservação dos recursos hídricos. 
 



Visita à E.T.A  Guandú  ( dezembro ) 
 
  Tendo sido programada pela própria escola uma visita à Estação de Tratamento de Água do Rio Gandú da CEDAE, 
RJ, foi aproveitada esta oportunidade para conscientizar alunos e professores quanto ao desperdício dos recursos 
hídricos, pois acreditamos que após descobrir passa-se a fazer. Foram repassados para os alunos  e professores todos os 
processos do tratamento da água: captação, coagulação, floculação, decantação, filtragem, cloração, alcalização e 
fluorização.  
  Após esta visita discutimos com os alunos e professores quais os critérios utilizados na escolha das prioridades para a 
distribuíção da água nos diferentes bairros do Grande Rio. Pois a partir do levantamento das áreas críticas como morros 
e favelas, notamos que as comunidades localizadas próximas do asfalto e, portanto, perto das áreas centrais da cidade 
eram de uma certa forma favorecidas em relação ao abastecimento de água . 
  As áreas favelizadas são críticas em relação ao abastecimento e ao saneamento básico carecendo de proteção urgente e 
de uma gestão séria e equilibrada das águas, bem como do conhecimento do seu ciclo e dos mecanismos de circulação e 
infiltração no solo. Acrescentando-se, principalmente, o fato de que a água é o principal veículo de transmissão de 
doenças em comunidades carentes. 
  Alia-se a esse quadro de desigualdade na distribuição da água tratada, a ausência de um método de manejo ambiental 
que considere limites máximos no nível de apropriação dos recursos hídricos, o que contribui de maneira decisiva para a 
ocorrência de grandes desequilíbrios ambientais, com evidentes prejuízos para a sociedade e o bem comum. 
  A racionalização do uso dos recursos hídricos impõe-se pela necessidade de procurar evitar que a  grande escassez 
de água possa constituir obstáculo ao desejável desenvolvimento econômico-social, pois, muitas vezes, é um 
recurso insubstituível. 
  Devido a uma greve dos professores municipais que ocorreu no segundo simestre letivo de 1994, o início das 
atividades programadas pelo projeto sofreu uma alteração. Sendo assim optou-se pelo desenvolvimento de um 
experimento sobre o uso eficiente da água dentro da própria Universidade Federal Fluminense durante este período 
enquanto não era possível a realização de atividades dentro da escola. 
  Para desenvolver este experimento foi utilizado o Laboratório de Biogeoquímica do Instituto de Química, local 
onde são realizadas diversas pesquisas. Tal experimento  teve como objetivo trazer a teoria para a prática ao concretizar 
uma experiência de uso eficiente da água. De uma maneira simples porém criativa, o laboratório, passou a 
economizar cerca de 5.600 litros de água / mês, ou seja 67.200 litros / ano, durante o processo de destilação de 
água, quando eram necessários 35 litros para a obtenção de apenas 1 litro de água destilada.  Esta proporção 
excessiva de água é necessária somente para o  resfriamento do aparelho (destilador) e, após o término deste  processo  
todo  essse  volume  de  água  era  lançado  na   rede   de   esgoto.  
   Para conseguirmos este expressivo resultado foi feita uma simples adaptação da mangueira (através da qual a água era 
desperdiçada ), com um cano de PVC (25 metros ) direcionando o volume de água novamente para a cisterna central 
do Instituto de Química, evitando desta forma o desperdício e proporcionando o fechamento de um ciclo: cisterna - 
caixa d’água - destilador - cisterna.  
  A partir deste simples experimento, que não necessita de nenhum tipo de tecnologia sofisticada, a Universidade 
Federal Fluminense passou a economizar R$ 1.30  / Mês, o que significa R$ 15.45 / Ano (o custo do metro cúbico 
da CEDAE - RJ é de R$ 0,23). Ao analisarmos esses baixos custos chegamos as seguintes conclusões: devido ao 
pequeno valor econômico do metro cúbico da água, a grande maioria das pessoas não sentem a necessidade de 
economizar, evitando desperdícios. Em segundo lugar, devido à ilusão provocada por esses valores que parecem 
irrisórios para uma instituição do porte da UFF, resolvemos transformar o valor econômico em valores de produção, isto 
é, demonstrar que o volume de água desperdiçado seria suficiente por exemplo, para: criar 56.000 galinhas ou 373 
porcos ou 160 bois ou 62 vacas leiteiras (dados da FAO na Revista Globo Ecologia,1992). Considerando que um 
habitante de uma cidade como o Rio de Janeiro consome em média 235,4 litros de água por dia (Atlas do Meio 
Ambiente do Brasil, EMBRAPA, 1994),  o  volume  economizado  no  laboratório  diariamente corresponderia a 80 % 
das necessidades de consumo de um indivíduo.  
  Devemos ressaltar que essa economia foi possível devido a uma pequena modificação em apenas um laboratório no 
Instituto de Química onde existem, somente no quarto andar,  mais nove laboratórios que continuam a utilizar o método 
tradicional. Caso este exemplo fosse seguido pelos demais laboratórios, os valores acima calculados sofreriam um 
aumento de dez vezes, o que  seria suficiente, por exemplo, para abastecer uma família de 8 pessoas diáriamente. 
  Portanto, pretendemos através da divulgação destes dados no departamento de Geoquímica, no Instituto de Química e 
no restante da Universidade, alertar a todos da terrível política de desperdício que praticamos sem ter consciência dela 
e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para o fato de que soluções simples podem ser bastante eficientes. 
 
 
Conclusões 
 
- Devido ao pequeno valor econômico do metro cúbico da água, cobrado pela CEDAE, a grande maioria das pessoas 
não sentem a necessidade de economizar, evitando desperdício; 
- através da ilusão provocada por esses valores que parecem irrisórios para uma instituição do porte da UFF, resolvemos 
transformar o valor econômico em valores de produção, isto é, demonstrar que não é o valor cobrado em reais (R$) pela 
CEDAE, e sim no que significa o volume de água desperdiçado nos laboratórios. 



- devido ao grande número de professores e alunos que participaram das atividades desenvolvidas na escola e no campo, 
alguns resultados positivos foram logo percebidos tais como: maior assiduidade escolar, maior interesse nas atividades 
propostas pelos próprios professores e principalmente a melhoria da média escolar 
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Introdução  
 
  A composição química das águas pluviais provém da incorporação de partículas sólidas e gases que ocorre desde o 
processo de formação das nuvens até a precipitação. A procedência desses materiais são os oceanos e os ambientes 
terrestres, e as fontes específicas se caracterizam como naturais e antrópicas. A partir da composição química da água 
da chuva e do índice pluviométrico é possível  quantificar o aporte atmosférico de elementos para uma determinada 
região. O objetivo deste trabalho foi estimar o aporte atmosférico de elementos na bacia hidrográfica do rio Ubatiba, no 
Município de Maricá. 
  
Área de estudo 
 
  A bacia hidrográfica do rio Ubatiba está localizada no Município de Maricá, na região costeira do Estado do Rio de 
Janeiro e a cerca de 60 km a leste da cidade do Rio de Janeiro. A área é cortada pela RJ-106 (Figura 1), a principal 
rodovia de acesso a Região dos Lagos. A bacia possui uma área de aproximadamente 77 km2 e faz parte do sistema 
fluvio-lagunar de Maricá. Na área estudada, as atividades econômicas do setor primário são predominantemente a 
criação de gado bovino e o cultivo da cana-de-açúcar. 
                                  
Metodologia 
 
  O estudo foi realizado de novembro de 1994 a abril de 1995. Os coletores de chuva (deposição total) foram instalados 
em três pontos da bacia: no seu extremo oeste da bacia (Coletor 1), na confluência dos rios Caboclo e Ubatiba (Coletor 
2) e no centro da cidade de Maricá (Coletor 3) (Figura 1). Os coletores utilizados foram funis de polietileno, com 10 cm 
de diâmetro, acoplados diretamente a garrafas plásticas com capacidade para 500 mL. A altura de instalação dos funis, 
em relação a superfície do solo, era de aproximadamente 2 m. 
  Próximo ao Coletor 2, foi instalado, para fins comparativos, um segundo coletor com diâmetro de 30 cm (denominado 
Coletor 2A). A amostra de água de chuva deste coletor era recolhida num garrafão com capacidade para 20 L. A 
distância entre os coletores 2 e 2A era de cerca de 2 m. 
  O período de exposição dos coletores foi normalmente de sete dias. No dia do recolhimento das amostras, os coletores 
eram rinsados (exceto quando havia chuva no momento da coleta) com água destilada/ deionizada, para o interior do 
frasco de acondicionamento de amostra. Este procedimento destinava-se ao aproveitamento do material depositado no 
período de ausência de chuva (deposição seca). Assim, garantia-se que toda a amostra recolhida era representativa de 
deposição atmosférica total ocorrida durante os sete dias de exposição dos coletores. O volume de água destilada 
utilizado para rinsagem de cada funil era medido para posterior aplicação no cálculo de diluição das amostras. 
  Foram determinados os seguintes parâmetros físico-químicos: pH, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-, NO2-, NO3-, 
PO43- e NH4+. O sódio e o potássio foram determinados por emissão atômica;  cálcio e  magnésio por absorção 
atômica; e o fosfato, cloreto, amônia e nitrito  por colorimetria. O  nitrato foi analisado como nitrito após redução em 
coluna de Cd e o sulfato foi analisado por turbidimetria. 
 
Resultados e discussão 
 
  O aporte atmosférico na bacia do rio Ubatiba foi estimado com base na determinação da deposição total das principais 
espécies iônicas presente na chuva e formadoras de aerossois. 
  Resultados obtidos nos coletores de diferentes diâmetros (Tabela 1), instalados um próximo ao outro, mostram que o 
funil de menor diâmetro apresentou maior fluxo. É possível que a diferença observada seja devido ao fato do coletor de 
maior diâmetro ser mais suscetível a remoção, pelo vento, do material assentado (deposição seca) sob a superfície 
interna do funil.  

 
 
 
 
 



 
Tabela 1. Comparação entre fluxos 

 (mol ha-1ano-1) obtidos em coletores de diferentes áreas de captação 
 
Parâmetros 2A 2B 

H+ 55 96 
Na+ 578 325 
K+ 136 39 

Ca2+ 51 37 
Mg2+ 163 72 
NH4

+ 283 32 
Cl- 973 526 

NO2
- 4 1 

NO3
- 92 72 

SO4
2- 138 54 

PO4
3- 14 6 

  Coletor 2 = 79 cm2 
  Coletor 2A = 707 cm2 
 
  Testes realizados no Parque Nacional do Itatiaia (PNI), com coletores idênticos, ou seja, com diâmetros de 10 e 30 cm, 
mostraram que não houve diferença de fluxos entre estes coletores (Claudia M.P. da Costa, comunicação pessoal). O 
local de instalação desses coletores no PNI, era cercado de árvores, num vale relativamente protegido da ação de ventos. 
Ao contrário, na bacia do rio Ubatiba, os coletores utilizados para este teste (2 e 2A) encontravam-se instalados em 
local aberto e plano (pastagem), por isso, mais suscetível a ação dos ventos. Assim, acredita-se que a turbulência, 
gerada pelo vento, no interior do coletor de menor diâmetro, é de menor intensidade do que no funil de maior diâmetro. 
Se essa hipótese for verdadeira, funis de menor diâmetro seriam mais adequados para determinação de deposição total. 
  Os fluxos de deposição total para os três pontos estudados da bacia encontram-se representados na Figura 2 na forma 
de gráficos de barras. O cloro foi a espécie iônica que apresentou maior fluxo de deposição (mol.ha-1.ano-1) e menor 
variação espacial, enquanto que de menores fluxos foram observados para PO4

-3 e NO2
-. 

  Pode-se observar uma variação espacial do aporte atmosférico entre os pontos estudados na bacia. Os fluxos de sódio e  
magnésio apresentaram o mesmo padrão, com comportamento inverso em relação ao aporte de hidrogênio. O cálcio, o 
cloreto e o nitrato apresentaram semelhança no padrão de distribuição. O aporte do nitrito foi muito baixo podendo ser 
considerado desprezível em todos os pontos. O potássio e a amônia mostraram também distribuição bastante semelhante 
entre eles.  
  O fato de sempre ocorrer um maior aporte de elementos de origem predominantemente marinha no Coletor 1 (extremo 
oeste da bacia) pode estar relacionado a influência dos ventos oriundos dos vetores S e SW. 
  A tabela 2 apresenta as médias dos fluxos de deposição total das espécies iônicas estudadas na bacia do rio Ubatiba. 
Os fluxos de deposição atmosférica total na região de Maricá são em geral inferiores àqueles observados na região de 
Mangaratiba (bacia do rio Itingussu) (de Mello, 1993) exceto para NH4

+ e K+ cujos valores de Maricá foram 
ligeiramente superiores, e o cloro bastante semelhante.  
 

Tabela 2. Aporte atmosférico (mol ha-1ano-1) na bacia do rio Ubatiba, Maricá, RJ 
 
Parâmetros Média* 
H+ 58 
Na+ 566 
K+ 98 
Ca2+ 58 
Mg2+ 154 
NH4

+ 198 
Cl- 983 
NO2

- 4 
NO3

- 108 
SO4

2- 126 
PO4

3- 12 
 
  * Média aritmética de três pontos de coleta. 
 
 
  O sódio foi utilizado como íon de referência para a determinação da fração correspondente ao sal marinho dos íons 
K+, Ca+2, Mg+2, Cl-, e SO4

-2. A fração excedente corresponde a outras fontes naturais (marinhas e continentais) ou 
antrópicas. Para isso utilizou-se a seguinte fórmula: 



  F.E.= {[ Xchuva - (X/Na)mar * Nachuva]/Xchuva} * 100% 
 
onde X chuva é o teor do íon Xanalisado na deposição total; 
(X/Na)mar é a razão do íon X e sódio na água do mar; Nachuva é o teor de sódio na deposição total.  
  A média da fração excedente (%) na bacia estudada corresponde a 85% K+; 79% Ca2+; 58% Mg2+; 32% Cl- e 71% 
SO4

2-. Estudos realizados na cidade de Niterói e na Ilha do Fundão (de Mello et al., 1995) mostraram valores 
excedentes de K+ semelhante ao encontrado em Maricá (88 e 77%, respectivamente). Porém as outras espécies iônicas ( 
com exceção do Mg+2) apresentaram teores mais elevados do que os encontrados no presente trabalho. 
  O excesso de SO4

-2 é atribuido principalmente às emissões de SO2 procedentes da queima de combustíveis fósseis, 
mas também do SO2 resultante da oxidação do sulfeto de dimetila (CH3SCH3) originário das emissões oceânicas 
(Andreae, 1990). O excesso de  Ca+2

 pode ser derivado da queima de biomassa vegetal e do cimento utilizado em 
construções, o que justificaria um maior excedente de cálcio encontrado em Niterói e na Ilha do Fundão (90% e 96%, 
respectivamente) em relação à Maricá (79%). O excesso de K+  é atribuido principalmente a queima de biomassa e 
fertilizantes (Berner, 1986). 
  A variação no aporte atmosférico está basicamente relacionada à pluviometria, à origem dos ventos na região e 
associada às fontes emissoras. 
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Introdução	  
	  
Durante	  a	  última	  mudança	  do	  nível	  do	  mar,	  várias	  lagoas	  costeiras	  se	  formaram	  ao	  longo	  da	  costa	  brasileira.	  A	  
area	  costeira	  entre	  as	  cidades	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  e	  Cabo	  Frio	  	  caracteriza-‐se	  por	  uma	  série	  de	  lagoas,	  que	  variam	  
entre	   salobras	   a	   hipersalinas	  dependendo	  das	   condições	   climáticas	   locais	   (Knoppers	  et	   al.,	   1991).	   Como	  estas	  
lagoas	   apresentam	   conexão	   restrita	   ao	   oceano,	   Kjerfve	   and	   Knoppers	   (1991)	   as	   classificaram	   como	   lagoas	  
costeiras	   "chocked".	   Lagoas	   costeiras	   ocupam	   areas	   de	   transição	   entre	   o	   oceano	   e	   o	   continente,	   acumulando	  
material	   de	   ambas	   as	   areas	   e	   também	   material	   autigênico,	   portanto	   atuando	   como	   areas	   de	   acumulação	   e	  
filtração	  (Kjerfve,	  1994).	   	  
	  	  A	  Lagoa	  de	  Jaconé	  faz	  parte	  do	  sistema	  da	  lagoa	  de	  Saquarema	  com	  	  area	  de	  superficie	  de	  aproximadamente	  4	  
km2	   e	   uma	   profundidade	   média	   de	   1	   m.	   A	   lagoa	   tem	   sido	   usada	   para	   pescaria	   e	   recreação.	   Pertubação	  
antropogênica	  é	  minima,	  mas	  tem	  aumentando	  gradualmente	  devido	  a	  construção	  de	  casas	  de	  veraneio	  em	  volta	  
da	   lagoa.	  Até	  meados	  dos	  anos	  cinquenta,	  a	   lagoa	  apresentava	  condições	  naturais.	  Neste	  periodo,	  um	  canal	   foi	  
aberto	  para	  a	  Lagoa	  Saquarema,	  permitindo	  conexão	  direta	  com	  o	  oceano	  Atlântico	  (Knoppers	  et	  al.,	  1991).	  Este	  
canal	  foi	  aberto	  com	  o	  intuito	  de	  facilitar	  a	  circulação	  das	  águas,	  tornando-‐as	  mais	  salinas	  e	  com	  isso	  	  minimizar	  
as	   epidemias	   de	   dengue	   e	  malária,	   comuns	   nesta	   época.	   Contudo,	   este	   gerenciamento	   costeiro	   efetuado	   pelo	  
governo	  do	  Estado	  perturbou	  a	  química	  natural	  das	  águas	  superficias	  da	  lagoa,	  e	  consequentemente	  a	  atividade	  
biológica	  (Patchineelam	  et	  al.,	  1988).	  
	  	  A	  lagoa	  de	  Jaconé	  com	  relativamente	  pequena	  bacia	  de	  drenagem	  e	  baixo	  grau	  de	  poluição	  é	  um	  lugar	  ideal	  para	  
uma	  reconstrução	  paleoambiental,	  através	  de	  estudos	  biogeoquímicos.	  
	  
Material	  e	  metódos	  
	  
	  	  Dois	  (2)	  testemunhos	  sedimentares	  (até	  40	  cm	  de	  comprimento)	  foram	  retirados	  da	  parte	  central	  da	  lagoa	  com	  
tubos	  PVC.	  Sub-‐amostras	   foram	  separadas	  de	  um	  dos	   testemunhos	   	   em	   intervalos	  de	  1	  a	  3	   cm.	  Após	   secar,	   as	  
amostras	   foram	   submetidas	   a	   analises	   químicas	   usando	   ICP	   espectrometria.	   O	   segundo	   testemunho,	   	   sub-‐
amostrado	  de	  1	  a	  5	  cm	  de	  intervalo,	  foi	  dividido	  em	  duas	  metades	  para	  datação	  isotópica	  utilizando	  metodologia	  
de	  210Pb	  e	  analises	  de	  C,	  N,	  13C	  e	  15N.	  
	  
Resultados	  e	  discussões	  
	  
	  	  A	  figura	  1	  mostra	  a	  distribuição	  em	  profundidade	  de	  Sr,	  CaO,	  Al2O3,	  TiO2.	  Concentrações	  de	  carbono	  orgânico,	  
nitrogênio	  total,	  razões	  C/N	  e	  valores	  de	  	  	  de	  13C	  e	  15N	  estão	  apresentadas	  na	  Tabela	  1.	  
	  	  Analisando	   o	   padrão	   de	   distribuição	   dos	   elementos	   no	   testemunho	   é	   possivel	   dividi-‐los	   em	   dois	   grupos:	   o	  
primeiro	  engloba	  Ca	  e	  Sr	  e	  o	  segundo	  Al	  e	  Ti.	  O	  perfil	  de	  profundidade	  Ca	  e	  Sr	  pode	  ser	  dividido	  em	  duas	  partes:	  
de	  superfície	  até	  a	  profundidade	  de	  12	  cm,	  apresentando	  alta	  concentração	  e	  abaixo	  desta	  profundidade	  onde	  a	  
concentração	   é	   relativamente	   constante,	   exceto	   entre	   20	   e	   26	   cm.	   Em	   oposição,	   a	   distribuição	   de	   Al2O3	   no	  
testemunho	  é	  muito	  irregular.	  Ainda	  assim	  é	  possível	  	  identificar	  que	  o	  alumínio	  está	  concentrado	  nos	  primeiros	  
12	  cm.	  Entre	  12	  e	  26	  cm	  a	  concentração	  de	  alumínio	  é	  levemente	  menor	  que	  nos	  primeiros	  12	  cm.	  Titânio	  tem	  
um	  comportamento	  bem	  semelhante	  ao	  alumínio.	  	  
	  	  A	  distribuição	  dos	  elementos	  nos	   testemunhos	   sugere	  que	  os	  dois	   grupos	   (Ca	  e	  Sr)	   	   e	   (Al	   e	  Ti)	   	   tem	   	  origem	  
distinta.	  A	  água	  oceânica	  é	  saturada	  com	  respeito	  a	  Ca	  e	  Sr.	  Carvalho	  et	  al.	  (1993)	  demonstrou	  através	  de	  analises	  
de	  metal	  em	  sedimentos	  no	  nordeste	  e	  sudeste	  da	  plataforma	  continental	  brasileira	  que	  Ca	  não	  e	  suprido	  pelos	  
rios	  brasileiros,	  mas	  o	  titânio	  é.	  Como	  foi	  dito	  anteriormente	  a	  lagoa	  de	  Jaconé	  é	  conectada	  ao	  sistema	  lagunar	  de	  
Saquarema,	   que	   possui	   acesso	   direto	   ao	   oceano	   através	   da	   lagoa	   Fora.	   Uma	   vez	   que	   a	   lagoa	   apresenta	   uma	  
entrada	   de	   acesso	   a	   água	   oceânica,	   é	   possível	   qu	   o	   Ca	   e	   Sr	   tenham	   se	   acumulado	   nos	   sedimentos	   através	   da	  
formação	   de	   sedimentos	   carbonáticos	   e	   /ou	   absorvidos	   pela	   superfície	   de	   atividade	   dos	   argilo	   minerais.	   Por	  
outro	  lado,	  os	  elementos	  Al	  e	  Ti	  devem	  ter	  sido	  supridos	  pelo	  continente	  através	  dos	  rios.	  	  Estes	  elementos	  são	  os	  



maiores	  constituintes	  de	  rochas	  ácidas,	  tipo	  granitos	  e	  gnaisses,	  abundantes	  na	  bacia	  de	  drenagem	  da	  lagoa	  de	  
Jaconé.	  
	  	  Excesso	   de	   210Pb	   no	   testemunho	   sedimentar	   também	   apresenta	   dois	   padrões	   de	   distribuição	   distintos.	   Da	  
superfície	   (0	  cm)	  até	  a	  profundidade	  de	  15	  cm,	  o	  excesso	  de	  Pb210	  é	  mais	  uniforme.	  Abaixo	  deste	   intervalo	  a	  
concentrção	  de	  Pb210	  	  diminui	  gradualmente	  até	  o	  nível	  de	  "background"	  do	  "supported	  lead".	  Através	  da	  linha	  
de	  regressão,	  a	   razão	  de	  acumulação	  do	  chumbo	  é	  calculada	  para	  o	   intervalo	  entre	  15	  e	  30	  cm.	  A	  distribuição	  
uniforme	  o	  chumbo	  isotópico	  nos	  15	  primeiros	  centimetros	  não	  permite	  a	  construção	  da	  curva	  de	  decaimento	  
devido	  a	  constante	  ressuspensão	  dos	  sedimentos	  pelos	  ventos	   	  e/ou	  por	  atividade	  biológica	  (DeMaster,	  1986).	  
Desde	  a	  entrada	  da	  água	  oceânica	  a	  composição	  química	  da	   lagoa	   tem	  se	   transformado	  e	  a	  atividade	  biológica	  
tem	  se	   intensificado.	  O	   	  mesmo	   foi	  observado	  na	  adjacente	   lagoa	  de	  Guarapina	  após	  a	  abertura	  para	  o	  oceano	  
Atlântico	   (Patchineelam	   et	   al.,	   1988;	   Machado	   e	   Knoppers,	   1988).	   Quando	   consideramos	   que	   a	   camada	  
perturbada	  de	  sedimento	  vem	  se	  acumulando	  desde	  os	  meados	  dos	  anos	  cinquenta,	  podemos	  determinar	  que	  a	  
razão	  de	  sedimentação	  é	  de	  	  0.3	  cm/ano,	  valor	  similar	  à	  maioria	  das	  lagoas	  costeiras	  (Patchineelam	  et	  al.,	  1988).	  
A	  alta	  concentração	  de	  Ca	  e	  Sr	  entre	  20	  e	  26	  cm	  pode	  ser	  interpretada	  como	  resultado	  da	  abertura	  da	  lagoa	  para	  
o	  oceano	  pelos	  colonizadores	  iniciais	  em	  1850.	  Kjerfve	  (1988)	  explica	  que	  a	  ação	  energética	  das	  ondas	  ajuda	  no	  
fechamento	  de	  qualquer	  abertura	  artificial	  em	  lagoas	  costeiras.	  O	  fechamento	  de	  um	  canal	  artificial	  na	  lagoa	  de	  
Piratininga	  por	  forte	  ação	  das	  ondas	  foi	  visualmente	  testemunhada	  por	  várias	  pessoas.	  
	  	  A	  distribuição	  do	  N	  na	  coluna	  sedimentar	  é	  distinta	  da	  distribuição	  dos	  elementos.	  Estes	  dois	  nutrientes	  estão	  
mais	  concentrados	  em	  profundidade	  que	  nas	  camadas	  superficiais.	  As	  observações	  macrocóspicas	  revelam	  que	  
substância	  tipo	  "peat"é	  mais	  abundante	  abaixo	  dos	  20	  cm.	  A	  percentagem	  de	  carbono	  orgânico	  varia	  de	  13.6	  a	  
23.5.	   Alta	   concentração	   de	   carbono	   orgânico	   é	   observada	   abaixo	   dos	   20	   cm.	   Nestas	   camadas	   sedimentares	   a	  
concentração	  do	  nitrogênio	  total	  é	  acima	  de	  2.0%.	  Razão	  de	  carbono	  orgânico	  e	  nitrogênio	  total	   	  revelam	  mais	  
claramente	   as	   tendências	   na	   distribuição	  de	  matéria	   orgânica	   que	   carbono	  orgânico	   e	   nitrogênio	   total.	   Até	   os	  
12.5	   cm	   de	   profundidade	   a	   razão	   C/N	   é	   abaixo	   de	   10	   e	   entre	   12.5	   e	   30	   cm	   é	   abaixo	   de	   11.	   Em	   maiores	  
profundidades	  (>30	  cm),	  a	  razão	  C/N	  é	  cerca	  de	  11	  ou	  mais.	  Nas	  ciências	  da	  terra	  e	  biológicas,	  o	  peso	  da	  razão	  
carbono	  orgânico/nitrogênio	  total	  é	  frequentemente	  usado	  para	  caracterizar	  vários	  tipos	  de	  matéria	  orgânica.	  A	  
média	   da	   razão	   C/N	   do	   fitoplancton	   é	   perto	   de	   6	   (Bordowsky,	   1965).	   Plantas	   superiores	   terrestres	   	   ou	   de	  
ambiente	  litorâneo	  apresentam	  razão	  de	  C/N	  maiores	  (Müller,	  1977).	  Na	  coluna	  sedimentar	  da	  lagoa	  de	  Jaconé,	  
os	   12.5	   cm	   superiores	   provavelmente	   contem	  matéria	   orgância	   de	   diferente	   origem	   que	   o	   sedimento	   abaixo	  
desta	   profundidade.	   Como	   material	   biológico	   de	   origem	   marinha	   é	   enriquecido	   em	   nitrogênio	   quando	  
comparado	   com	  material	   terrestre,	   isto	   provavelmente	   causa	   este	   C/N	   baixo.	   O	   alto	   C/N	   abaixo	   dos	   30	   cm	   é	  
provavelmente	  o	   resultado	  da	  deposição	  do	  material	   residual	  da	  vegetação	   terretre	  da	  bacia	  de	  drenagem.	  Os	  
processos	   diagenéticos	   do	   carbono	   orgânico	  modificam	   as	   razões	   C/N,	   que	   se	   tornam	   elevadas	   (Bordowskiy,	  
1965).	   Unicamente	   usando	   C/N	   torna-‐se	   dificil	   a	   interpretação	   a	   origem	   do	   material	   acumulado	   nas	   lagoas	  
sedimentares.	  Um	  melhor	  entendimento	  sobre	  a	  origem	  pode	  ser	  alcançado	  pelo	  estudo	  dos	  isotópicos	  estáveis	  
(Degens,	  1969).	   	  Baseando	  a	  interpretação	  unicamente	  nas	  mudanças	  estratigráficas	  de	  	  13C,	  elas	  sugerem	  que	  
tem	   havido	   um	   aumento	   progressivo	   no	   "input"de	  matéria	   orgância	   terrestre	   na	   direção	   da	   superficie.	   Isto	   é	  
inferido	   pela	   diminuição	   dos	   valores	   de	   	   13C	   na	   direção	   da	   superfície.	   Porém,	   baseando	   a	   interpretação	  
unicamente	  nos	  valores	  de	   	  15N	  e	  razão	  C/N,	  parece	  que	  uma	   interpretação	  oposta	  seria	  mais	   lógica,	  uma	  vez	  
que	  baixo	  valor	  de	  	  15	  Ne	  alto	  valor	  da	  razão	  C/N	  refletem	  origem	  mais	  terrígena	  que	  marinha.	  Um	  compromisso	  
entre	  estes	  dois	  pontos	  de	  vista	  conflitantes	  é	  possível	  sugerindo	  que	  valores	  mais	  positivos	  de	  	  13C	  na	  base	  do	  
testemunho	  reflete	  diluição	  pelo	  detritos	  orgânicos	  vindo	  do	  C4	  das	  plantas	  terrígenas.	  
	  	  Baseado	  nas	  analises	  de	  metal,	  carbono	  orgânico,	  nitrogênio	  total	  e	  radioisotópicos	  é	  possível	  interpretar	  que	  a	  
lagoa	   foi	   conectada	   ao	   oceano	  Atlântico	   por	   dois	   períodos.	   Através	   da	   conecção	   com	  a	   lagoa	  de	   Saquarema,	   a	  
lagoa	   de	   Jaconé	   recebe	   contribuição	   de	   matéria	   orgância	   marinha.	   Distribuição	   dos	   elementos	   Sr	   e	   Ca	   na	  
profundidade	  de	  20	  cm	  do	  testemunho	  indica	  influência	  de	  águas	  do	  Atlântico.	  Os	  estudos	  de	  210Pb	  indicam	  que	  
isto	   aconteceu	   cerca	   de	   1850.	   Provavelmente	   os	   primeiros	   colonizadores	   da	   área	   abriram	   um	   canal	   para	  
conecção	  da	  lagoa	  com	  o	  oceano	  Atlântico.	  Esta	  conecção	  ficou	  ativa	  por	  60	  anos,	  até	  que	  a	  ação	  energética	  das	  
ondas	  fechou	  esta	  abertura.	   	  	  	  
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Table	  1:	  Percentagem	  de	  carbono	  organico,	  nitrogenio	  total	  ,	  razão	  C/N	  e	  	  	  valores	  de	  13C	  e15	  N	  nos	  sedimentos	  
da	  lagoa	  de	  Jaconé.	  
	  
Profundidade	   %Nitrogenio	   %Carbono	   C/N	   	  	  13C	   	  	  	  15N	  

0-‐1cm	   1.504	   14.671	   9.75	   -‐21.035	   2.24	  

4-‐5cm	   1.442	   13.894	   9.64	   -‐21.635	   2.43	  

8-‐9cm	   1.413	   14.013	   9.65	   -‐21.625	   2.48	  

12.5-‐14cm	   1.379	   14.286	   10.36	   -‐21.375	   1.95	  

14-‐17cm	   1.432	   14.481	   10.11	   -‐21.015	   2.03	  

20-‐25cm	   1.464	   14.765	   10.08	   -‐20.755	   1.99	  

30-‐35	   2.148	   23.466	   10.92	   -‐19.1	   0.79	  

35-‐40	   1.706	   19.036	   11.15	   -‐19.82	   0.69	  
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Introdução 
 
  O litoral brasileiro estende-se por 7700 km de norte a sul entre 4oN and 32oS, exibindo inúmeros ecossistemas que 
variam de clima temperado a equatorial. A ocurrência destes ecossistemas no litoral é altamente dependente das 
condições climáticas locais e da morfologia costeira. Devido a esta diversidade, vários grupos de pesquisa, tanto 
nacionais quanto internacionais, tem se interessado no estudo de certas regiões do litoral brasileiro. O projeto AmasSeds 
(A Multidisciplinary Amazon Shelf Sedimentary Study) foi organizado por cientistas brasileiros e americanos para 
estudar a plataforma continental Amazônica. Outro importante projeto, JOPS I (Joint Oceanographic Project) foi 
conduzido por pesquisadores brasileiros e alemães para estudar aspectos sedimentológicos, biogeoquímicos e 
ecológicos da plataforma continental entre os estados do Amazonas e de Santa Catarina. Recentemente, JOPS II foi 
organizado pelos dois países como uma continuação de uma cooperação com resultados satisfatórios.  
  Dentro do escopo do projeto a região entre os estados da Bahia e do Rio de Janeiro tem recebido muita atenção. Foram 
conduzidos estudos mais detalhados dos processos sedimentológicos e biogeoquímicos para um melhor entendimento 
da circulação oceânica, processos sedimentológicos e suas implicações na ecologia. Além disso, esta área exibe 
diversidade de ecossistemas tipo manguezais, recifes de coral e pequenos a medios rios despejando suas cargas 
sedimentares. Desde as últimas duas decadas, turismo, urbanização e desenvolvimento industrial tem crescido nestes 
dois estados, especialmente nas baicas de drenagem ao longo da costa. Consequentemente, grande quantidade de metais 
tóxicos poluentes e nutrientes tem entrado nos rios e estuários, sendo finalmente depositados na região da plataforma 
continental. 
  O presente estudo objetiva a determinação da taxa de sedimentação na região entre os rios São Francisco e Doce. Esta 
informação é muito importante para outros  projetos dentro do JOPS II, como ciclos biogeoquímicos dos nutrientes, 
fluxo e final deposição de metais tóxicos no oceano. 
 
Metodos e material 
 
  Durante a segunda pernada do JOPS II, vários testemunhos tipo caixa foram coletados na foz dos rios importantes, em 
profundidade de água entre 10 e 30 m. Somente quatro testemunhos foram selecionados para apresentação neste 
relatório preliminar. Sub-amostras foram separadas de cada testemunho em intervalos de 2 a 6 cm. Amostras úmidas 
foram armazenadas a 4oC  até a realização das analises. Para o estudo das razões de sedimentação foi analizado o 
radioisotopo de 210Pb, que tem a meia-vida de 22.3 anos, e é aplicado para estudos de intervalo de tempo até 100 anos.  
As analises de 210Pb e 226Ra foram realizadas usando um detetor semi-planar de germanio junto a um analizador multi 
canal. O sedimento úmido e homogeneizado foi colocado em placas de Petri plásticas - 70 ml (previamente pesadas). A 
atividade foi calculada através da multiplicação da contagem por minuto por um fator que inclui a intensidade do raio 
gama e a eficiência do detetor. O fator é determinado através de calibração padrão. Idêntica geometria foi utilizada para 
todas as amostras. Atividade do 210Pb foi determinada por medidas diretas de 46.5 kev. Para energia de gama abaixo de 
295 kev, a absorçAo por si mesmo é significante, e as correções foram feitas usando a interpretação de Cutshall et al. 
(1983). Atividades de 226Ra foram determinadas pela média de duas energias do 210Pb, 295.2 e 351.9; e um pico de 
gama 214Bi at 609 kev (Moore, 1984). Para as medidas de 226Ra, as amostras foram colocadas de lado por pelo menos 21 
dias para permitir o crescimento para dentro do radium e o estabelecimento de equilíbrio secular entre 226Ra e suas netas 
214Pb e 214Bi. 
 
Resultados e discussões 
 
  Os perfis do excesso de atividade do 210Pb versus profundidade nos testemunhos dos quatro pontos de amostragem e a 
linha de regressão usada para o cálculo da taxa de sedimentação estão representados na Figura 1. Todas as amostras, 
exceto Rio Doce, exibem um decréscimo exponencial do excesso de atividade do 210Pb, tornando possível o cálculo da 
taxa de sedimentação. A amostra do Rio Doce exibe um perfil de excesso de 210Pb homogêneo. Entre as amostras 
analizadas, os sedimentos coletados na região do rio Jequitinhonha demostram alta taxa de sedimentação de 0.42 
cm/ano. A taxa de sedimentação da região da Barra do Riacho é bem menor, somente 0.17 cm/ano, enquanto que a 
região do rio Pardo apresenta um taxa de sedimentação intermediaria de 0.25 cm/ano. 



  As atividades nos sedimentos superficiais variam entre 10.77 a 0.97 dpm/g, valores similares aos encontrados nos 
sedimentos da plataforma continental Amazônica (Moore, in press). Valores elevados do excesso da atividade de 210Pb 
pode ser o resultado de vários fontes. De um estudo detalhado da atividade do  210Pb, (Smoak et al., in press) é evidente 
que as águas “offshore”do oceano Atlântico tem contribuído cerca de 3/4 do excesso de atividade do 210Pb para os 
sedimentos da plataforma continental Amazônica. 
  O isotopo 210Pb é uma espécie de partícula reativa. Em ambientes aquáticos o 210Pb pode ser transportado junto a 
matéria em suspensão. A eficiência do “scavenging” da partícula sedimentar depende de uma série de fatores. Partículas 
menores e com area superficial grande podem adsorver grandes quantidades de 210Pb. Substâncias carreadas associadas 
com partículas de menor tamanho também são responsáveis pela acumulação de espécies reativas. Benoit e Hemond 
(1992) demonstraram que o 210Pb concentra-se com MnO2 e Fe(OH)3 em sedimentos lagunares. Laterita é uma 
formação predominante de solo no sudeste do Brasil. Nas bacias de drenagem dos rios da área de estudo, o 210Pb está 
provavelmente associado à partículas lateriticas , que obviamente alcançam o oceano como material em suspensão. 
Carvalho (1992) encontrou altas concentrações de Fe e Mn em sedimentos de plataforma em áreas adjacentes a foz de 
rios na região sudeste do Brasil. Provavelmente, o alto conteúdo de partículas lateriticas nos rios Jequitinhonha e Doce é 
responsável pelo elevado valor do excesso de atividade do 210Pb. Durante processos estuarinos, uma quantidade 
adicional de Fe(OH)3 e MnO2 pode se precipitar e atuar como efetivo ‘scanvenger’para radioisotopos. 
  Areas de águas rasas comumente apresentam excesso de atividade do 210Pb uniforme, devido ao intensivo 
retrabalhamento biológico e/ou físico. Este tipo de perfil também é formado por atividade antropogênica tipo dragagem 
para aprofundamento de canais de rios, o que é uma atividade comum em muitos lugares. O perfil homogêneo do 
excesso de atividade do 210Pb pode ser explicado por uma combinação destes processos. Atividade biológica é muito 
intensa em estuários, consequentemente a mistura física de sedimentos  nestas áreas é muito comum. O rio Doce é um 
rio de médio porte em relação ao volume de água. Dados ainda não publicados revelam que a descarga da matéria em 
suspensão é considerável (Martin, comunicação pessoal).  A pluma sedimentar do rio Doce pode ser reconhecida a 
alguns quilometros na direção do oceano. A circulação local favorece deposição em regiões de baixa energia. Partículas 
ressuspensas na foz do rio Doce podem ser depositadas nestas áreas. Barra do Riacho, localizada a sul do rio Doce, é 
um lugar de baixa energia favorável para deposição. Muito provavelmente, as partículas que escapam da zona de 
mistura da foz do rio são transportadas para esta área de baixa taxa de sedimentação (0.17 cm/ano). 
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Introdução 
 
 Laboratórios de Análises Geoquímicas Prestadores de Serviços ou de Pesquisa, são responsáveis pelo 
fornecimento de dados que são a base de interpretações sobre abundância, distribuição e comportamento dos 
elementos nos diversos tipos de materiais naturais para atendimento aos mais variados objetivos. 
 Os Laboratórios devem, assegurar tecnicamente que os dados produzidos sejam gerados dentro de limites 
conhecidos de precisão e exatidão (Controle de Qualidade do Laboratório). Também é necessário que o 
Laboratório disponha de meios que assegurem a usuários e clientes que os resultados fornecidos tenham 
qualidade conhecida e comprovada (Garantia de Qualidade no Laboratório). 
 O estabelecimento de um programa de qualidade em um laboratório analítico deverá atingir os seguintes 
objetivos: 

• avaliar a capacidade das metodologias analíticas disponíveis, para atendimento as necessidades do 
cliente/usuário com respeito à precisão, exatidão, limite de detecção, prazos e custos; 
• estabelecer e monitorar o desempenho de todas as etapas das metodologias analíticas através sistemas 
adequados de controle; 
• proporcionar a realização de auditorias para verificar se as atividades desenvolvidas no dia a dia do 
laboratório estão em conformidade com o que foi planejado. 

 
O laboratório como um processo 
 
 O Laboratório de Análise Geoquímica, como qualquer Laboratório dentro de uma abordagem sistêmica deve 
ser considerado com um processo, ou seja, um conjunto de atividades onde a entrada é uma solicitação de um 
serviço acompanhado das amostras e a saída são resultados (números), os quais são expedidos sob forma de um 
laudo, boletim ou relatório. Processos menores deverão ser identificados para possibilitar um melhor controle. 
Por exemplo, cada uma das metodologias analíticas pode ser considerada como um processo e estas por sua vez, 
a depender do caso, podem ser divididas ainda em processos menores. 
 A Figura 1 esquematiza o "Processo Laboratório" mostrando os chamados Fatores Tecnológicos (Material, 
Método, Máquina, Medida e Meio Ambiente) e os Fatores Humanos (Mão-de-Obra, Gerenciamento, 
Comunicação) que são causas primárias de erros que podem ocorrer com os resultados expedidos pelo 
Laboratório (efeito). 
 Todas as atividades laboratoriais deverão ser orientadas para atender as expectativas e necessidades dos 
clientes/usuários. É extremamente importante que o Laboratório mantenha uma interação eficaz com o 
cliente/usuário para permitir uma maior troca de informações, diminuindo a probabilidade de equívocos e erros, 
com a consequente redução do número de reclamações, muito frequentes em serviços laboratoriais. 
 Por outro lado, é importante que o Laboratório faça uma avaliação e medição contínua da satisfação dos seus 
clientes/usuários através do uso de indicadores adequados. Desta maneira, o sistema será retroalimentado e 
melhorias poderão ser realizadas. 
 A Figura 2 exemplifica alguns dos vários fatores que produzem variação nas oito causas primárias 
apresentadas. 
 Os controles realizados deverão ser preferencialmente exercidos no processo (nas causas) e não somente no 
produto (resultados) onde não se tem mais nada a fazer a não ser retrabalhos ou refugos que, além de provocar 
atrasos na emissão dos laudos, ocasionam repetições de análises, o que onera os custos analíticos. 

Conclusões 

 Para que o Laboratório exerça plenamente todas as atividades, indispensáveis ao controle de todos os fatores 
mencionados que afetam a Qualidade, é necessário a adoção de um Programa de Qualidade estruturado nos 
princípios e filosofia do TQC (Controle Total da Qualidade). Também, é altamente recomendado a 
implementação de Sistemas de Qualidade baseado em normas internacionais, tais como ISO-GUIDE 25 (1990), 
EN-45001 (1989), ISO-GUIDE 49 (1986) e as da série ISO-9000. Desta forma, as cinco dimensões da qualidade: 



Qualidade Intrínseca - Custo - Entrega - Moral - Segurança, serão atingidas e o Laboratório poderá obter um 
Certificado de Qualidade com reconhecimento internacional. 
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Introdução 
 
  A determinação de elementos traços por FRX geralmente é feita em pastilhas das amostras pulverizadas e prensadas. 
Quando se trata da determinação de elementos mais pesados que o ferro, os efeitos de matriz são facilmente corrigidos 
através da medida do espalhamento incoerente da linha Kα do tubo de raios-X, que é produzido por interação da 
radiação primária com a amostra e é inversamente proporcional ao coeficiente de atenuação de massa da matriz 
(Reynolds, 1963; 1967  Feather e Willis, 1976). Geralmente, bons resultados podem ser obtidos e a preparação das 
amostras é simples. Uma exigência é em relação à espessura das pastilhas, que deve ser maior que o poder de 
penetração das linhas analisadas e da radiação primária utilizada. Para preparar pastilhas suficientemente espessas (por 
ex., 4 mm) é necessário utilizar pelo menos 6 g de amostra pulverizada. Com outra porção de amostra são preparados os 
discos fundidos para analisar elementos maiores, uma vez que os efeitos de matriz são mais facilmente corrigidos 
quando discos de vidro são utilizados.  Para eliminar a necessidade dessa dupla etapa de preparação de amostras e, 
também, para casos especiais em que somente pequenas quantidades de amostra encontram-se disponíveis, fusões de 
mínima diluição (p. ex., proporção amostra:fluxo, 1:2) foram propostas (Haukka e Thomas, 1977; Thomas e Haukka, 
1978; Hutton e Elliot, 1980; Lee e McConchie, 1982 e Eastell e Willis, 1990). Eastell and Willis (1990), mencionaram 
que o emprego de discos de vidro ajuda a eliminar problemas associados com a preparação de amostras. Por exemplo, 
amostras ricas em silicatos lamelares ou com fases de minérios podem trazer sérios efeitos de tamanho de partícula e de 
efeitos mineralógicos, quando elementos traços são analisados em pastilhas prensadas. Por outro lado, Eastell and 
Willis (1993) mostraram que quando discos com pequena diluição são empregados parra analisar elementos maiores, é 
necessário fazer uso de coeficientes α que mudam com a fração em peso do analito. 
  No presente trabalho, discos de vidro obtidos por fusão de 0,7 g de amostra com 3,5 g de fundente (razão 1:5), 
rotineiramente preparados para analisar elementos maiores e alguns traços (Ba, Cr e Ni) foram utilizados para analisar 
um conjunto de elementos traços (Cu, Zn, Rb, Sr, Y, Zr e Nb). Os discos utilizados possuem espessura  aproximada de 
1,7 mm. Mas como esta espessura é constante ainda foi possível empregar o espalhamento Compton para corrigir 
efeitos de matriz. 
  
Experimental 
 
  Os discos de vidro foram preparados misturando 0,7 g de amostra e 3,5 g de fundente (metaborato + tetraborato de 
lítio, Johnson Matthey Spectroflux 100B), tendo sido tanto a amostra como o fundente previamente secos a  105oC. A 
mistura, colocada em cadinhos de platina com 5% de ouro foi fundida por 15 minutos , com agitação periódica, em uma 
mufla aquecida a 1100oC. Após remoção da mufla, o material fundido  foi derramado  num molde de latão (pré-
aquecido a  200oC ) e comprimido com um êmbolo para formar discos de vidro com 35 mm de diâmetro. Os discos 
assim obtidos possuem uma superfície levemente ondulada. 
  Um espectrômetro de FRX ARL (Fisons Instruments) 8420+ com duplo goniômetro da Open University, Inglaterra, 
equipado com tubo de raios-X de Rh com janela na extremidade, foi empregado para efetuar as análises. As condições 
analíticas utilizadas estão na Tabela 1. 
  As interferências espectrais de Rb Kβ na linha Y Kα e de Sr Kβ na linha Zr Kα foram consideradas. A linha de 
espalhamento Compton do Rh foi empregada para para corrigir efeitos de matriz. 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados e Discussão 
  
  Os novos materiais de referência do GIT-IWG (Govindaraju et al., 1994), o dolerito WS-E e o microgabro PM-S 
foram analisados para avaliar a precisão do método. Estas amostras já haviam sido analisadas anteriormente no 
laboratório para os mesmos elementos, mas utilizando pastilhas prensadas e os resultados encontravam-se disponíveis, 
para efeitos de comparação.  Na Tabela 2 são mostrados os resultados obtidos para discos fundidos e pastilhas 
prensadas bem como os valores de trabalho divulgados na compilação resultados de Govindaraju et al. (1994). 
  Os resultados obtidos nos discos de vidro e nas pastilhas foram obtidos no mesmo equipamento, mas com diferentes 
tempos de contagem (Tabela 1). Os desvios padrão dos resultados analíticos (Tabela 2) de, respectivamente, 15 e 16 
replicatas de discos de vidro das amostras WS-E e PM-S, em geral são mais altos do que os obtidos nas pastilhas 
prensadas. Isto pode ser atribuído à menor sensibilidade (contagens por segundo por ppm) dos elementos traços no 
discos de vidro e ao background mais elevado devido ao espalhamento da radiação X durante a sua  interação com os 
discos de vidro. Além disto, os discos de vidro não são infinitamente espessos e a superfície levemente rugosa pode 
trazer uma incerteza adicional. 
  A comparação dos resultados obtidos nos discos de vidro com os valores de trabalho para as amostras WS-E e PM-S 
(Tabela 2) mostra que para a maioria dos elementos considerados, a concordância é boa ou excelente. Os erros relativos 
são, na média, da mesma ordem de grandeza  ao obtidos nas pastilhas prensadas. Os maiores erros relativos foram para 
Rb e Nb (7% e 43%, respectivamente, em relação aos valores propostos) na amostra de referência PM-S. Estes erros 
podem ser atribuídos à baixa concentração desses elementos nesta amostra, isto é, da mesma ordem de grandeza dos 
limites de detecção (ver Tabela 4). 
  Na Tabela 3 são mostrados os resultados obtidos no presente trabalho nas amostras de referência do USGS, W-2, 
QLO-1, SDC-1, BHVO-1, RGM-1 e DNC-1. Em geral boa ou excelente exatidão foi obtida. Novamente, os maiores 
erros relativos foram para Rb e Nb, na amostra DNC-1, que possui baixos teores destes elementos (4,5 e 3 ppm, 
respectivamente).  
  Com exceção destes elementos, os bons resultados em termos de exatidão confirmam que a homogeneização da 
amostra através da fusão ajuda a diminuir efeitos de matriz, principalmente os de ordem mineralógica. 
  Os limites de detecção (com limite de confiança de 3σ) foram determinados empregando a fórmula de Chappell (1991) 
e as amostras de referência microgranito AC-E (para Rb, Nb, Zr e Zn) e o basalto BHVO-1 (para Cu, Sr e Y). Na 
mesma Tabela estão listados os limites de detecção de determinações de rotina, obtidos no mesmo equipamento em 
pastilhas prensadas. Os limites de detecção em discos de vidro são mais elevados, conforme esperado devido a menor 
sensibilidade (CPS/ppm) e ao aumento do background por efeito da diluição.   
 
Conclusões 
 
  Discos de vidro convencionalmente preparados para analisar elementos maiores em silicatos por FRX e com somente 
1,7 mm de espessura, foram utilizados para determinar elementos traços e os resultados foram comparados com os 
obtidos em pastilhas prensadas. Apesar dos limites de detecção serem maiores e da precisão menor comparativamente 
com pastilhas prensadas, a técnica pode ser empregada quando não há amostra em quantidade suficiente para preparar 
pastilhas prensadas espessas (isto é, pelo menos 7 g) ou quando se deseja analisar fases minerais isoladas. As principais 
vantagens estão na eliminação na necessidade de preparar discos de vidro e pastilhas independentemente e a ausência de 
efeitos mineralógicos provenientes, por exemplo, do alinhamento de minerais lamelares durante a prensagem ou da não 
homogeneidade da distribuição dos grãos nas amostras.      
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Tabela 1. Condições analíticas empregadas para determinar elementos traços. 
___________________________________________________________________ 
              Tempo de contagem (s) 

El Linha de 
raios-X 

Disco  
fundido 

Pastilha 
prensada 

Cristal  Ângulo 
 pico 

Ângulo Bg 
 

Cu   Kα  60  40 LiF200  45,02 47,02 
Zn   Kα  60  40 LiF200 41,80 42,50 
Rb   Kα1,2 100  70 LiF200  26,61 27,11 
Sr   Kα1,2 100  70 LiF200  25,14 25,74 
Y   Kα1,2 150  100 LiF200  23,78 24,28 
Zr   Kα1 100   70 LiF220  32,04 32,79 
Nb   Kα1 150  100 LiF220  30,38 30,88 

____________________________________________________________________ 
O tubo de raios-X de ródio foi operado a 60 kV e 40 mA. Detetor de cintilação e colimador fino foram empregados para 
todos elementos. 
 
abela 2. Resultados obtidos na determinação de elementos traços em discos de vidro e em pastilhas prensadas para as 
amostras de referência WS-E e PM-S, junto com os valores de trabalho propostos (VR) por Govindaraju et 
al.(1994)(ppm). 
______________________________________________________________________ 
                            WS-E                                                                                  PM-S 
       ______________________________                          ______________________________ 

El. Discos  (15) Pastilhas (16) VR Discos  (16) Pastilhas (16) VR 
Cu 68,7 ± 1,21 65,4 ± 1,86 65 60,5 ± 2,07 55,4 ± 1,09 59 
Zn 116 ± 1,5 116 ± 1,7  117 59,7 ± 1,49 61,3 ± 1,25 60 
Rb 25,3 ± 0,95 27,1 ± 0,56 25 0,93 ± 0,66 1,0 ± 0,61 1 
Sr 414 ± 2,8 421 ± 1,9 410 278 ± 1,92 281 ± 1,70 280 
Y 32,1 ± 0,70 33,9 ± 0,46 30,4 11,1 ± 0,73 12,3 ± 0,58 11 
Zr 197 ± 1,9 206 ± 1,5 195 36,7 ± 1,11 36,5 ± 0,63 39 
Nb 18,1 ± 0,92 17,8 ± 0,36 18 3,71 ± 0,82 3,1 ± 0,59 2,6 

______________________________________________________________________ 
 
 
Tabela 3. Resultados obtidos na determinação de elementos traços por FRX, usando discos de vidro das amostras 
fundidas, na razão 1:5, em amostras de referência do USGS, junto com os valores recomendados (Govindaraju, 1994); 
Ob.= valores obtidos; VR = valor recomendado (ppm). 
_______________________________________________________________________ 
                       W-2                QLO-1               SDC-1             BHVO-1            RGM-1              DNC-1 
               ___________      __________      __________     __________       __________     ___________ 
El  Ob.   VR   Ob.  VR Ob.   VR   Ob.  VR  Ob.  VR   Ob.  VR 
Cu 106 103 32 29 38 30 138 136 9,7 11,6 98 96 
Zn 76 77 64 61 107 103 104 105 35 32 68 66 
Rb 18 20 73 74 124 127 8 11 149 149 2,3 4,5 
Sr 197 194 347 336 189 183 405 403 112 108 150 145 
Y 22 24 26 24 40 40 26,6 27,6 23 25 18 18 
Zr 95 94 177 185 313 290 173 179 218 219 38 41 
Nb 8,0 7,9 10,1 10,3 19 18 20 19 7,5 8,9 2,0 3 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Tabela 4. Limites de detecção ( 3σ) para elementos traços usando amostras na forma de disco de vidro (diluição 1:5) e 
amostras pulverizadas comparados com os obtidos usando amostras pulverizadas e prensadas (ppm). 
_______________________________________________________________________ 
 Cu Zn Rb Sr Y Zr Nb 
Discos 5,1 5,2 3,8 4,4 2,3 4,5 5,8 
Pastilhas 1,9 2,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,9 
_______________________________________________________________________ 
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Resumo 
 
  Três técnicas para amostragem de mercúrio na atmosfera de áreas de garimpo de ouro (amalgamação e determinação 
in situ em filamento de ouro, absorção em solução oxidante ácida e adsorção em dióxido de manganês) foram 
comparadas, para avaliar o melhor procedimento para o estudo da contaminação do ar na Amazônia e, em particular, na 
atmosfera urbana de pequenas cidades onde o ouro é purificado para comercialização. Os resultados demonstram que a 
amostragem utilizando equipamento portátil tipo "sniffer", baseado na amalgamação do Hg em filamento de ouro, não é 
adequado para fins de monitoramento ambiental, em áreas de comercialização de ouro na Amazônia. Amostragem do ar 
por absorção em solução ácida de KMnO4 e adsorção em MnO2 mostraram resultados consistentes e similares, 
confirmando sua adequação à amostragem de Hg nessas áreas. Os resultados sugerem que outras espécies de Hg além 
do vapor são liberadas na atmosfera durante a purificação do ouro. Este resultado pode explicar dados anteriores a 
respeito da distribuição de Hg na atmosfera sobre áreas afetadas pela mineração de ouro, que somente podem ser 
compreendidos pela presença de outras formas de Hg além da fase vapor. 
 
Introdução 
 
  As emissões de Hg dos garimpos de ouro para a atmosfera na Amazônia podem atingir de 50 a 70 toneladas anuais, e 
representar de 1% a 6% da entrada antropogênica global de Hg para a atmosfera (Pfeiffer & Lacerda, 1988). O vapor de 
mercúrio (Hg0) é liberado para a atmosfera principalmente durante a pirólise do amalgama e durante a purificação do 
ouro em lojas compradoras, a altas temperaturas. Esse processo pode gerar outras espécies além de Hg0 (vapor), que 
podem ser emitidas para a atmmosfera, uma vez que este ouro ainda contém de 1 a 7% de Hg como impureza (Marins et 
al., 1991; CETEM/CNPq, 1991). 
  A indústria de cloro-álcalis utiliza em programas de monitoramento de mercúrio na atmosfera, para avaliação de 
exposição ocupacional, a adsorção em tubos de MnO2, seguida de digestão e análise por absorção atômica. Na indústria 
de petróleo, onde o Hg metálico é utilizado em equipamentos para testes de avaliação da capacidade de pressurização de 
óleos, os programas de monitoramento utilizam amalgamação e detecção simultânea através de mudanças na 
resistividade elétrica de filamentos de ouro em amostradores tipo "sniffer". Em áreas de garimpo, tem sido utilizada a 
absorção do Hg em solução ácida de KMnO4 seguida de detecção por absorção atômica (Driscoll, 1974; Mackris et al., 
1978; Schroeder, 1982; Marins et al., 1991), bem como a adsorção em dióxido de manganês supra-pur (Fagá & 
Trivelato, 1991; CETEM/CNPq, 1990). 
  O presente trabalho avalia as três principais técnicas utilizadas na amostragem de Hg na atmosfera de lojas 
compradoras de ouro, na cidade de Poconé, MT. Essas lojas representam importante fonte de contaminação para a 
atmosfera urbana e para a própria população local. O estudo é parte de esforço do Dept. de Química Analítica e 
Instrumental do CETEM/CNPq em caracterizar as emissões de Hg para a atmosfera da Amazônia devido à mineração 
de ouro. 
 
Materiais & métodos 
 
  Cinco amostras foram coletadas, utilizando-se adsorção em dióxido de Mn supra-pur livre de Hg. A adsorção foi 
realizada pela aspiração de ar durante 10 minutos, usando-se uma bomba portátil com um fluxo de 1,0 l.min-1. A 
variação do fluxo durante a coleta foi sempre menor que 5% (CETEM/CNPq, 1990). O ar aspirado passou por um tubo 
de camada dupla de dióxido de manganês. O conteúdo das duas camadas foi dissolvido em uma mistura de HCl e 
HNO3. A concentração de Hg na solução ácida foi analisada por espectrofotometria de absorção atômica com geração 
de vapor frio (CVAAS) usando SnCl2 como redutor (Janssen et al., 1977). 
  Quatro amostras de ar foram coletadas através de borbulhamento (2,2 l.min-1)- em 100ml de uma solução acida de 
KMnO4 durante 4 horas (EPA, 1983). Para cada amostra um branco foi realizado para identificar possíveis 
contaminações prévias (Marins et al, 1990). As amostras e brancos foram estocadas em frascos de polietileno de alta 



densidade sob refrigeração. Todas as amostras e brancos foram neutralizados com 5 ml de H4ClNO-NaCl 12% e 
analisadas por CVAAS, usando-se boro hidreto de sódio, de acordo com a metodologia otimizada por Malm et al. 
(1989). 
  Vinte e oito amostras foram coletadas, usando-se amalgamação em filamento de ouro em um amostrador Jerome 
Model 411 "Sniffer". O tempo de exposição foi de 10 segundos e o equipamento foi calibrado para cada amostra. As 
medidas foram realizadas instantâneamente pela mudança na resistividade do filamento de ouro (Granato et al., 1990). 
  Amostras de ar foram coletadas no interior de uma mesma loja compradora de ouro em Poconé, MT, Brasil. 
Amalgamação em ouro e adsorção em MnO2 foram feitas simultaneamente, embora as duas técnicas durassem períodos 
distintos. As amostragens por absorção em KMnO4 foram realizadas em dias diferentes. 
 
Resultados & discussão 
 
  As concentrações de Hg obtidas usando-se as três diferentes técnicas são apresentadas na Tabela 1. A distribuição das 
concentrações não foi normal, portanto foram usadas faixas de concentração ao invés de médias. Para cada uma das 
técnicas utilizadas, observa-se que há uma grande variabilidade para os valores encontrados, dependente da 
disponibilidade de funcionamneto da loja, e da quantidade de ouro comercializada durante a amostragem. Essas 
variáveis explicaram a variação das concentrações de Hg observadas anteriormente na atmosfera urbana próxima a lojas 
compradoras de ouro na Amazônia (Marins et al., 1991). 
  Quando a loja não estava operando, as concentrações foram uma ordem de magnitude menor que quando em operação. 
Este resultado foi reproduzido pelas três técnicas utilizadas, mostrando-se mais evidente por meio de métodos que 
integram as concentrações no ar por um período de tempo, do que por medidas instantâneas com o "sniffer". Em geral, 
as concentrações de Hg nas amostras de ar da loja foram extremamente elevadas, ultrapassando freqüentemente a 
concentração máxima permitida para exposição ocupacional (50 mg.m-3) (WHO, 1976). A maioria dos valores 
encontrados nessa loja são ordens de magnitude maiores que aqueles encontrados no ar de consultórios dentários (até 
3,6 mg.m--3) e similares aos encontrados no ambiente de trabalho de indústrias de cloro-soda e em emissões de 
incineradores (Otani et al., 1986; Nilsson et al., 1990). 
  Comparadas mais restritivamente as três técnicas, para uma mesma situação (hora e ponto de amostragem e condições 
de operação da loja), as mesmas mostraram resultados diferentes (Tabela 1). As concentrações de Hg obtidas com 
amalgamação em filamento de ouro no "sniffer", foram mais baixas quando realizadas antes da abertura da loja, 
variando de <3,0 a 4,0 mgHg.m-3. Valores máximos foram obtidos quando a loja estava em operação, variando de <3,0 
a 12,0 mgHg.m-3. Logo após o fechamento da loja, as concentrações de Hg medidas por amalgamação ainda foram 
elevadas variando de  4,0 a 14,0  mg Hg.m-3. 
  As concentrações obtidas com absorção em solução de KMnO4 também apresentaram os menores valores quando a 
loja não estava em operação, após o fechamento, (6,8 mgHg.m-3). Os maiores valores variaram de 19,7 a 106,5 
mgHg.m-3, durante as operações. Dentre esses, as menores concentrações foram medidas quando somente pequenas 
quantidades de ouro foram comercializadas. 
  Os resultados obtidos com adsorção em MnO2 foram similares a aqueles obtidos com absorção em solução de 
KMnO4. As menores concentrações foram medidas quando a loja ainda não tinha iniciado suas atividades, 
apresentando valores menores que 7,0 mgHg.m-3. As concentrações máximas foram medidas quando a loja estava em 
operação, atingindo 72,6  mgHg.m-3. Portanto, tanto a técnica de absorção em KMnO4 quanto a de adsorção em MnO2 
apresentaram resultados similares, enquanto a amalgamação instantânea apresentou resultados sempre inferiores. 
 
Tabela 1. Concentrações de mercúrio em amostras de ar de uma loja comercializadora de ouro usando três diferentes 
técnicas de amostragem. (n) número de amostras. 
  
Técnica de amostragem Condição da loja (n)       Hg (mg.m-3) 
Amalgamação em  ouro antes da operação (7) 

em operação (14) 
após fechamento (7) 

     <3,0 -  4,0 
     <3,0 - 12,0 
        4,0 - 14,0 

Absorção em KMnO4 em operação (3) 
após fechamento (1) 

       19,7 - 106,5 
            6,8 

Adsorção em MnO2 antes da operação (1) 
em operação (4) 

         <7,0 
       71,4 - 72,6 

 
  Schroeder (1982) avaliando a performance de equipamentos para medidas atmosféricas de Hg, restringe a utilização 
do aparelho Jerome à temperaturas entre 0oC e 48oC. Freqüentemente em Poconé, a queima do "bullion" é feita 
freqüentemente em capelas equipadas com exaustão e/ou com sistemas de retenção de Hg para evitar a contaminação da 
atmosfera local. Entretanto, perto das capelas a temperatura é muito elevada. A faixa de temperatura recomendada pode 
provavelmente ser ultrapassada dentro dessas capelas. 
  Driscoll (1974) observa que para o uso da amalgamação em ouro na metalurgia de metais não-ferrosos, é necessário 
baixar a temperatura do ar e separar gases como SO3 que atacam a superfície do ouro, antes da amalgamação do Hg. 
Durante o processo de queima, nas lojas compradoras de ouro da Amazônia, substâncias fundentes são adicionadas na 



purificação do ouro. Essas substâncias geram gases oxidantes que podem interferir com o processo de amalgamação no 
"sniffer", dificultando o seu rendimento para a amostragem de mercúrio na atmosfera desses ambientes. Além disso, 
muito provavelmente, outras espécies de Hg estão sendo liberadas durante o processo de purificação, incapazes de 
amalgamar no filamento de ouro. De acordo com Schroeder (1982) essas outras espécies de Hg poderiam ser Hg 
inorgânico (Hg2+) e outras não caracterizadas associadas com partículas ou aerossóis. Lindqvist et al. (1984) 
observaram que a cinética de amalgamação e retenção do Hg no ouro é diferente para os diferentes compostos de 
mercúrio, e mais lenta para formas oxidadas que para Hg0. 
    Uma vez que as altas temperaturas e a presença de outras espécies de Hg além do vapor, não interferem com as 
demais técnicas utilizadas, os resultados obtidos podem ser explicados pela condições típicas do processo de purificação 
de ouro, que podem gerar outras formas químicas de mercúrio, além do Hg0 (vapor), para a atmosfera dessas lojas. 
  Estudos anteriores realizados na atmosfera urbana de áreas de garimpo de ouro, mostraram que as concentrações de 
Hg decrescem rapidamente a poucas centenas de metros das lojas compradoras de ouro (Marins et al., 1991; Malm et 
al., 1991). Este padrão de distribuição das concentrações de Hg no ar seria melhor explicado se o Hg particulado fosse a 
espécie dominante na emissão destas lojas. 
  A partir dos resulatdos gerados pelas três técnicas, pode-se concluir que a adsorção em MnO2 e a absorção em solução 
ácida de KMnO4 mostraram-se mais adequadas para o monitoramento do Hg emitido para o ar durante a purificação do 
ouro e poderão ser utilizadas para avaliar outras técnicas de amostragem. Entre os dois métodos, a absorção em KMnO4 
é recomendada devido ao seu baixo custo operacional e ampla recomendação na literatura. A limitação do uso da 
absorção em KMnO4 ocorre quando da medição de Hg em concentrações menores que 0,1 mgHg.m-3, como na 
determinação de concentrações de "background" (Yoshida & Motojima, 1979). Nesse caso, técnicas de adsorção são 
mais recomendadas. 
  Os resultados apresentados sugerem que o Hg emitido pelo processo de purificação do ouro não está somente na forma 
vapor (Hg0), tornando necessário o desenvolvimentro e otimização de técnicas de amostragem para as fases mercúrio 
vapor e particulado (Vette et al, 1993, 1994;Xiao & Munthe, 1994; Kvietkkus & Xiao, 1994; CETEM/CNPq, 1995) na 
atmosfera das lojas compradoras de ouro na Amazônia. 
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Resumo 
 

O método de Mehlich, tradicionalmente empregado na determinação de potássio trocável e fósforo assimilável, teve 
o seu desempenho comparado com o desempenho dos extratores clássicos EDTA, DTPA e NH4OAc na extração dos 
micronutrientes Fe, Mn, Zn e Cu em solos tropicais.As amostras de horizonte A de dois latossolos (LVA) do Estado do 
Rio de Janeiro, e um solo podzólico (PVA) do Estado do Paraná foram cedidas pelo Centro Nacional de Pesquisa de 
Solos (CNPS/EMBRAPA). Após aplicar os quatro métodos de extração em cinco réplicas emparelhadas de cada local, 
os teores de Fe, Mn, Zn e Cu foram determinados por Espectrofotometria de Absorção Atômica (EAA), nos extratos 
respectivos  

A comparação entre os teores médios dos micronutrientes detectados pelo método de Mehlich com aqueles 
detectados pelos outros três métodos foi feita através do teste “t” de Student emparelhado (igual variância entre os 
métodos) e teste “t” modificado (variância diferente entre métodos). 

Concluiu-se que a capacidade de extração de cada método é muito variável, considerando-se cada elemento e todos 
os métodos de extração; no entanto, o uso de cinco réplicas emparelhadas permitiu interpretações seguras, pois 
considerando métodos e locais em conjunto, os coeficientes de variação médios foram: 3% (Fe), 3% (Mn), 10% (Zn) e 
8 % (Cu). 

Em geral o método de Mehlich mostrou, para todos os solos estudados, melhor desempenho na extração dos 
micronutrientes e no solo podzólico, sempre extraiu maior ou igual quantidade dos elementos considerados. 

A relação extrator:solo do método de Mehlich também foi comparada com os outros três métodos, tendo-se 
concluído que um valor entre 3:1 e 5:1 para Mehlich poderá melhorar a detecção de Cu e Zn, sem influenciar nos 
resultados para Fe e Mn. O custo de extração, do método de Mehlich é menor que EDTA (3 vêzes), que DTPA (4 
vêzes) e que NH4OAc (5 vêzes).O método de Mehlich também é mais rápido, pois o tempo de agitação da suspensão é 
de 5 minutos, contra 15 minutos e uma a duas horas para os outros três métodos 
 
Introdução 
 

O extrator de Mehlich é uma solução que contem ácido clorídrico 0,05N e ácido sulfúrico 0,025N e que por sua 
simplicidade, eficiência e baixo custo, tem sido utilizado por diversos laboratórios de solo na extração de potássio 
trocável e fósforo assimilável (EMBRAPA, 1979). Considerando estes aspectos realizaram-se estes estudos, com vistas 
a estender o seu uso à determinação da fração extraível dos micronutrientes Fe, Mn, Zn e Cu em solos tropicais. 

Para tanto, o desempenho do extrator de Mehlich foi comparado ao dos extratores tradicionais EDTA, DTPA e 
NH4OAc, cujas propriedades químicas diferem sobremaneira das apresentadas pelo extrator de Mehlich. 

Latossolos e podzólicos (RESENDE et al., 1988; EMBRAPA, 1988), são solos predominantes no Brasil. Neles, a 
fração orgânica (ácidos húmicos e fúlvicos) associada à fração coloidal (argilas) são os principais sítios supridores de 
micronutrientes. A interação dos extratores com os componentes quimicamente ativos do solo dá-se através de reações 
de complexação (EDTA, DTPA, NH4OAc), troca iônica (NH4OAc, Mehlich) e solubilização (Mehlich). Além da 
fração orgânica e a coloidal, a solução do solo contém cátions que são transferidos para a solução extratora em função 
do gradiente de concentração (REICHARDT,1986). 

Dentre os fatores que afetam a extração de cátions do solo destacam-se o pH, o Eh, o teor e a natureza dos ligantes 
orgânicos, a concentração iônica da solução, a natureza e a quantidade dos colóides minerais e orgânicos presentes na 
amostra de solo. 

 
Materiais e métodos 
 
Utilizou-se a fração denominada Terra Fina Seca ao Ar (TFSA) (EMBRAPA, 1979) do horizonte A de latossolos de 
Teresópolis/RJ e S. Domingos/RJ, e de um solo podzólico da localidade de Morretes/PR, cedidos pelos 
CNPS/EMBRAPA. As amostras foram homogeneizadas, quarteadas e reamostradas, para a obtenção de cinco réplicas. 
Para extração dos micronutrientes cada réplica foi submetida aos métodos de Mehlich (NELSON et al.,1953), EDTA 
(VIRO, 1955), DTPA (LINDSAY & NORVELL, 1978) e NH4OAc (OLSON & CARLSON, 1950). Após a extração, 
os cátions Fe, Mn, Zn e Cu foram determinados por Espectroscopia de Absorção Atômica. Os 240 dados obtidos foram 



preliminarmente tratados, para  a detecção de “outlier” (α = 5%), (DIXON, in SOKAL & ROHLF, 1981; p.412). O 
único“outlier” detectado foi ‘winsorizado” (MILLER & MILLER, 1993; p.164-65). A comparação entre o método de 
Mehlich, e cada um dos outros tres métodos, foi feita através da comparação entre médias, usando o teste "t" de 
Student, emparelhado, quando não havia diferença significativa entre variâncias (teste F, α >5%), e usando o teste "t" 
modificado, quando a variância entre métodos era diferente. 
 
Discussão dos resultados 
 

Os resultados das medições entre réplicas, para cada elemento, local e método (Tabela 1) têm desvios padrão para 
ao Fe e Mn relativamente baixos, e o maior coeficiente de variação é de 13%. Zn e Cu, mesmo com teores inferiores a 
5 ppm, têm 71% dos coeficientes de variação abaixo de 10%. 
Na comparação entre métodos  a variância do método Mehlich é igual à dos outros três em 53% dos casos e é maior em 
44%. Coerentemente, entretanto, ele detecta sistematicamente mais Mn e Zn que os outros métodos, qualquer que seja 
o tipo e local do solo. No solo podzólico de Morretes ele também detecta mais Fe e Cu. Nos latossolos, é que seu 
desempenho para Fe e Cu ficou, em algumas situações, menor que os dois métodos complexantes. Por outro lado, o 
método Mehlich produziu leituras de absorbâncias muito baixas para baixos teores de micronutrientes, notadamente Cu 
e Zn. Por este motivo, a relação extrator:solo (10:1) do método Mehlich foi numericamente comparada com as dos 
outros métodos. Pode-se concluir, considerando os tipos de solos tropicais analisados, que uma relação extrator:solo 
entre 3:1 e 5:1 poderá melhorar a detecção, principalmente de Cu e Zn. 
 
Conclusões 
 

As análises realizadas permitiram concluir que o uso de cinco réplicas aumenta a segurança das informações 
obtidas, e afirmar que: 
- O solo podzólico de Morretes é mais rico em Fe, Zn e Cu e mais pobre em Mn que os latossolos estudados. 
- Mehlich foi, em geral, melhor que os outros três na extração de micronutrientes, porque num conjunto de 36 casos 
analisados em apenas 5 extraiu menos. 
- A relação extrator:solo de Mehlich, igual a 10:1, pode influenciar nas variâncias de Mehlich.; o tratamento numérico 
dos dados indica que uma relação na faixa de 3:1 a 5:1 possivelmente reduziria as variâncias e melhoraria os resultados 
dos elementos que ocorrem em baixos teores nos solos  
- O método de Mehlich é mais prático do ponto de vista da preparação da solução extratora, pois consiste apenas de 
diluição de ácidos, é mais rápido que os outros (tempo de agitação de 5 minutos), e o seu custo por 1000 extrações é 
cerca de 3 vezes menor que o método EDTA, 4 vezes menor que o método DTPA e 5 vezes menor que o método 
NH4OAc. 
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TABELA - 1:  Teores médios ### desvio padrão de 5 réplicas dos elementos Fe, Mn, Zn e Cu obtidos pela extração 
com os métodos  indicados nas linhas e nos três locais indicados nas colunas  (Horiz. A) 
 
erro Teresópolis/RJ S.Domingos/RJ Morretes/PR 
Mehlich 1,83E1 ### 1,22 1,63E1 ### 1,33 9,57E2  ### 4,1 
EDTA 1,79E1 ### 7,4E-1 1,26E1 ### 1,46 6,57E2  ### 2,41E1 
DTPA 3,70E1 ### 1,0 6,73   ### 1,50E-1 2,84E2  ### 7,3 
NH4OAc 8,92   ### 6,67E-1 5,03   ### 1,64E-1 1,94E2  ### 1,5 
 
Manganes Teresópolis/RJ S.Domingos/RJ Morretes/PR 
Mehlich 6,58E1  ### 2,20 1,18E1 ### 2,4E-1 6,33  ### 7,96E-1 
EDTA 6,52E1  ### 2,38 4,76   ### 4,7E-2 3,55  ### 1,02E-1 
DTPA 5,49E1  ### 8,8E-1 5,71   ### 7,4E-2 1,14  ### 3,7E-2 
NH4OAc 5,61E1  ### 5,9E-1 6,04   ### 7,3E-2 3,79  ### 9,0E-2 
 
Zinco Teresópolis/RJ S.Domigos/RJ Morretes/PR 
Mehlich 1,05       ### 2,02E-1 6,65E-1 ### 2,46E-2 4,13  ### 7,19E-1 
EDTA 5,67E-1 ### 1,93E-2 3,32E-1 ### 2,38E-2 3,02  ### 1,98E-1 
DTPA 6,27E-1 ### 6,47E-2 3,34E-1 ### 2,18E-2 2,30  ### 1,27E-1 
NH4OAc 2,57E-1 ### 4,95E-2 3,60E-1 ### 6,27E-2 2,26  ### 2,15E-1 
 
Cobre Teresópolis/RJ S.Domigos/RJ Morretes/PR 
Mehlich 2,35E-1 ### 4,29E-2 6,57E-1  ### 3,02E-2 1,56     ### 5,2E-2 
EDTA 8,94E-1 ### 1,77E-2 4,23E-1  ### 6,95E-2 1,28     ### 2,3E-2 
DTPA 4,89E-1 ### 1,65E-2 4,32E-1  ### 4,48E-2 5,20E-1  ### 1,0E-3 
NH4OAc 1,41E-1 ### 8,2E-3 6,61E-2  ### 1,731E-2 3,10E-1  ### 7E-3 
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Introdução 
  
  A seleção correta do procedimento de decomposição de amostras de material geológico é crítica para a qualidade das 
análises usando qualquer técnica analítica que exige amostras em solução. Um grande número de métodos de 
decomposição são conhecidos. Para amostras que apresentam minerais resistentes a ácidos como zircão, cromita, 
turmalina, cianita, etc, tem sido utilizados procedimentos de fusão ou em sistemas fechados. BOAVENTURA & 
RIBEIRO, 1995, fizeram uma avaliação de alguns procedimentos para decomposição de amostras com a presença de 
zircão, demonstrando que as fusões e o uso de decomposições ácidas em bombas de Parr (bomba de teflon), aquecidas 
em muflas, são bastante satisfatórias. No entanto, o procedimento é mais demorado e um número relativamente maior 
de amostras digeridas ao mesmo tempo se torna mais difícil.Os sistemas de digestão de amostras com microondas 
também tem despertado interesse em várias aplicações, inclusive para decomposição de silicatos. RANTALA & 
LORING, 1989, usaram água régia e HF, para decomposição de silicatos em bomba de teflon e microondas com 
recuperação > 97% para Al, Cr e Zn e > 93% para Si. NOETNER et alli, 1990, mostraram a eficiência da decomposição 
ácida em microondas de amostras geológicas e biológicas certificadas, usando espectrometria de massa com fonte de 
plasma (ICP/MS). 
  A Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP/AES) foi utilizada neste trabalho 
para determinação quantitativa de 15 elementos: Ti, Al, Fe, Mg, Ca, Mn, Sr, Y, V, Cu, Be, Cr, Ni, Zn, Zr e Ba, em 
amostras de referência geoquímica - JA-3 (andesito), JB-3 (basalto) e UnB-B1 (basalto). O uso da ICP/AES para 
determinação de constituintes maiores e traços em silicatos já foi testado em diversos estudos (WALSH & HOWIE, 
1980; BRENNER et alli, 1980; CHURCH, 1981; THOMPSON & WALSH, 1989). Os resultados das aplicações na 
análise de silicatos demonstrou que esta técnica é bastante eficiente, com exatidão e precisão aceitáveis para aplicações 
em rotina. Neste trabalho, está sendo apresentado um método rápido para a decomposição de material geológico em um 
sistema de digestão fechada com aquecimento em forno de microondas para a determinação de elementos maiores e  
traços em silicatos. 
 
Metodologia 
 
  A metodologia do trabalho foi estabelecida para determinação de TiO2, Al2O3, Fe2O3(T), MgO, CaO e MnO, Sr, Y, Zr, 
Ba, Zn, Ni, Cu, Be e Cr em amostras de material geológico digerida em forno de microondas, marca SPEX, modelo 
CDS 7000. As leituras das amostras foram feitas em um espectrômetro de plasma marca SPECTRO, modelo 
SPECTROFLAME FVM03, com distância focal de 75 cm, equipado com policromadores e monocromadores, 
permitindo a seleção de condições ideais para vários elementos, evitando-se interferências. O instrumento foi ajustado 
em 1,2 kW, nebulizador meinhard com pressão de 38 psi, fluxo de argônio de 1 L min-1 , consumo de amostra 1 mL 
min-1 , fluxo de gás para resfriamento 13 L min-1 e auxiliar 0,5 L min-1. Os comprimentos de onda utilizados para 
determinação de cada um dos elementos estão na TABELA 01. Para seleção dos comprimentos de onda foi observado 
tanto a sensibilidade como a possibilidade de interferências significativas, considerando-se apenas as linhas analíticas 
selecionadas pelos programas de operação do instrumento utilizado. 

 
 

ELEMENTO 
λ  

(nm) 
 

ELEMENTO 
λ  

(nm) 
Ba 233,53 Be 313,04 
Cr 267,72 Al 308.21 
Y 371,03 Ti 337.28 
Zn 213,83 Fe 259.95 
Sr 407,77 Ca 317.93 
Cu 324,75 Mg 279.88 
Ni 231,60 Mn 257,61 
Zr 339,20   

 
TABELA 01 - Comprimentos de onda utilizados no ICP/AES para determinação dos elementos. 
 
Decomposição em microondas 



 
  Em 0,2 g de amostra foram adicionados 5 mL de HF 48%, 5 mL de HCl 37% e 1 mL de HNO3 65%. A mistura, 
introduzida em recipiente de teflon, colocada em cápsula fechada de fibra de carbono, foi aquecida por 60 minutos a 
uma potência de 1000 W a 170oC. Após resfriar, adicionou-se 5 mL de H3BO3 5% (p/v), aquecendo-se novamente por 
10 minutos em 1000 W de potência a 150oC. Após resfriar, completou-se com água destilada a um volume final de 50 
mL. O resíduo final se dissolve num intervalo de 24 horas. 
 
Resultados e discussão 
 
  Os valores obtidos experimentalmente pelo procedimento proposto para as amostras de referência geoquímica JA-3 
(andesito), JB-3 (basalto) e a amostra UNB-B1 (basalto) estão na TABELA 02. Os resultados demonstraram eficiência 
para TiO2, Fe2O3(T), MgO, CaO e MnO. Para os elementos-traço Sr, Y, Cu, Be e Cr  estão dentro de limites esperados 
para avaliações onde são usados métodos e técnicas analíticas diferentes.  
  O resultado médio de Al2O3  foi de 29,79±1,69 (n=7), para a amostra UNB-B1, onde o resultado esperado seria 
12,19%. A diferença observada não pode ser associada diretamente ao procedimento de decomposição, mas sim a 
problemas de interferências observadas na linha analítica utilizada.  
  Para os elementos-traço Zr, Ba, Zn e Ni os resultados também não foram compatíveis com os esperados tendo-se 
observado grandes variações, principalmente para Zr onde uma variação, na concentração de HF entre 1 e 10%(v/v), em 
solução analítica, acarretou flutuações de 23 a 30% nos resultados. Testes de interferências do HF nas linhas analíticas 
utilizadas foram observadas inclusive nos ensaios sem amostras, apenas com reagentes. O problema pode ser 
solucionado usando-se outras linhas analíticas com consequente redução dos limites de detecção, solução que deve ser 
avaliada de acordo com a concentração do elemento na amostra.  
 
 
 

Óxido / 
Elemento 

JA-3  
(mg L-1) 

JA-3 * 
(mg L-1)  

JB-3  
(mg L-1) 

JB-3 * 
(mg L-1)  

UNB-B1 
(mg L-1) 

UNB-B1** 
(mg L-1)  

TiO2 0,77 0,68 1,58 1,45 4,1±0,1 4,02 
Fe2O3(T) 6,87 6,59 11,95 11,88 15,41±0,36 15,11 

MgO 3,993 3,65 5,63 5,20 5,08±0,20 4,85 
CaO 6,20 6,28 9,69 9,86 8,62±0,21 8,76 
MnO 0,1 0,106 0,11 0,16 0,19±0,02 0,21 

Sr 270 294 362 395 488±5 498 
Y 22 19 28 28 38±2 39 

Cu 40 45,3 178 198 115±4 113 
Be 0,5 0,7 0,45 0,74 1,6±0,11 2 
Cr 49 65,5 51 60,4 62±3 53 

* Valores recomendados por GOVINDARAJU, 1984 ** Valores de BOAVENTURA, 1987 e 1991 (Médias calculadas 
para n=7) Fe2O3(T) -Ferro total. 
 
TABELA 02  - Concentração dos elementos e valores recomendados. 
 
Conclusões 
 
Os resultados obtidos neste trabalho demonstram a eficiência e o potencial dos sistemas de digestão com microondas 
para decomposição de silicatos. Entre as principais vantagens devem ser destacadas a rapidez, reatores fechados, 
reduzida possibilidade de contaminações externas, aumento da ação sobre alguns minerais mais resistentes a ácidos e a 
possibilidade de aplicação para diferentes tipos de amostras. Como desvantagem pode ser salientado o custo elevado do 
equipamento e a presença de reagentes, utilizados na decomposição, que podem provocar interferências nas 
determinações de alguns elementos.   
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Introdução 

 
O estudo espectrorradiométrico de rochas tem sido desenvolvido recentemente pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), visando a obtenção de subsídios para o aperfeiçoamento de técnicas de 
sensoriamento remoto na prospecção mineral (Paradella et al., 1993). Um projeto para avaliar o potencial desta 
técnica em laboratório vem sendo realizado na área de Maicuru (PA), na região amazônica, em terrenos 
caracterizados por espesso perfil laterítico de alteração (Vitorello et al. 1993; Galvão et al.,  no prelo). Por se 
tratar de um método indireto de avaliação geoquímica, a calibração dos sensores remotos, utilizando-se de dados 
analíticos precisos obtidos de amostras da própria área de estudo, é uma etapa fundamental que condiciona o seu 
desempenho.  

O teor de Ferro II de amostras especialmente coletadas para este estudo na área de Maicuru (PA) foi 
determinado inicialmente por complexometria com a ortofenantrolina, ideal para baixas concentrações, limite de 
detecção de 1 mg/kg, segundo Sandell (1959) e Marczenko (1986). Os resultados encontrados não são 
compatíveis com o esperado, sugerindo a interferência de Titânio. 

O objetivo deste trabalho é, por conseguinte, apresentar a metodologia alternativa para determinação de Ferro II 
em amostras geológicas com alto teor de Titânio. 

 
Material 

 
Um total de 20 amostras da Serra de Maicuru (PA), selecionadas por L.S. Galvão, do INPE, foram utilizadas no 

estudo. O material coletado corresponde essencialmente a lateritas (crosta ferruginosa e solos) diversas da 
região. 

 
a- Composição química total 
A composição química das amostras selecionadas, reportada como óxidos (tabela 1), foi obtida por 

espectrometria de fluorescência de Raios X (FRX - equipamento Philips, modelo 1480), segundo os 
procedimentos descritos em Rehim & Estrada (1991). 

Os teores de Fe2O3 correspondem  à diferença entre o Ferro total determinado por FRX e o Ferro II determinado 
pelo método proposto. 

As amostras estudadas apresentam altos teores de Ferro, depleção de sílica e ausência de álcalis, características 
estas comuns a outras lateritas e materiais análogos, e altos teores de Titânio, característica pouco usual neste 
tipo de rochas (McFarlane, 1976). 

  
b- Composição mineralógica 
A composição mineralógica de 6 amostras selecionadas foi determinada através de difratometria de Raios X 

(DRX - equipamento Philips, modelo PW1710) em amostras previamente pulverizadas pelo método do pó não-
orientado. 

Tendo em vista os altos teores de Ferro total e de Titânio encontrados, as interpretações dos difratogramas, de 
caráter qualitativo, foram dirigidas principalmente para o reconhecimento de fases mineralógicas cristalinas ricas 
nestes elementos. Os minerais identificados foram: anatásio (TiO2), goethita [αFe2O(OH)], ilmenita (FeTiO3), 
magnetita (γFe3O4); gibbsita [γAl(OH3)] e, provavelmente, lepidocrocita [FeO(OH)]. As amostras apresentam, 
em geral, um componente predominante, enquanto que os outros constituintes aparecem com teores baixos, o 
que, por vezes, dificulta o reconhecimento seguro das fases mineralógicas acessórias. O imã foi usado para 
confirmar a presença da magnetita. 

 
Metodologia 

 
A amostra pulverizada é digerida com ácido sulfúrico e fluorídico e titulada com dicromato de potássio na 

presença de ácido fosfórico, utilizando difenilamida sulfonato de bário como indicador (Jeffery et al., 1992). Os 
resultados encontram-se na tabela 1. 



Esta metodologia tem sido utilizada pela Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) na análise de 
Ferro II em rochas. 

Experimentalmente, observou-se que o método é aplicado a teores acima de 0,3% de Ferro II. 
 
Discussão dos resultados 
 
Os resultados obtidos, quando foi empregado o método de complexometria com ortofenantrolina, indicaram a 

presença de altos teores de Ferro II nas rochas analisadas. Estes teores não se justificariam, por se tratar de 
amostras com a cor variando do avermelhado ao marrom, provenientes da lixiviação em meio oxidante, o que 
privilegiaria a presença de Ferro III. 

A tabela 1 apresenta os resultados encontrados empregando-se a metodologia apresentada neste trabalho. 
Observa-se que os teores de Ferro II e Ferro III correspondem às expectativas, sugerindo a adequação do método. 

A análise de três amostras de rocha de referência, fornecidas pelo CPRM, e de dois padrões da S.A. Bureau of 
Standard (SARM 2, SARM 6) mostraram a aplicabilidade do método a diferentes teores de Ferro II (tabela 2). 

 
Conclusão 

 
A metodologia é adequada para análise de Ferro II em lateritas com teores de Titânio até 30%. Amostras com 

teores abaixo de 0,3% necessitarão de um estudo mais detalhado. 
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Tabela 1: Composição química  (% em peso), em base seca, de lateritas da região de Maicuru (PA). 
 

Amostra SiO
2 

TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Mn2O3 MgO CaO P2O5 Total 

AO-1894 <0,1 18,8 2,3 72,5 2,7 0,46 3,6 0,11 0,59 101,0 
AO-1898 <0,1 17,1 2,3 69,8 6,8 0,48 3,4 0,11 0,61 100,6 
AO-1903 0,17 34,9 0,85 58,4 3,2 0,29 2,3 0,11 0,32 100,6 
AO-1917 <0,1 23,2 1,9 68,3 3,8 0,49 2,4 0,12 0,42 101,6 
AO-1931 <0,1 36,3 1,6 57,4 1,7 0,49 2,3 0,15 0,72 100,7 
AO-1935 0,16 24,1 4,2 67,8 1,9 0,44 1,8 0,12 0,28 100,8 
AO-1954 <0,1 8,8 4,0 84,9 0,7 0,41 1,3 0,16 0,98 101,2 
AO-2080 <0,1 11,4 2,6 80,0 1,9 0,39 4,3 0,12 0,53 101,2 
AO-2089 <0.1 13,4 2,9 74,7 4,4 0,36 4,2 0,12 0,62 101,7 
AO-2104 0,43 15,8 2,8 76,9 0,9 0,36 2,8 0,12 1,00 101,1 
AO-2113 0,18 13,5 5,8 76,1 1,0 0,38 1,6 0,23 2,22 101,0 
AO-2116 <0,1 6,8 7,2 82,9 <0,4 0,16 1,2 0,28 2,34 101,2 
AO-2118 <0,1 11,7 3,3 84,6 0,8 0,29 2,2 0,12 1,18 104,2 
AO-2122 <0,1 14,2 3,8 78,8 0,6 0,35 2,1 0,25 1,55 101,6 
AO-2127 0,45 11,1 14 70,5 <0,4 0,25 1,2 0,21 2,75 100,8 
AO-2144 <0,1 48,6 10 25,5 3,3 0,75 3,4 1,56 6,80 99,9 
AO-2145 0,35 34,3 3,7 56,4 1,9 0,40 2,3 0,16 1,09 100,6 
AO-2146 <0,1 37,7 1,4 51,8 5,2 0,60 2,8 0,14 0,70 100,3 
AO-2147 <0,1 31,4 1,1 65,5 <0,4 0,20 1,3 0,17 1,01 101,0 
AO-2148 1,81 25,5 3,7 61,8 3,8 0,45 2,5 0,14 0,69 100,4 

 
 
Tabela 2: Teor de Fe II (% em peso) em rochas padrões e amostras de referência 
 
Padrões/Am. Ref. Teórico Experimental 
*SARM 2 (syenite) 0,30 <0,30 
*SARM 6 (dunite) 14,6 14 
Laterita de Cuba ausência de Ferro <0,30 
Rocha CPRM 272 7,7 7,9 
Rocha CRPM 268 1,8 1,9 
Obs.: * Padrões da S.A. Bureau of Standard. 
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  Com o objetivo de  estimar a precisão analítica dos elementos químicos Cu, Pb, Zn, Co, Mn, Ni, Fe, Cr, Mg, Na, K, 
Al, Ca, F e Ba quantificados por espectrofotometria de absorção atômica, após abertura por água régia (4:1), com 
exceção do elemento F, determinado por eletrodo de íon específico, efetuou-se o estudo supracitado em amostras de 
sedimentos de corrente, coletadas durante o final da estação seca de 1993, no Município de Bebedouro, Estado de São 
Paulo. As amostras foram submetidas à secagem em estufa  regulada para 60o C. Após a secagem elas sofreram 
desagregação, homogeneização e peneiramento em peneira de aço inox, com malha inferior a 80 "mesh". Para  obter as 
10 duplicatas, quartearam-se 10 amostras originais (necessárias ao controle de qualidade analítica), as quais foram 
inseridas aleatoriamente no lote de 33 alíquotas de amostras de rotina enviadas para análises no Laboratório de 
Geoquímica do Agrupamento de Planejamento Mineral, da Divisão de Geologia do Instituto de Pesquisas. Tecnológicas 
do Estado de São Paulo. A seguir, e a partir dos dados analíticos obtidos, aplicou-se o método  de Thompson & 
Howarth 1978, o qual preconiza que a variação do desvio padrão da análise (Sc) é expressa como uma função da 
concentração (c) e do desvio padrão a concentração zero (So) segundo a equação: Sc = So + Kc . Concluiu-se que os 
melhores resultados da precisão foram obtidos para os elementos Fe, Al, Cu, Pb, Zn, Co, Ni e Na, além de Mn, Cr, Mg, 
K, Ca,  Ba e Mg.  
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Como assinalado por DAMASCENO (1966), as rochas que constituem os diques que cortam o Complexo 

Costeiro entre São Sebastião e Ubatuba (litoral do Estado de São Paulo) enquadram-se em dois grupos: rochas 
básicas a intermediárias e lamprófiros. Ambos os grupos são também encontrados nas ilhas de São Sebastião, 
Anchieta e do Mar Virado. 

No diagrama de classificação das rochas ígneas de Le Maitre (1989), os dados geoquímicos das rochas básicas 
e intermediárias plotam nos campos dos basaltos, traquibasaltos e traquiandesitos basálticos, enquanto os 
lamprófiros caem nos campos dos foiditos, picrobasaltos e tefritos (GARDA et al. 1994). Quanto à composição 
mineral, os lamprófiros podem ser classificados em função dos minerais essenciais ricos em voláteis (ROCK 
1991): camptonitos (com kaersutita), monchiquitos (com kaersutita e analcima), biotita lamprófiros, nos quais se 
inclui uma variedade ultramáfica denominada alnöito, e lamprófiros picríticos. 

A fórmula estrutural dos piroxênios é M2M1T2O6, onde M1 e M2 correspondem às posições dos cátions em 
coordenação octaédrica e T às posições dos cátions em coordenação tetraédrica. Os piroxênios ferromagnesianos 
e os cálcicos podem ser representadas no quadrilátero Quad, que é um polígono definido no sistema enstatita-
wollastonita-ferrossilita (MORIMOTO 1988). 

Os piroxênios dos alnöitos deste estudo são um exemplo de que o Quad nem sempre é adequado para 
representar certas composições. Esses piroxênios apresentam mg [= Mg/(Mg + Fe2)] da ordem de 0,85, as 
quantidades mais elevadas de TiO2 (4-8%) e Al2O3 (10-14%) e as mais baixas de SiO2 (34-43%), cuja 
deficiência é típica nessas rochas. Desta forma, praticamente todo o Al deve suprir a falta de Si para completar a 
posição T. Consequentemente, todo Ti, Mg e Fe ficam alocados na posição M1 e Ca, praticamente sozinho, 
ocupa a posição M2. O diagrama Quad apenas destaca as quantidades elevadas de CaO nesses piroxênios, que 
plotam acima do limite diopsídio-hedenbergita (Wo > 50), fora do campo dos piroxênios ferromagnesianos e 
cálcicos típicos (FIG. 1). 

O parâmetro Outros (CAMERON & PAPIKE 1981) caracteriza de maneira mais apropriada o comportamento 
dos piroxênios dos alnöitos. A equação de balanço de carga (PAPIKE et al. 1974) pode ser simplificada como: 
VIAl + Fe3 + 2Ti4 = IVAl, sendo IVAl (tetraédrico) e Ti as variáveis que definem o parâmetro Outros. Esse 
parâmetro nos piroxênios dos alnöitos atinge até 50%, ou seja, apenas os 50% restantes são representados pelas 
variáveis do Quad (Mg, Ca e Fe2). 

Nos piroxênios dos demais lamprófiros (mg = 0,80), Outros também é relativamente elevado, atingindo 30%. 
Nos diagramas Quad (FIGS. 2 a 5) esses piroxênios situam-se também acima do limite Di-Hd, sustentando que 
praticamente apenas Ca preenche M2. 

As relações entre Ti, Al e Fe também podem ser observadas nos megacristais zonados, por exemplo, dos 
tefritos. As bordas desses (mg ≈ 0,76 e Wo ≈ 53) são mais ricas em Fe, Al e Ti, aparecendo ao microscópio mais 
rosadas (Ti mais abundante) que as porções centrais (mg ≈ 0,87 e Wo ≈ 49). A coloração rosada também é 
característica dos piroxênios da matriz dessas rochas, cujas composições estão representadas na FIGURA 6. 

As rochas de composição básica a intermediária apresentam piroxênios com mg ≤ 0,75 e Outros < 25%. A 
FIGURA 7 mostra a variação composicional desses piroxênios de diferentes diques basálticos. Os piroxênios das 
amostras IA-7B, PSC-7 e SA-1-B1 caem no campo da augita (20 < Wo < 45), enquanto as amostras PE-1A, PE-7 
e IA-7A apresentam tanto augitas (inclusive subcálcicas) como pigeonitas. 

Os traquibasaltos (FIGURA 8) estão representados pelas amostras das bordas do dique da Ponta do Bonete, 
cuja espessura é de 30m e sua composição varia de básica (bordas) para intermediária (porções centrais), onde 
quartzo aparece intercrescido com feldspato. Os piroxênios das porções de borda apresentam Wo > 38. Esta 
observação difere do que foi descrito no dique de Toninhas (GOMES & RUBERTI 1979), em cujas bordas 
aparece pigeonita intermediária e, mais raramente, ferroaugita subcálcica e pigeonita magnesiana. A pigeonita 
desaparece nas porções centrais do dique, dando lugar a augitas mais cálcicas. Esta tendência para composições 
mais alcalinas em direção ao centro do dique também está retratada nas composições dos feldspatos e nas das 
rochas do dique, que passam, das bordas para o centro, de traquiandesitos basálticos para traquiandesitos 
(segundo a classificação de Le Maitre 1989). 



Os piroxênios dos traquiandesitos basálticos deste estudo caem nos campos da augita subcálcica e pigeonita 
(FIGURA 9). 

As composições dos piroxênios dos basaltos, traquibasaltos e traquiandesitos basálticos definem tendências 
que, representadas no diagrama de relações politermais dos piroxênios do Quad para 1 atm (LINDSLEY 1983), 
indicam como temperaturas mínimas de cristalização das pigeonitas e augitas valores entre 1000° e 1100°C. A 
FIGURA 10 apresenta as composições dos piroxênios das amostras MV-1-A, MV-1-B e IA-4 plotadas nesse 
diagrama. As temperaturas assim obtidas também são confirmadas pelo diagrama de variação da temperatura 
crítica no solvus augita-pigeonita e de estabilidade mínima da pigeonita a 1 atm de LINDSLEY (1983). 

BELLIENI et al. (1988) reexaminaram as análises dos piroxênios dos diques da região costeira entre Santos e 
Rio de Janeiro (COMIN-CHIARAMONTI et al. 1983) e observaram que nos diques de afinidade tholeiítica, 
comparando-se os piroxênios ricos em Ca cristalizados inicialmente com os mais tardios, havia um leve 
decréscimo de Wo. O inverso caracterizou os piroxênios ricos em Ca das rochas com tendências subalcalinas-
alcalinas, plotando os mais tardios no campo das augitas subcálcicas. Essas augitas são, na realidade, exsoluções 
lamelares de pequena escala de augita e pigeonita, resultado da decomposição espinoidal (MELLINI et al. 1988). 
Os raros ortopiroxênios dessas rochas são de cristalização tardia e distinguem-se por Fetotal alto. 

As composições e afinidades das rochas básicas a intermediárias e dos lamprófiros deste estudo são bem 
retratadas pelos seus piroxênios. Pigeonitas e augitas subcálcicas aparecem nos diques de composição básica a 
intermediária indicando tendências tholeiíticas, enquanto os piroxênios dos lamprófiros (augitas ricas em Ti) 
indicam evolução com tendências alcalinas, até o extremo dos alnöitos, onde Ti, Al e Fe passam a ter papel 
muito importante nas substituições que tentam compensar as deficiências em Si. Os tefritos, conforme indicaram 
as composições dos megacristais zonados de piroxênio podem corresponder a magmas menos hidratados que os 
lamprófiros, porém de mesma filiação. 
 

 
 

FIG. 10 - Relações politermais dos piroxênios do Quad para 1 atm (LINDSLEY 1983). Os 
triângulos representam as composições dos piroxênios das amostras MV-1-A, MV-1-B e IA-4, 
representados na FIG. 9. 
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Introdução 

A área estudada encontra-se inserida na Província Borborema no limite entre a Faixa de Dobramentos Pajeú-
Paraíba e o Maciço Caldas Brandão-São José do Campestre. As rochas metamáficas de Itatuba (PB) fazem parte 
de um trend regional de rochas metamáficas, coincindente com uma anomalia gravimétrica positiva que se 
estende linearmente desde Lucena (PB), no litoral, passando por Sapé, Itabaiana, Itatuba e Queimadas (Rand & 
Manso, 1990). A mesma anomalia projeta-se de Queimadas para WSW até Floresta (PE). Neste mesmo trend 
regional foram identificadas ocorrências de eclogito associadas a depósitos de Fe-Ti, como por exemplo, em 
Bodocó e Floresta no Estado de Pernambuco (Beurlen, 1988), e na região ora estudada. 

Na região de Itatuba (PB), rochas metamáficas ocorrem como lentes, encaixadas nos migmatitos regionais que 
fazem parte do Complexo Gnáissico-Migmatítico, definido por Costa et al (1979).. Apresentam três fácies 
petrográficas/texturais que passam gradativamente uma a outra: anfibolitos maciços, anfibolitos bandados e 
granada piroxenitos. 

Os granada piroxenitos encontram-se como nódulos ou lentes dentro dos anfibolitos de textura maciça ou 
levemente bandada, geralmente ocorrendo juntos sob a forma de blocos soltos. Em campo a distinção entre 
ambas é marcada pelo aumento de plagioclásio e desaparecimento da granada. 

As relações microtexturais das rochas estudadas apontam para uma evolução metamórfica complexa, onde três 
estágios poderiam ser registrados: (1) um evento no fácies eclogito sugerido pela ausência de plagioclásio 
primário e relictos de granadas envoltos por intercrescimentos simplectíticos de plagioclásio e clinopiroxênio 
e/ou de plagioclásio e anfibólio, provavelmente resultantes da desestabilização de onfacita; (2) um evento no 
fácies granulito, representado pela paragênese granada-clinopiroxênio-plagioclásio; e (3) um evento no fácies 
anfibolito, marcado pela estabilidade do par hornblenda-plagioclásio. 

Química mineral 

As análises de química mineral foram rea-lizadas em um JEOL Superprobe 733  (10 kv, 122 cps, 100s) no 
Imperial College (Ingalterra) e na UnB (Brasília) através de uma CAMECA SX50. Foram realizadas análises 
pontuais no núcleo e borda das diferentes fases minerais para verificar a pre-sença ou não de zoneamento. 

Granadas 

Na sua maioria, as granadas são ricas em almandina (56-69%mol), com quantidades razoáveis de grossulária 
(18,5-23,0%mol) e de piropo (7-20%mol). Alguns cristais de granadas apresentam teores anômalos de 
grossulária (35-64%mol) e de piropo (37%mol). As composições das granadas analisadas foram projetadas no 
diagrama triangular almandina-grossulária-piropo (Fig. 01). Verificou-se que a maioria dos pontos cai dentro do 
campo das granadas de eclogitos tipo C (eclogitos ocorrendo como bandas ou lentes dentro de terrenos 
metamórficos do tipo alpino), segundo Coleman et al. (1965). 

As granadas são levemente, mas sistematicamente zonadas, mos-trando uma variação composicional. Em geral, 
esses minerais, mostram um decréscimo em Mg e acréscimo de Fe e Ca do núcleo para a borda, indicando 
reequilíbrio metamórfico em condições de pressões mais baixas nas bordas das granadas. O comporta-mento do 
Mn permanece basicamente constante, ainda que, em algumas amostras verifique-se um enriquecimento desse 
elemento nas bordas. 

 

 



Piroxênios 

De acordo com a classificação de Morimoto (1968), a maioria dos clinopiroxênios analisados, são cálcicos e 
mostram composição variando de Wo25En40Fs35 a Wo50En10Fs40 (Fig. 02). Em granadas piroxenitos que possuem 
teores intermediários de MgO, os clinopiroxênios são do tipo diopsídio e augita, enquanto que, nos granada 
piroxenitos empobrecidos em MgO, são heden-bergitas.. Os ortopiroxênios caem no campo da clinoferrosi-lita. 
Os clinopiroxênios apresentam uma discreta variação no comportamento dos elementos maiores: Os bordos 
tendem a enri-quecer em Fe e Ca, enquanto o Mg não apresenta uma variação sistemática, podendo tanto 
aumentar quanto decrescer do núcleo para a borda. 

Plagioclasios 

De uma forma geral, os plagioclásios nessa rocha são enriquecidos na molécula de anortita. Os de origem 
secundária que formam intercrescimentos simplectíticos com o anfibólio ou constituem a matriz, variam de 
labradorita a anortita (An67-90), entretanto, aqueles que se encontram em equilíbrio com o anfibólio apresentam 
teores de anortita um pouco inferior (An61-80). Os anfibólios que formam textura em equilíbrio com a granada e o 
clinopiroxênio e os que se encontram inclusos em granadas como prováveis remanescentes ígneos, revelaram 
teores de Ca mais baixo (An41-60). (Fig.03). Segundo Mengel & Rivers (1989), em agregados equigranulares os 
plagioclásios em equilíbrio com granada e/ou piroxênio, possuem composição variando de An30-50, enquanto, os 
tipos subordinados ocorrendo em agregados sim-plectíticos com hornblenda ou ortopiroxênio, possuem conteúdo 
elevado de Ca, variando de An65-92. Essa mesma configuração foi observada por Messiga et al. (1991) nos relictos 
eclogíticos do Cinturão Móvel Proterozóico Nagssugtoqidian (Groenlândia). Plagioclásio em intercrescimentos 
simplectíticos associados a granadas exibiam conteúdo de anortita An81-84. 

Anfibólios 

Nas rochas metamáficas de Itatuba, anfibólios mos-tram uma ampla variação composicional. De acordo com a 
clas-sificação de Leake (1968), os anfibólios das simplectitas são essencialmente ferro-edenitas; aqueles que 
constituem os bor-dos de clinopiroxênios variam de cummingtonita a actnolita, enquanto que, os anfibólios em 
equilíbrio com o plagioclásio secundário, podem ser edenitas, pargasitas, ferro-hornblendas e hornblendas 
tshermakíticas (FIGS. 04 e 05). Nos anfibólios neoformados, zoneamento em relação aos elementos maiores não 
foi observado. O Ca sempre apresenta um comportamento estável; Fe, Mg e Na quando variam, verifica-se que 
os valores de bordo são levemente diferentes dos valores de núcleo, e sem um comportamento sistemático.  

Conclusões 

Embora as análises químicas por microssonda não tenham permitido identificar onfacita, caracterizando os 
clinopiroxênios em equilíbrio textural com a granada, existe a possibilidade de que essas rochas tenham sofrido 
metamorfismo no fácies eclogito, porque clinopiroxênios intercrescidos com plagioclásios em anfibolitos com 
textura em coroa são interpretados como o resultado de desestabilização de onfacitas eclogíticas e as granadas 
reliquiares teriam estado em equilíbrio com essas onfacitas no fácies eclogito. A composição química das 
granadas é mais um subsídio para confirmar uma fase metamórfica de alta pressão. De acordo com o contexto 
geológico, nós poderíamos inserir os granada piroxenitos estudados no grupo B (bandas ou lentes dentro de 
terrenos gnáissicos-migmatíticos), entretanto, o conteúdo de piropo destas estaria em discordância com os 
valores determinados por Coleman et al. (1965). Esse comportamento deve-se ao fato de que a composição 
original das granadas não foi preservada, e há exemplos como o do Cinturão Móvel Nagssugtoqidian (Messiga et 
al. 1991), que apresenta uma história semelhante à da região de Itatuba (PB), onde os teores de piropo variam de 
8-27%. Além disso nas granadas das rochas estudadas verificou-se teores anômalos de 37% de piropo, podendo 
essas representar granadas eclogíticas que foram preservadas metaestavelmente. 
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FIGURA 01 - Diagrama triangular mostrando as proporções relativas de almandina+esperssatita (Alm+Esp), 

Grossulária+andradita (Gros+And) e piropo (Pi) nas granadas e os tipos de eclogitos de Coleman et al. (1965) segundo a 
composição de granadas. Simbologia: �→ rochas com teores intermediários de MgO; ο→ rochas com baixos teores de MgO. 

 

 
 
 
FIGURAS-(02) Diagrama triangular mostrando as proporções de wollastonita (Wo), enstatita (Ens) e ferrossilita (Fs) para 

os piroxênios, segundo a classificação de Morimoto (1988). Simbologia como na figura 01. (03)  Diagrama CaO-Na2O-K2O  
mostrando as proporções relativas de albita, anortita e ortoclásio para os plagioclásios. Simbologia: �→ plagioclásio em 
equilíbrio com granada e clinopiroxênio; �→plagioclásio incluso em granada; ο→plagioclásio secundário constituindo a 
matriz, plagioclásio em equilíbrio com hornblenda, plagioclásio em simplectitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FIGURA 04 - Diagrama de Leake (1968) mostrando a classificação de anfibólios. Simbologia como na figura 01. (A): (1) 

tshermakita; (2) hornblenda tshermakítica; (3) Mg-hornblenda; (4) hornblenda tremolítica; (5) tremolita; (6) hornblenda 
actnolítica; (7) actnolita; (8) Fe-tshermakita; (9) hornblenda Fe-tshermakítica; (10) Fe-hornblenda; (11) hornblenda Fe-
actnolítica; (12) Fe-actnolita. (B): (1) Pargasita; (2) horblenda pargasítica; (3) edenita; (4) edenita silícica; (5) pargasita 
ferroana; (6) hornblenda pargasítica ferroana; (7) Fe-pargasita; (8) horblenda Fe-pargasítica; (9) Fe-edenita; (10) Fe-edenita 
silícica. 
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Introdução 

  A mina de Candiota em explotação pela CRM (Companhia Riograndense de Mineração), situa-se na Depressão 
Periférica, a sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, próximas às cidades de Bagé, Pinheiro Machado e Herval, a 400 
Km de distância da capital do estado, Porto Alegre. Esta área se caracteriza por apresentar extensas jazidas de carvão, 
cerca de 38% do total das reservas nacionais, que formam o que se denomina Jazida Grande Candiota,  principal jazida 
do Rio Grande do Sul. 
  A Mina de Candiota, estratigraficamente pertence à Formação Rio Bonito, que, junto com a Formação Palermo, 
constituem o Grupo Guatá, subdivisão do Super Grupo Tubarão da Bacia do Paraná (Schneider, 1974). 
  A camada principal de carvão, camada Candiota, é delimitada por camadas de argilito no topo e na base, a superior 
com espessura variando de 1,5 a 2 m, e a inferior de 0,75 a 1,20 m. A reserva de argilito total da mina é de 157.000 m3, 
sendo que a camada superior é de 117.00 m3. 
  O objetivo deste estudo é a caracterização mineralógica e geoquímica dos argilitos,  que são tratados como rejeitos na 
Mina de Candiota. 

Caracterização paleoambiental 

  Segundo Lavina & Lopes (1987), na Bacia do Paraná, o episódio transgressivo do Permiano Inferior desenvolveu-se 
como uma série de pulsos sucessivos, intercalados com períodos de estabilidade da linha de praia ou mesmo regressões 
acentuadas. A componente transgressiva foi predominante e os sistemas de planície costeira e continentais foram 
recobertos pelos sistemas marinhos. 
  Entre os pulsos transgressivos, sistemas deltaicos progradaram, sendo parcialmente retrabalhados no início do pulso 
transgressivo seguinte. Do retrabalhamento dos sedimentos deltaicos por ondas e correntes, resultou o desenvolvimento 
de cordões litorâneos e ilhas de barreira as quais associam-se a campos de dunas  eólicas e turfeiras que resultaram nos 
carvões gonduânicos do Rio Grande do Sul, referenciados na Formação Rio Bonito. 
  Segundo Lopes et al (1986) no final do Permiano Inferior (início do Permiano Superior), a sedimentação em "onlap" 
atingiu o atual Rio Grande do Sul. Os autores reconheceram, a partir desse estágio, três fases de períodos transgressivos. 
Estes avanços progressivos do mar caracterizaram fases distintas de formação das turfeiras dentro da jazida, e durante o 
período de equilíbrio entre cada pulso, pequenos eventos progradacionais ocorriam, sendo responsáveis pelo 
fornecimento de material clástico para a redistribuição ao longo dos sistemas de barreiras estabelecido. 

Litologia e metodologia: 

  Foram descritos 8 testemunhos de sondagem, os argilitos tem coloração de cinza claro (Rock Colort Chart, N7)a cinza 
médio (Rock Color Chart, N6), são maciços, possuem restos de vegetais carbonizados e bioturbações. Além das 
camadas de argilito, nas camadas de carvão ocorrem lâminas centimétricas de argila branca, caracterizadas por Correa 
da Silva (1971) como "tonstein", nestes níveis também se evidencia intercalações de níveis carbonosos. Uma 
característica da seqüência litológica é a transição das camadas de carvão para as camadas de argilito, isto é, o contato 
entre as duas não é brusco, a camada de carvão gradua para folhelho carbonoso, o folhelho gradua para argilito maciço 
e vice-versa. Já o "tonstein" possui um contato brusco com o carvão na base, sendo que a transição ocorre no topo da 
camada. 
  A composição mineralógcia das rochas pelíticas testemunhadas foi determinada principalmente por difratometria de 
raios - X. A mineralogia total foi obtida por meio do método do pó desorientado, utilizando-se o difratômetro de raios - 
X Diffraktometer SIEMENS  D 5000 (ânodo de cobalto, filtro de níquel, fendas 1 , 40 mA e 30 KV). Os argilominerais 
foram analisados na fração inferior a 2 m pelo método do pó orientado, glicolação com etilenoglicol e calcinação a 490 
°C.  

 



Resultados 

 Os argilitos da Mina de Candiota, são constituídos por um conjunto de minerais em teores variados, incluindo: quartzo, 
feldspato potássico e argilominerais. 
  Os argilominerais identificados na fração menor que 2 m foram: interestratificados ilita/esmectita desordenados, ilita, 
caolinita. 
  Para os interestratificados ilita/esmectita, utilizou-se a razão vale/pico de Hoffman ( apud Alves, 1990), a fim de 
determinar  a variação do teor de camadas de ilita, e o teor de ilita varia de 10 a 60%. Os picos destes argilominerais 
mostram-se bastante irregulares, demonstrando a heterogeneidade da amostra, podendo evidenciar uma diversificação 
de áreas fontes ou alternância climática acarretando uma erosão diferenciada da mesma área fonte. 
  Nos difratogramas de mineralogia total dos "tonstein", foram identificados a espécie caolinita e quartzo, o que 
evidencia ou uma diagênese mais acentuada nestas camadas, com lixiviação de diversos cátions formando caolinita ou 
uma área fonte diferente daquela fornecedora  dos argilitos. 
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Abstract 

  This research deals with the role organic matter and particle size play on the measurement of CEC in tropical 
soils. To achieve this goal, the CEC of two acrisols (PVA and PVE, Brazilian taxonomy) and one Cambisol were 
measured in five replicates of the A horizons using particle sizes smaller than 2mm and 2µm, before and after 
oxidation of organic matter. Clay results are much less variable than that on the coarse size. They allowed to 
conclude that 20% of CEC in the Cambisol, 38% of CEC in the PVE and 16% of CEC in the PVA are due to the 
organic matter. These figures measured in the coarse size particles are 4%, 40% and 60% respectively, allowing 
a misinterpretation of CEC in the Cambisol as being not a function of the organic matter, but due only to the 
exchangeable cations, actually higher in the Cambisol than in the Acrisols. This study also concluded that 
measurements made in the clay size statistically differ from those made in the coarse particles. Therefore, it 
confirms the importance of measuring CEC in the clay particle size instead of in the coarse one.         

 
Fundamentação teórica:   

 
A capacidade de Troca Catiônica (CTC) é uma importante característica  pedológica, que influencia na 

fertilidade dos solos, uma vez que a nutrição das plantas se faz por processos físico-químicos coloidais e de 
superfície, utilizando os cátions mais disponíveis na solução do solo. O grau de intemperismo de um 
determinado solo também está intimamente relacionado à sua CTC, a qual é, por sua vez, condicionada pela 
composição mineralógica do material. 

Os solos tropicais, intensamente alterados e lixiviados, são empobrecidos em nutrientes, e sua mineralogia se 
restringe às argilas de baixa atividade e aos sesquióxidos. Desta forma, a CTC da matéria orgânica nos solos 
tropicais torna-se relativamente muito importante. 

A CTC de um solo é determinada na maioria das vezes a partir da fração granulométrica menor que 2mm, que 
corresponde à Terra Fina Seca ao Ar(TFSA). Considerando-se que a propriedade de troca é atribuída 
exclusivamente às partículas coloidais do solo, de natureza orgânica e mineral, quer-se comparar aquele método 
tradicional com a determinação da CTC na fração menor que 2µm. 

A CTC dos solos pode ser determinada por saturação das amostras com uma solução contendo um cátion-
índice. Os cátions adsorvidos aos colóides do solo são trocados pelo íon índice, por exemplo, amônio. O excesso 
de íons amônio é removido por lavagem com álcool e uma solução salina é usada para remoção dos íons NH4

+ 
adsorvidos ao complexo coloidal(Singer, 1991). A solução extratora de acetato de amônio (1N, pH=7) tem 
excelente efeito de tamponamento, como comprovado por Chapman(1965), porém a determinação do íon amônio 
em solos com elevado teor de matéria orgânica ou teor apreciável de caolinita, haloisita ou outros argilo-minerais 
do tipo 1:1 pode levar a baixos valores para a CTC. Nestes casos, a acidez é elevada e o grau de fixação de íons 
amônio diminui(Black,1965). 

Os estudos de Raij (1973) mostram que a detecção da carga superficial aumenta com a valência do cátion-
índice; assim, as cargas positivas determinadas com o íon cloreto, sob a forma de NaCl e CaCl2, são maiores no 
segundo caso. Além disso, a determinação da CTC por saturação com íons divalentes, como o Ca2+, diminui a 
tendência para a dispersão do material (Jackson,1960). O uso de um solvente orgânico com constante dielétrica 
baixa como o etanol, também minimiza a dispersão de íons, e consequentemente, a perda de material durante a 
etapa de lavagem. 

 
 

 Materiais e métodos 
 
Foram escolhidos na Soloteca do Centro Nacional de Pesquisa em Solos (CNPS/EMBRAPA) amostras de dois 

perfis de solo do tipo Podzólico - Podzólico Vermelho Escuro (PVE) e Podzólico Vermelho Amarelo (PVA) - e 



amostras de um perfil de um Cambissolo. Dentro de cada perfil tomaram-se amostras do horizonte A da TFSA. 
Após a obtenção da fração argila (EMBRAPA,1979), fez-se a determinação da CTC das frações TFSA e argila, 
antes e após a oxidação da matéria-orgânica, por saturação do material com solução de cloreto de cálcio 1N, 
segundo metodologia modificada de Jackson (1960). 

Pesou-se 5 g de TFSA ou 1 g de argila, do material quarteado em 5 réplicas, e saturou-se com CaCl2 1N, pH=7. 
As amostras de TFSA foram submetidas a agitação mecânica por ½ hora (EMBRAPA,1979) e filtradas. O 
excesso de cálcio foi lavado com álcool etílico 60%. Uma alíquota do líquido de lavagem foi testada com 
solução de EDTA, ajustada a pH 10 com solução tampão, desenvolvida pelo CNPS/EMBRAPA, e 3 gotas de 
indicador Negro de Eriochrome-T. O papel de filtro contendo o solo saturado com cálcio foi colocado em 
Erlenmeyer contendo solução de KCl 1N. Após ½ hora de agitação mecânica pipetou-se uma alíquota da solução 
e titulou-se com EDTA 0,0125 M. 

Para a determinação da CTC na argila fez-se saturação do material com CaCl2 1N e centrifugação a 2000 rpm 
por 10 minutos após cada uma das cinco lavagens. Em seguida procedeu-se de maneira idêntica ao descrito para 
a TFSA. 

 
Apresentação e discussão dos resultados 

 
A homogeneidade do material argila fez com que os coeficientes de variação das medidas de CTC entre réplicas 

fossem no máximo igual a 7%, enquanto, na TFSA, o solo PVA com e sem matéria orgânica teve, 
respectivamente, 24% e 15% de variabilidade, sem que houvesse, no entanto, valores fora do intervalo de 
confiança de 99% (Tabela 1). Comparando nossos resultados medidos na TFSA com matéria orgânica, o mesmo 
solo PVA foi o único cuja média é diferente do valor fornecido pelo CNPS/EMBRAPA, tomado como referência 
(α=5%). 

O efeito de retirar a matéria orgânica foi significativo quando se analisa a fração argila de todos os solos, e a 
TFSA dos dois solos podzólicos, mas não é detectável na TFSA do cambissolo (teste t; α=5%). Não detectar a 
influência da matéria orgânica na TFSA do cambissolo, mas detectá-la na fração argila, vem mostrar a 
importância de se trabalhar com o material quimicamente mais ativo e fisicamente mais homogêneo, 
representado pela argila, em comparação com a TFSA. A carga de material inerte desta fração granulométrica 
prejudica a sensibilidade da medição: na fração argila, a proporção de matéria orgânica é tão maior que na 
TFSA, que é possível detectar sua influência - 20% da CTC do cambissolo é devida à matéria orgânica, e 38% e 
16% da CTC do PVE e do PVA também. Considerando os resultados medidos na TFSA, esta contribuição seria, 
respectivamente, de 4%, 38% e 62%. Estes valores levariam à interpretação de que a CTC do cambissolo não é 
devida à matéria orgânica, e sim à fração mineral, um equívoco em estudos de fertilidade do horizonte arável: 
isto seria confirmado pela soma das bases, medida na TFSA pelo CNPS/EMBRAPA, que é, no cambissolo, 3,5 
vezes maior que no PVE, e 11 vezes maior que no PVA. Tendo em vista que nossos resultados mostram que a 
CTC medida na TFSA é diferente da CTC medida na argila (teste t; α=5%), fica mais evidente a importância de 
se atribuir à matéria orgânica seu real valor no processo da troca catiônica, mesmo nos solos pouco 
desenvolvidos, que tenham maior teor de cátions trocáveis. 

 
Conclusões 

 
As características de homogeneidade física e atividade química da fração argila fazem com que a medição da 

sua CTC seja significativamente diferente da medida na fração menor que 2mm. Isto permitiu detectar a 
influência da matéria orgânica na CTC do horizonte A, tanto de solos podzólicos bem desenvolvidos, quanto de 
um cambissolo mais imaturo. Esta análise, se feita sobre os resultados da fração mais grosseira, poderia sugerir 
que a CTC do cambissolo no horizonte A não seria devida à matéria orgânica, e sim à fração mineral, uma 
interpretação equivocada, com reflexos decisivos para fins de fertilidade e manejo de solos eutróficos como o 
cambissolo. Tendo em vista que as medições da CTC na argila foram significativamente diferentes das medições 
feitas na terra fina, confirma-se que a medição da CTC na fração argila, embora mais trabalhosa que na terra 
fina, é largamente recompensada pelos resultados e interpretações que permite.  
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Tabela 1. Sumário dos resultados de cinco réplicas do horizonte arável dos três solos  

especificados, na  fração argila e na Terra Fina, com matéria-orgânica  (com m.o.)  e após   
eliminação da  matéria-orgânica (sem m.o.). 

 
Argila  (meq Ca / 100 g de argila) 

  Cambissolo PVE PVA 
   com  m.o.  sem  m.o.   com  m.o.    sem  m.o. com  m.o. sem  m.o. 

média 46,2 36,2 28,8 18,0 28,3 23,8 
desvio padrão 0,61 2,54 0,72 1,18 0,78 0,26 

CV % 1,3 7,0 2,5 6,5 2,8 1,1 
 

TFSA  (meq   Ca / 100 g TFSA) 
  Cambissolo PVE PVA 

   com  m.o.  sem  m.o.   com  m.o.    sem  m.o. com  m.o. sem  m.o. 
média 26,3 25,2 9,6 6,0 11,9 4,5 

desvio padrão 0,92 1,34 0,58 0,42 2,85 0,70 
CV % 3,5 5,3 6,0 7,0 24 16 

% de argila 40 39 30 
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Introdução 
 

Este trabalho apresenta um procedimento para caracterização mineralógica e geoquímica de amostras de evaporitos 
continentais (sabkhas) oriundas da Nigéria. Nesta região, os sais retirados destes depósitos são utilizados para consumo 
caseiro, principalmente como sal de cozinha (MAKANJUOLA  & BEETLESTONE, 1975). Estes autores realizaram 
estudos preliminares destes depósitos, onde foi determinado que os sais estão principalmente na forma de trona, com 
variáveis proporções de halita e subsidiariamente de thenardita. 

No presente estudo, a determinação geoquímica e mineralógica das amostras só foi possível através do emprego de 
várias técnicas analíticas, seguindo procedimentos modernos de caracterização de minérios (SWASH, 1984). A 
metodologia foi desenvolvida, a partir de técnicas já conhecidas, permitindo a caracterização de evaporitos de forma 
rápida e com precisão aceitável. 
  
Metodologia 
 

As amostras foram inicialmente estudadas por Difratometria de raios-X (DRX), para determinação qualitativa das 
fases mineralógicas. A partir destes dados foram definidos os diversos métodos analíticos a serem utilizados para 
quantificar os principais cations e anions presentes.   

As amostras foram previamente pulverizadas em recipiente de Widia até >200 mesh, secas em estufa a 75oC por três 
horas e estocadas em dessecador. Os seguintes parâmetros foram determinados: 

  1) Resíduo insolúvel (RI) na solução aquosa (fração que contem quartzo e outros minerais insolúveis ou pouco 
solúveis como carbonato de cálcio); 

  2) Perda por calcinação (PPC) a 1000 oC em forno mufla; 
  3) Carbono orgânico (Corg), carbono total (Ctot), carbono inorgânico (Cinorg) e de enxofre total (Stot) através de 

analisadores de carbono e enxofre da marca LECO modelo CR-12 e SC-132, respectivamente.  
Os anions determinados foram: 
  1) Sulfato Solúvel: através de Espectrofotometria (HACH, DREL-2000), com Cloreto de Bário, em amostras 

dissolvidas em água. 
  2) Carbonato e Bicarbonato: por volumetria com H2SO4. 
  3) Cloreto: volumetria com nitrato de prata. 
Os cations foram determinados nas amostras após fusão com LiBO2 (metaborato de lítio). 
O Na e K foram determinados por emissão usando Espectrômetro de Absorção Atômica (AAS), marca  Perkin Elmer, 

modelo 403. 
O Ca, Mg, Fe e Si através de Espectrofotometria de Emissão com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES) usando 

o equipamento SPECTROFLAME modelo FVM03. As linhas analíticas usadas para cada elemento foram: Ca (317,93 
nm), Mg (279,88nm), Fe (259,95 nm) e Si (251,61 nm). 
 
Resultados 
 

Os resultados das análises químicas encontram-se na tabela 1 e 2 para cada uma das sete amostras analisadas. 
A reconstituição mineralógica das amostras, tabelas 3 e 4, foi baseada principalmente na análise quantitativa de 

cations realizada por ICP-AES e AAS. Os resultados de K e Na serviram inicialmente para reconstituição dos 
haletos encontrados por DRX (silvita e halita) com ajuda do teor de cloreto solúvel determinado com nitrato de 
prata.  

A presença de minerais de sulfato em quantidade representativa, determinada em DRX, foi reconstituída a 
partir do sulfato solúvel na forma de sulfato de sódio. O restante de sódio foi considerado como carbonato.  

A caracterização dos diversos carbonatos foi realizada pela razão encontrada entre os mesmos na DRX. 
A análise de Stot foi proporcional ao sulfato solúvel, dado que confirmou as informações obtidas por 

espectrofotometria. As análises de CO3
2- e HCO3

- solúveis mostraram, no caso da amostra 1, ausência de 



carbonatos solúveis. Na amostra 4 a presença de bicarbonato ajudou na caracterização de trona junto com a 
DRX. 

A determinação de Corg  evidenciou o conteúdo de matéria orgânica carbonácea da amostra. Como era 
esperado a maior fração foi a de carbono inorgânico. A análise de DRX não registrou presença de carbono 
amorfo. 

A amostra 3 apresentou um difratograma característico de minerais de baixa cristalinidade, o que dificultou a 
análise de minerais de sulfato na mesma. 

O fechamento dos resultados das amostras 2, 4, 5, 6 e 7 comprova que os resultados das análises químicas 
foram coerentes.  

Na amostra 1, o fechamento do resultado foi elevado. A justificativa para este fato pode estar relacionada com 
a alta concentração de Sílicio e Cálcio, causando interferências nas linhas analíticas e maior erro que o estimado 
para este tipo de análise. Neste caso, o teor de CaO foi calculado a partir de PPC e dos dados de DRX. O baixo 
resultado encontrado para RI em H2O, não refletiu os resultados obitdos pela DRX e a análise química, 
impossibilitando a sua utilização. 
  
Conclusão 
 

Os resultados obtidos demonstram a eficiência da metodologia proposta para caracterização de evaporitos, 
especialmente pela possibildade de reconstituição dos minerais, fato confirmado pelas análises com DRX. 

Outro aspecto importante se refere à simplicidade do método, pois não exigiu tratamentos onerosos ou demorados, 
possibilitando a obtenção de resultados de acordo com o que se exige para estas aplicações. 
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Tabela 1 Análise de anions 
 
Amostra Ctot 

 % 
Corg 
% 

Cinorg% Stot 
% 

Cl-

(mg/g) 
SO4

2- 
(mg/g) 

CO3
2-  

% 
HCO3

-

% 
1 6.21 0.019 6.19 0.38 8 7 <LD 0.8 
2 11.46 1.305 10.15 0.07 14 4 2.88 <LD 
3 7.25 0.843 6.41 2.73 71 80 4.92 <LD 
4 8.17 1.819 6.35 1.72 36 51 9.48 1.04 
5 9.65 0.997 8.65 0.06 126 4 9.24 <LD 
6 4.96 0.576 4.38 4.39 20 200 5.04 <LD 
7 11.62 ND ND 0.035 40 1 6.24 <LD 
 
 
 
Tabela 2. Análise de cations, perda por calcinação e resíduo insolúvel 
 
Amostra Ca 

% 
Mg 
% 

Fe 
% 

Si 
% 

Na 
% 

K 
% 

PPC 
% 

RI 
% 

1 17.6 2.80 3.08 27.10 3.4 1.25 23.56 49.72 
2 0.76 0.84 0.22 5.30 30.5 2.32 42.83 22.85 
3 3.34 1.17 0.63 9.10 21.3 2.28 ND 36.45 
4 3.10 1.09 1.12 10.70 16.4 2.83 44.04 44.82 
5 0.42 0.48 0.44 3.30 29.0 2.05 52.57 10.82 
6 2.66 1.04 0.56 5.10 26.5 9.85 32.49 17.69 
7 0.37 0.18 0.30 0.63 37.4 2.05 46.31 2.20 
 
 



Tabela 3. Resultados dos óxidos metálicos,  PPC e a soma total. 
 
Amostra CaO 

% 
MgO 
% 

Fe2O3 
% 

SiO2 
% 

Na2O 
% 

K2O 
% 

PPC 
% 

TOTAL 
% 

1 22 4.65 4.40 51 4.58 1.51 23.56 111.7 
2 1.06 1.40 0.31 11.9 41 2.79 42.83 101.4 
3 5.74 1.94 0.91 20.7 28.71 2.75 - - 
4 4.34 1.81 1.60 23.5 22.11 3.41 44 100.8 
5 0.59 0.80 0.63 7.65 39 2.47 53 103.8 
6 3.72 1.72 0.80 10.91 36 11.87 32.49 97.3 
7 0.52 0.30 0.43 1.35 50 2.47 46 101.3 
 
 
 
Tabela 4. Principais minerais encontrados com suas respectivas fórmulas químicas 
   
Mineral 
% 

Fórmula Química 1 2 3 4 5 6 7 

trona  
 

Na3(CO3)(HCO3) 
2H2O 

- - 4.01 7.16 - - - 

natrita Na2CO3 - 68.1 12.7 10.1 50.9 34.5 82.9 
natron  Na2CO3.10H2O - - 34.2 27.1 - 8.47 - 
calcita CaCO3 43.0 - - 5.8 - 6.63 - 
aragonita CaCO3 - - 2.8 1.94 - - - 
halita NaCl - - 11.7 1.7 17.7 3.3 3.52 
silvita KCl - 4.43 - 5.4 3.91 - 3.91 
mirabilita Na2SO4.10H2O - 6.74 - - - - - 
thenardita Na2SO4 - - - 7.6 - 12.0 - 
portlandita Ca(OH)2 - 1.41 4.13 - 0.77 - 0.68 
quartzo SiO2 57 11.9 20.7 23.5 7.65 - - 
aphthitalita (KNa)3Na(SO4)2 - - - - - 33.7 - 
dolomita  MgCa(CO3)2 - - - - 3.64 - - 
TOTAL  100 92.6 90.3 90.3 84.6 98.3 91.1 
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  Um dos mais antigos exemplos em Portugal de preocupações inseríveis em Geoquímica ambiental deve-se ao 
naturalista brasileiro Ferreira da Câmara que em 1789 refere os maus efeitos nas pessoas da queima de carvão piritoso. 
Inseríveis ainda aí são os estudos antigos sobre os efeitos terapêuticos das águas minero-medicinais de termas 
portuguesas. O estudo químico dos solos inicia-se também no sec. XVIII, mas numa perspectiva agronómica, e só muito 
mais tarde as relações rocha-solo e solo-planta são estudadas em termos que se podem incluir na Geoquímica ambiental. 
Os efeitos sobre a saúde humana de poeiras de minas e pedreiras (silicose, etc.), sendo desde há muito conhecidos em 
Portugal, foram sempre considerados do âmbito da Medicina do trabalho e serão melhor enquadrados numa 
Mineralogia ambiental. 
  Uma questão que se põe de imediato é a do âmbito da Geoquímica ambiental: onde começa acaba esta ? Faz-se uma 
tentativa de delimitação do seu campo recorrendo-se a um diagrama não clássico do ciclo geoquímico. Procurar-se-á 
mostrar que na actualidade a Geoquimica ambiental é em Portugal muito mais do que se possa imaginar do domínio 
público, recorrendo-se para isso a exemplos retirados dos jornais, bem como de uma legislação pertinente cada vez mais 
numerosa. 
  Um levantamento geral das áreas temáticas das Semanas de Geoquímica - reuniões que desde 1977 a comunidade 
geoquímica portuguesa vem realizando - e da participação portuguesa nos Congressos de Geoquímica dos Países de 
Língua Portuguesa - primeira edição realizada em 1991 - revela que desde 1980 a Geoquímica ambiental aí consta com 
as designações de Geoquímica do ambiente secundário ou de Geoquímica do ambiente, anteriormente sendo 
Geoquímica de superfície. Quanto às comunicações, naturalmente que se nota um aumento do seu número e uma 
diversificação de tópicos em tempos cada vez mais recentes. O acervo de informação contida nas publicações referentes 
a essas reuniões permite aferir da quantidade e qualidade da pesquisa levada a efeito na última vintena de anos. 
  Essa pesquisa tem sido levada a cabo essencialmente em universidades, institutos de investigação e outras instituições 
públicas. No primeiro caso, no âmbito de actividades de pós-graduação: trabalho pós-doutoral, doutoramentos e 
mestrados, existindo no país um único Curso de Mestrado em Geoquímica, vai para 15 anos. 
  O ensino de graduação de Geoquímica do ambiente faz-se em disciplinas com esse nome pelo menos em duas 
universidades públicas. 
  O intemperismo das rochas conducente à formação de solos tem sido estudado, quer na natureza, que em laboratório, 
numa perspectiva de caracterização geoquímica e mineralógica dos respectivos processos, fundamentalmente para 
determinação de balanços geoquímicos. Com a influência que reconhecidamente a litologia tem nos tipos de solo que se 
observam em Portugal tais estudos têm aqui sido predominantes. Recentemente o tema da contaminação do solo por 
causas antrópicas, especialmente por fontes pontuais industriais e agrícolas, tem recebido bastante atenção. As relações 
solo-planta tem sido estudadas em termos de mobilidade no solo de metais pesados. A cartografia geoquímica regional 
multielementar da totalidade do território continental português está na mira de pelo menos duas instituições. 
Levantamentos locais usando o solo têm sido levados a efeito por instituições públicas ou privadas do sector geológico - 
mineiro (prospecção) e em trabalhos orientados para a agronomia, declarando-se aqui a utilidade de tais dados em 
estudos ambientais, nem sempre reconhecida ou utilizada. 
  Os sedimentos de corrente (“stream sediments”) têm sido utilizados frequentemente em levantamentos de prospecção 
geoquímica, alguns cobrindo vastas áreas, também por instituições públicas daquele sector. Também em relação a este 
material se declara a sua utilidade em estudos ambientais. Pelo menos duas instituições estãio interessadas neste tema: 
uma procede à criação de uma base de dados existentes e outra contempla um mapeamento actual multielementar da 
totalidade do território continental do país com base em dados recentes. Quer  o mapeamento de solos, quer o de 
sedimentos de corrente se integram no espírito do Projeto IGCP 259 “International Geochemical Mapping”. 
  Os sedimentos marinhos ao largo da costa portuguesa são cada vez mais objecto de pesquisa geoquímica, quer para 
sua carcterização, em relação em muitos casos com o apport de elementos químicos pelos rios, que para a decifração da 
origem e mecanismos marinhos de transporte desses sedimentos. 
  A poluição dos rios com metais pesados de origem industrial (aí se incluindo a industria extractiva) e de origem agro-
pecuária é um tema pleno de actualidade em Portugal. O mesmo se pode dizer da poluição dos aquíferos, a que há a 
acrescentar o perigo recorrente da poluição radioactiva a partir de Espanha (centrais nucleares e cemitérios nucleares). 
  Quanto à poluição do ar, a atenção vai essencialmente para a gerada pelo uso de combustíveis de viaturas, 
partiicularmente a provocada pelo  chumbo. 



  Que caminhos para o futuro ? O uso intensivo de dosagens de ultratraços de elementos e isótopos numa maior 
variedade de materiais geoquímicos essencialemente em estudos ambientais relacionados com a indústria; ligações mais 
intensas e extensas da Geoquímica à Arqueologia e a Geofísica; expansão da Biogeoquímica; maior participação mais 
em estudos oceanográficos e da atmosfera e mapeamento geoquímico de vastos segmentos da crusta são algumas das 
vias que seguramente vão ser seguidas em Portugal. 
  Está o país equipado para isso, em termos de meios humanos e de equipamento ? De um modo geral a resposta é 
positiva. A comunidade de geoquímica portuguesa é essencialmente composta por geólogos, engenheiros de minas e 
engenheiros geólogos, mas não sem que químicos, engenheiros do ambiente, engenheiros agrónomos e biólogos a ela 
não possam pertencer de pleno direito. De resto, a integração de Portugal na União Europeia e o facto de ser membro de 
agências internacionais relevantes (caso da Agência Internacional da Energia Atómica) abrem cada vez mais vias à 
colaboração entre pesquisadores portugueses e de outras nacionalidades e ao acesso aos equipamentos mais 
sofisticados. Colaboração de resto de todo em todo necessária até porque as questões ambientais que afecta o ar, os rios 
e os mares não têm fronteiras. 
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  The aim of the present paper is to give an overview of clay formation processes using published data from laboratory 
experiments to field observations. Emphasis will be made on the time-temperature factor which is the most important 
one in the clay crystallization processes either for short-time laboratory experiments or for long-time diagenetic 
evolution. 
 
1 REACTIVITY OF DIOCTAHEDRAL SMECTITES IN SHORT-TIME ALTERATION PROCESSES 
 
  The study of Whitney and Northrop (1988) is the most exhaustive concerning the range of experimental conditions and 
the analysis of the run products (250 - 450 oC, 1 - 220 days duration). It shows that the first reaction to occur in the 
smectite-to-illite experimental conversion is the formation of high-charge smectite layers from low-charge ones. This 
reaction was shown to be reversible in short time hydrothermal alterations (Meunier et al., 1992). 
 
2 SMECTITE TO ILLITE OR CHLORITE CONVERSION: LONG-TIME REACTION PROCESSES 
 
  1 Smectite to Illite conversion: In geothermal fields, three I/S particle populations coexist: pure or highly smectite 
I/S, random or ordered I/S which composition varies from 90 to 20 % Sm and pure illite. Several kinetic equations were 
proposed to model the smectite-to-illite conversion reaction. Huang et al. (1993) proposed a kinetic model which is 
first-order with respect to the concentration of K+ and second-order with respect to the fraction of smectite layers in the 
I/S fraction. The main difficulty is to estimate the K+ concentration. Using vitrinite reflectance and clay mineralogy data 
from the Cerro Prieto field (Salton sea), Velde and Lanson (1993) showed that the smectite-to-illite conversion can be 
modelled reasonably well by a single-step first-order reaction. They concluded that temperature is the most important 
variable for the smectite-to-illite conversion in the span of 104 to 105 years reaction time. 
 
  2 Smectite to chlorite conversion: The trioctahedral smectite to chlorite conversion was classically paralleled to the 
smectite-to-illite one. Recent studies show that corrensite is an independent phase that is to say an end-member in the 
series. This implies that randomchlorite/saponite mixed layers do not exist and that chlorite-rich mixed layers are in fact 
mixtures or interstratification of corrensite and chlorite. 
 
3 A CASE STUDY: THE ACTIVE GEOTHERMAL FIELD OF CHIPILAPA (SALVADOR) 
 
  1 Fossil alterations: The first widespread alteration is characterized by a typical propylitic assemblage (epidote + 
chlorite + quartz) which replaces pervasively plagioclase, pyroxene and glass. It is followed by a phyllic alkteration 
observed along fracture-controlled veins filled with a phengite + quartz paragenesis. The last alteration event is 
characterized by a clay-carbonate assemblage along interconnected microfractures; clay minerals belong to the smectite 
to illite and saponite to chlorite conversion series. 
 
  2 Present day alteration: Present day alteration is strictly restricted to the open fracture network in the productive 
zone. It is characterized by the crystallization of nearly pure dioctahedral smectites + haematite ± kaolinite at the walls 
of the fractures. This assemblage overprints the conversion series I/S and C/S of the previous intermediate hydrothermal 
stage creating spatial “clay anomalies” that closely corresponds to the present reservoir zones. 
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Introdução 
 
  A Geoquímica hoje se dirige cada vez mais em direção à Geoquímica Ambiental, estudando a interação estrutural, 
funcional e dinâmica entre as partes abióticas de ecosistemas, e deixando à Biologia o tratamento da interação entre 
suas partes bióticas, e claro que com um certo "overlap" interdisciplinar. Ambas as ciências dão suporte assim à nossa 
compreensão de função interna de ecosistemas e podem ajudar nas decisões relacionadas à interação do homem com o 
meio ambiente. As técnicas da Química Analítica são fundamentais para o levantamento de dados, hoje na Geoquímica 
também com uma certa ênfase aos poluentes orgânicos. Por outro lado, os laboratórios de Química Analítica já são 
atualmente considerados como fontes de poluição do meio ambiente.  
  O CO2 comprimido é discutido nesta palestra como um solvente alternativo, sendo apolar e não poluente, fornecendo 
com a pressão uma variável de processo, com que se pode controlar a força de eluição e a seletividade do processo de 
extração. Mas o CO2 supercrítico traz vantagens adicionais por exemplo nas aplicações às matrizes porosas com 
respeito ao tempo e rendimento da extração.  
  Os princípios da aplicação de CO2 comprimido são discutidos na introdução da palestra e em seguida sua aplicação é 
ilustrada com exemplos tratando triazinas, PAHs e PCBs em água e poeira de ruas, e em solos, terminando com um 
novo modelo que descreve o coeficiente k' de retenção na cromatografia com e a solubilidade em CO2 supercrítico 
como função da densidade de CO2. 
 
Experimental  
 
  Há um problema geral na extração com gases comprimidos: é o restritor que tem, como resistor ao fluxo, que garantir 
um fluxo definido do gas comprimido sob uma determinada pressão p, ao mesmo tempo deixando o gas descomprimir 
da pressão p até a pressão final, frequentemente a pressão ambiental. Nosso grupo desenvolveu um tipo de restritor que 
não só restringe mas também fornece a vantagem de uma pré-seletividade, em medidas do laboratório analítico. 
Consiste de uma série de micro-colunas de HPLC, com comprimento de18 mm e diâmetro de 1.6 mm, recheadas com 
material RP18, 5µm. A figura 1 mostra o esquema do equipamento usado: foi usado um compressor de membrana com 
uma válvula que controle a pressão até 300 bar, diferentes extratores, todos de tipo coluna para HPLC (sistema de 
BISCHOFF) e uma série de 9 a 11 micro-colunas citadas acima. 
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 Fig. 1  Esquema do equipamento usado para SFE e detecção 
 
 



  Várias qualidades de CO2 foram testados com respeito a serem apropriadas às diferentes aplicações em extrações e 
resultou desta série de experimentos que o melhor CO2 não é o que custa mais. Usamos hoje com preferência a 
qualidade 5.2 da firma AGA. 
 
Extração de PAHs de águas 
 
  Foram estudados os seis PAHs (policiclicos aromáticos) principais da regulamentação da água potável na Alemanha: 
fluoranteno, benzo-(b)-fluoranteno, benzo-(k)-fluoranteno, benzo-(a)-pireno, benzo-(g,h,i)-perileno e indeno-
(1,2,3,c,d)-pireno. Todos são bastante apolares e por isso são bons candidatos a serem extraidos de águas por CO2 
supercritico. O objetivo deste estudo foi chegar a um método de análise limpa que supere com respeito a sua 
sensibilidade o valor limite da regulamentação da água potável, sendo 200ng/l como soma das concentrações destes seis 
PAHs. Alcançamos esse objetivo com CO2 a 40°C e 200 bar (correspondendo a uma densidade >0,8 g/ml) e obtivemos 
as taxas de recuperação listadas na tabela 1, usando _250 ml de amostra de água e _50 ml de CO2 comprimido. 
Também estão tabelados os resultados de análises de amostras de 5 fontes tratadas em Mainz e de cada uma 
amostragem do rio Reno e do rio Nahe perto do Mainz. A quantificação foi feito com HPLC em fase reversa, usando-se 
um cromatógrafo modular da BISCHOFF e um detector de fluorescência da SHIMADZU. 
 
 Tabela 1: Taxas de recuperação (em %) e resultados de análises  
   de amostras de água (em ng/l) 

_______________________________________________ 
        fluoranteno         outros 
_______________________________________________ 
recuperação 
concentrações >20 ng/l >90 > 80 
concentrações >  2 ng/l >80 _ 60 
água do Reno 16,5    < 1 
água do Nahe 12,9          < 1 
fonte Bretzenheim 1 4,8 traços 
fonte Bretzenheim 2 4,4 
Bergweg 5,2 traços 
Taubertsberg 4,0  
Hechtsheim 4,0 
_______________________________________________ 
 

  Os resultados obtidos mostram o potencial da extração com CO2 supercrítico (SFE) de poluentes pouco polares. 
Mostram também a limpeza relativa do água potável e sobretudo do Reno de hoje, ~10 anos atrás comentado como um 
rio muito poluido. 
 
Extração de PAHs e de PCBs de poeira de estradas, ruas e caminhos campestres 
 
  O objetivo deste estudo foi testar a aplicabilidade de CO2 supercrítico como eluente na extração de PAHs e de PCBs 
(policlorobifenilos) da poeira de ruas e pesquisar se existia uma correlação entre a distribuição da abundância relativa 
no grupo de PAHs, e igualmente no grupo de PCBs, e suas distribuições nos possíveis causadores da poluição. 24 
amostras de diferentes locais na Alemanha foram analisados com respeito ao conteúdo de 15 PAHs e de  9 PCBs. 1 a 3 
gramas de partículas das amostras com diâmetro menor que 100 µm foram extraidas sob condições delineadas na seção 
anterior usando agora 20 litros normais de CO2. Em seguida cada micro-coluna foi eluida com 1 ml de tolueno 
(inevitável!) e esta solução foi analisada num cromatógrafo de gases (HP 5890A) acoplado a um espectrômetro de 
massas (HP 5970). A seguinte figura 2 mostra a soma de concentrações dos 9 PCBs de amostras que foram tiradas nas 
primaveras dos anos 1990 e 1991. 
  Esta figura mostra um primeiro grupo com conteúdo de PCBs de até 270 ng/g em que todos são de lugares com pouco 
trânsito, tanto os de caminhos campestres quanto os de áreas industriais. O segundo grupo entre 750 e 840 ng/g são 
amostras de lugares com bastante trânsito, mas de baixa velocidade. O terceiro grupo acima de 2000 ng/g são de lugares 
de alto trânsito e (em dois casos) de muito alta velocidade. Serão discutidos na palestra mais resultados em maior 
detalhe, também com respeito de PAHs. 



      
 
    Fig. 2  Concentração total de PCBs nas amostras estudadas 
 
  Com base nestes resultados se pode especular que a abrasão de rodas de carros e a fuligem de diesel podem ser 
responsáveis pela alta carga de poeira das estradas com PCBs, em certos lugares de amostragem. Pode-se observar que 
não é óleo diretamente vazado de carros: a distribuição da abundância de PCBs em todas as amostras investigadas aquí 
é semelhante e muito diferente da distribuição de PCBs em óleos de transformadores, em óleos combustíveis e óleos de 
rejeito. 
 
Extração de pesticidas/herbicidas/fungicidas de solos  
 
  É bem conhecido o problema de resíduos não solúveis, considerando a extração de agrotóxicos de solos. Considerando 
a vantagem de difusividade alta em solventes supercríticos, o CO2 supercrítico já foi usado em vários casos como meio 
de extração. Nesta palestra se mostra primeiramente resultados comparando a solubilidade de algumas triazinas, sua 
extratibilidade de lã de vidro e finalmente de solos. Em seguida, resultados da extração clássica com sonicação e da 
extracão com CO2 supercrítico do fungicida dimethomorph® (Cyanamid-Forschung Schwabenheim) marcado com 14C 

de solos são discutidos com mais detalhe. O marcador 14C permite a determinação seletiva não só do dimethomorph® 
extraído mas também do resíduo não solúvel, por meio da queima do resíduo e determinação de 14CO2. Assim torna-se 

possível o estudo comparado dos dois diferentes processos da extração. A amostra com conteúdo de dimethomorph® 
foi envelhecido até 100 dias, tomando amostras cada 10 a 20 dias para se obter a cinética da taxa de recuperação. A 
figura 3 mostra os resultados.  



  
 Fig. 3: Cinética da taxa de recuperação na extração  
   classica e com CO2 supercrítico.  
   Desvio padrão de três experimentos independentes,  
   cada um medido também três vezes. 
   (outras condições no texto) 
 
  As condições da extração clássica com sonicação foram:  
Duas extrações de 4g de solo com ultrasom em 6 ml de acetona por 15 min e em seguida duas extrações com utrasom 
em 6 ml de metanol/água (4:1, v/v). Os extratos foram reunidos e analisados por radiometria. 
  As condições da extração com CO2 supercrítica foram: 
4g de solo molhado por 300 µl de metanol foram extraidos num extrator de 4ml  com 12 litros normais de CO2 em 300 
bar e 50 °C, depois de um tempo de equilibração de 7 min. A amostra foi colhida em 2 ml de metanol que foi analisado 
por radiometria. 
  A fig. 3 mostra que os resultados são comparáveis, fornecendo os mesmos resultados considerando o desvio padrão. 
Isto significa que mesmo que a difusividade em CO2 supercrítico seja teóricamente vantagosa com respeito ao acesso 
ao interior de poros e lâminas em partículas de solos, o fato de ser não polar não deixa o CO2 superar a força polar de 

interação do dimethomorph® com o material do solo. 
 
Modelagem da dependência de k' da pressão de CO2, seja puro ou modificado, na cromatografia com CO2 
supercrítico  
 
  O coeficiente de capacidade k' foi determinado em CO2 supercrítico puro ou modificado com determinadas 
porcentagens de metanol em diferentes temperaturas, sendo a pressão p a variável. Nosso novo modelo prevê que 
log k' ~ (1 − ρ)/ρ, com T = constante, sendo ρ a densidade. Nós mostramos que os experimentos verificam esta relação 
no caso de PAHs e de uma série de triazinas. Num teste deste modelo estudou-se a possibilidade de sua aplicação 
proveitosa aplicado à previsão do comportamento de compostos na extração. 
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  The development of inductively coupled plasma-mass spectrometry has created exciting possibilities for the fast 
multielemental analysis of geological samples with high sensitivity and good reproducibility. 
  A literature survey of the papers published about the use of the ICP-MS in the analysis of geological samples, like 
rocks, ores and minerals, evidences the major developments on both, the sample preparation and the measurements 
techniques, carried out on this field. 
  The possibilities of ICP-MS, problems related to the sensitivity and selectivity and applications for the elemental 
analysis of different types of samples are reviewed in this conference, taking special interest in the analytical aspects 
and including new strategies, such as the potential of isotope dilution, direct solid sample introduction methods (laser 
ablation and slurries introduction) coupling between ICP-MS and chromatographic techniques and the use of 
electrothermal atomization and flow-injection. 
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ASPECTS OF GLOBAL GEOCHEMISTRY - 1995 
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  Environmental Geochemistry is of growing importance to humanity today. Put differently, the quest for a self-
sustaining environment is predominantly the quest for a self-sustaining geochemical environment for the entire earth. 
Geochemists today have a unique opportunity to establish “global environmental geochemistry” to provide a major 
contribution to future environmental science worldwide. 
  By 1960, pioneer geochemical thinkers had already described general conceptual models to emphasize the global 
nature of the environment. As exemples, three of these models are described briefly. 
  In 1995, two major programs in “environmental geochemistry” are underway. One is the “Global Geochemical 
Databases” (IGCP Project 360) which is discussed elsewhere at this meeting. The other is the “Geoecology of Russia 
Program” based on landscape geochemical mapping of 9 “Polygons”, each 100,000 sq. km. in area, and located in a 
different part of Russia. Aspects of the “Baikal Polygon” in Siberia will be described as an example of another kind og 
global geochemistry now underway. The paper ends with suggestions for the future development of a global 
geochemistry. 
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  A Geoquímica como Ciência do foro geológico visando essencialmente o conhecimento da Terra (e não só), e com 
carácter eminentemente macroscópico na sua vertente económica de prospecção de recursos, enfrenta hoje em dia 
enormes desafios. 
  Dois aspectos se manifestam com particular acuidade. Por um lado, a intervenção de factores biogénicos nos processos 
geoquímicos tem sido progressivamente evidenciada - não apenas em relação com as rochas sedimenteres - dando lugar 
ao surgimento da Biogeoquímica. Por outro, o progresso das técnicas instrumentais de rastreio químico in situ, com 
resolução espacial micrométrica e capacidade de detecção de alguns elementos a nível sub-vestigial, tem proporcionado 
informações que transpõem a Geoquímica para uma escala quase atómica, fazendo ressaltar a importâncioa dos factores 
químico-energéticos em muitos processos geoquímicos. 
  De entre estes factores salientam-se os que se prendem com o alojamento mineral dos metais ditos “invisíveis”, 
geralmente de elevado teor económico (como o ouro) ou de procura acrescentada em resultado do acelerado 
desenvolvimento das “novas tecnologias”. Em macro-escala, estes aspectos têm reflexos importantes na definição dos 
critérios de avaliação de recursos, nas metodologias de prospecção e nas tecnologias de exploração minero-metalurgica. 
  Depois de refletir sucintamente as principais técnicas analíticas avançadas hoje ao alcance do Geoquímico, discute-se 
a relevância presentemente atribuída a factores atomísticos (p.e., o tipo de ligação química e a especiação) no 
comportamento geoquímico dos elementos escassos, em particular dos metais ditos “de alta tecnologia”. Com base em 
estudos anteriores que conduziram ao estabelecimento dos “domínios morfotrópicos” dos tipos estruturais minerais 
mais representativos - isto é, permitiram definir a abrangência química de cada mineral na tabela periódica - apresenta-
se uma sintese das tendências geoquímicas de alojamento mineralógico “invisível” daqueles metais. 
  Referem-se exemplos ilustrativos de acção químico-geológica de micro-organismos em processos de degradação e 
alteração, bem como nos de remobilização e mineralização, uns e outros envolvendo mecanismos de reduzido câmbio 
energético à escala atómica. 
  A finalizar, apresenta-se uma breve resenha histórica com menção ao aporte da Cristaloquímica e da Mineroquímica, e 
traça-se uma visão prospectiva das tendências de evolução da Geoquímica nesta viragem de século. 
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  Os perfis de alteração estudados desenvolvem-se em basaltos com baixos teores de TiO2 ( LTiB ) da Parte Sudeste da 
Bacia do Paraná (SPB) situada abaixo do lineamento do Rio Uruguai ( Picirillo et al., 1988 ). Eles associam-se à 
superfície  de Vacaria (Ab’Saber, 1969) correlacionável com a superfície Sul-Americana ( King, 1962 ), entre altitudes 
de 950 m a 750 m . As sequências de alteração mais completas localizam-se em morros de topo plano e apresentam as 
seguintes fácies: Rocha mãe, saprólito, alterito argiloso, alterito esferoidal, “stone line”, coberturas móveis e solo atual. 
   O saprólito é um conjunto de fragmentos de rocha desagregada de tamanhos variados. O alterito esferoidal situa-se 
acima do saprólito e é um conjunto de blocos arredondados de 10 cm a 1m de Ø de cor laranja amarelada escura e 
estrutura concêntrica, esferoidal. Encontra-se intercalado com o alterito argiloso constituido por material argiloso de 
cores pálidas recortado por fissuras planares multidirecionais. As fissuras são preenchidas por argilas brancas 
entremeadas à películas pretas de brilho untuoso. Na base, o alterito argiloso tem cores amareladas e homogêneas, no 
topo ele se torna mais avermelhado ( fácies "tachetée" ). O contato alterito - coberturas móveis é sinuoso e abrupto. 
Nesta discordância aparece uma “stone line” descontínua formada por fragmentos de diversos tamanhos. As coberturas 
móveis, acima dos alteritos, apresentam uma espessura variada (0 a 7m), se caracterizam pela cor marrom avermelhada 
moderada e pela organização em agregados naturais. O solo marrom, atual, tem espessura média de 20cm e recobre a 
superfície de toda a topossequência. 
  A caracterização dos constituintes dos conjuntos de alteração através da sua mineralogia, organização, distribuição e 
gênese foram estudadas por diversas técnicas: microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura (MEV), 
microscopia eletrônica de transmissão (MET), microssonda eletrônica, espectroscopia infravermelho com transformada 
de fourier ( IVTF ), difração de raios x ( DRX) e espectroscopia Mössbauer. No saprólito, os pedaços de rocha 
fragmentada permitiram o estudo das alterações hidrotermais refletidas nas paragêneses dos sítios intersticiais, 
constituidos por materiais vítreos e materiais criptocristalinos. Os argilominerais destes sítios são, camadas mistas 
(esmectita-glauconita) e uma mistura de cristobalita (dominante )-zeolita. A cristalização tardia em vesículas também 
foi observada. Nos núcleos dos “corestones” foram encontrados materiais intersticiais amorfos ricos em Fe com 
zoneamento de cor segundo halos concêntricos. O tipo de alteração destes vidros é semelhante às alterações oxidantes 
pervasivas de baixa temperatura de vidros basálticos pela água do mar (Bohlke et al. 1980 ). Ainda, os cristais de 
titanomagnetita aparecem com manchas azuis irregulares que sugerem variações cristaloquímicas contínuas dentro de 
um mesmo cristal, independente de direções cristalográficas, diferentemente do processo de martitização. Os grãos 
estão fraturados, segundo fraturas curvilíneas, típicas da maghemitização (Haggerty, 1991 ), devidas à mudança de 
volume na transformação de um espinélio estequiométrico em um espinélio deficiente em cátions. Em partes mais 
alteradas do saprólito a cartografia de elementos (MEV) mostrou halos alaranjados ricos em Ti e pobres em ferro dentro 
do grão de titanomaghemita sugerindo que a maghemitização avança pela retirada do ferro.  
  O alterito argiloso é sede de processos de alteração que resultaram em pseudomorfoses dos minerais magmáticos mas 
que não destruiram a estrutura cristalina 2:1 dos filossilicatos de origem hidrotermal da porosidade primária. Estes 
minerais sofreram transformações químicas, especialmente oxidação do Fe2+, dissolução de elementos móveis como os 
cátions alcalinos, restando uma estrutura de argilominerais 2:1 dioctaédricos, expansivos. Estas esmectitas, ocupando os 
sítios das camadas mistas hidrotermais, podem ter origem na alteração intempérica das camadas mistas percursoras em 
um ambiente de baixa atividade da água e alta atividade da sílica. Observou-se uma tendência à oxidação total do Fe2+, 
perda de Mg no octaedro com diminuição de parâmetro b ( de 1,5190 no saprólito a 1.5118 Å no alterito argiloso ) e 
perda dos cátions interfoliares. Nos minerais magmáticos (plagioclásios e piroxênios) os plasmas de pseudomorfose 
constituem misturas de fases onde as halloysitas 7 e 10 Å são dominantes (pseudomorfoses de plagioclásios) (fig.1 e 
tab.1) mas estão quase sempre misturadas com óxidos de ferro (predominantes nas pseudomorfoses de piroxênios ) e 
produtos amorfos. Também foi observada a transição halloysita nas pseudomorfoses das partes mais baixas para 
caolinita desordenada rica em ferro estrutural nas partes superiores do conjunto. Propõe-se que as mudanças observadas 
na parte superior do alterito argiloso : manchas de acumulação de ferro, dissolução da halloysita, reprecipitação de 
caolinita desordenada rica em ferro, correspondam aos processos de dissolução, redistribuição e transformação 
característicos dos horizontes "tachetées" dos perfis lateríticos (Tardy, 1993). 



  Nas paredes das porosidades fissurais do alterito argiloso os plasmas secundários apresentam dois zoneamentos 
distintos: 1- vertical: plasmas silico-aluminosos predominam nas partes baixas do conjunto e plasmas opacos no topo. 2- 
horizontal: variação de cores desde beige clara passando por laranja -amarelada à preta, junto à parede do alterito. A 
análise do pó da fração total destes plasmas revela a presença de halloysita 7Å (fig.2), litioforita, goethita e maghemita. 
Observa-se que os teores de ferro aumentam da borda do vazio para as zonas internas, como foi demonstrado por Nahon 
e Bocquier (1983). Pode-se acrescentar que existe também concentração dos teores de Mn na zonas intermediárias dos 
vazios. A microdistribuição do Fe nestes plasmas é atribuida a uma deferruginização da parte externa do vazio, 
migração e acumulação do ferro nas partes internas. Esta transferência intraplasma do ferro pode ser resultante de 
condições redutoras temporárias na borda do vazio quando ocupado por água (Nahon e Bocquier, 1983).  
O alterito esferoidal apresenta duas partes distintas: o núcleo de rocha com alteração incipiente ( saprólito ) e um córtex 
de densidade muito baixa de cor amarelo -alaranjada. A transição de um para o outro se dá de forma abrupta, em escala 
de 1 a 2 µm. No pó da fração total do cortex ferruginoso, verifica-se a presença dominante da goethita aluminosa (18% 
mol AlOOH). Secundáriamente aparecem cristobalita e maghemita. Observou-se que em rochas francamente 
porfiríticas, os alteritos esferoidais apresentam gibbsita revestindo os grandes poros deixados pela dissolução do 
plagioclásio original ao passo que em alteritos esferoidais de rochas afíricas foi identificada a halloysita 10 e 7Å com 
morfologias variadas, mas não a gibbsita. 
  As coberturas móveis, são constituidas de plasma caolinítico e plasmas ricos em hematita e goethita. Aparecem ainda 
grânulos, pisólitos e nódulos herdados diretamente de antigas couraças desmanteladas; grãos de quartzo, flutuantes na 
matriz S e com figuras de dissolução guiadas pelas direções cristaloquímicas preferenciais. A goethita apresenta  
substituição de Fe por Al variada podendo ser originadas ou de um “modelo competicional” a partir da ferrihydrita 
segundo condições de maior ou menor temperatura e a maior ou menor atividade da água, ( Kämpf & Schwertmann, 
1983 ), ou herdadas dos horizontes de alteritos inferiores. 
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Figura 1 Pseudomorfose de plagioclásio por plasmas de composição silico-aluminosa (principalmente halloysita) no 
alterito argiloso, Microscopia óptica, L.N., 250x. 
 



 
 
 
 
 
Figura 2 Tubos de halloysita 7Å no sistema fissural dos alteritos, imagem MEV. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1 Análises químicas pontuais dos plasmas de pseudomorfose do alterito argiloso 
 
 

ANÁLISE 4 5 9 10 11 13 14 
Na2O 0.03 0.05 0.00 0.07 0.03 0.00 0.03 
MgO 0.05 0.29 0.88 0.03 0.12 0.78 1.33 
Al2O3 40.71 38.78 36.96 35.12 38.73 39.48 35.22 
SiO2 44.86 43.65 46.41 37.21 42.75 46.43 45.01 
K2O 0.05 0.11 0.08 0.11 0.07 0.03 0.11 
CaO 0.19 0.38 0.25 0.29 0.26 0.29 0.26 
TiO2 0.04 0.07 0.06 0.00 0.01 0.02 0.03 
MnO 0.00 0.01 0.09 0.00 0.09 0.00 0.04 
Fe2O3 0.69 3.19 2.52 6.36 1.81 2.36 2.26 
total 86.61 86.52 87.24 79.20 83.87 89.39 84.29 
SiO2/Al2O3 1.87 1.91 2.13 1.88 2.00 2.17 1.28 
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Introdução 
 
Para estudar o comportamento dos elementos terras raras (ETR) no processo intempérico, sob condições subtropicais, 

foram analisadas rochas vulcânica ácidas e seus produtos de alteração supérgena, pertencentes à Formação Serra Geral. 
A área selecionada situa-se a norte da cidade de Santa Maria, RS, Brasil, sendo centralizada pelas coordenadas 53°44' 
W e 29°31' S. 

A Formação Serra Geral, na área, é composta por duas seqüências de rochas vulcânicas. A porção basal é de natureza 
básica, onde predominam basaltos toleíticos. A superior, de natureza ácida, é constituída de riólito,  riodacito e vitrófiro. 

No local, ocorrem duas variedades de rochas ácidas: um extenso derrame de riólitos microcristalinos, com matriz 
micrográfica; um derrame de vidro vulcânico, de pequena espessura e de menor distribuição lateral. 

 
Metodologia 
 
As amostras não foram coletadas em perfis, mas distribuídas sobre toda a área. Os critérios utilizados para coleta 

basearam-se na uniformidade dos diferentes graus de alteração, definidos através da densidade aparente, bem como no 
exame detalhado do local, para garantir que todas as amostras fossem derivadas do mesmo tipo de rocha-mãe, a rocha 
ácida microcristalina. Dessa forma, foram obtidas amostras representativas da rocha sã, com densidade aparente 
superior a 2,5, da rocha com intemperização parcial, com densidade aparente em torno de 2,0 e de alterita com 
densidade aparente da ordem de 1,5. Todas as amostras coletadas apresentavam a estrutura  original preservada. Das 
amostras coletadas, foram selecionadas para este trabalho as 3 amostras mais representativas de cada fácies, totalizando 
9 amostras. 

A parte analítica dos ETR foi feita nos laboratórios da GEOSOL, em Belo Horizonte, através de ICP. 
 
Comportamento supérgeno dos ETR  
 
Os elementos terras raras (ETR) têm sido referidos na bibliografia como resistentes ao fracionamento diante dos 

processos intempéricos (NANCE & TAYLOR, 1977; HANSON, 1980; HENDERSON, 1984). Outros trabalhos, pelo 
contrário, têm mostrado que os ETR, em condições especiais, podem ser submetidos a transporte e fracionamento 
significativos, especialmente ao longo do próprio perfil e perante intemperismo intenso (NESBITT, 1979; DUDDY, 
1980; BANFIELD & EGGLETON, 1989; FORMOSO et alii, 1989 a). Através deste trabalho, pretende-se dar uma 
contribuição para o conhecimento do comportamento desses elementos em baixo grau de intemperização, sob condições 
de clima subtropical. 

A tabela 1 apresenta teores médios em ETR das amostras de rochas vulcânicas ácidas, e seus produtos de alteração, 
analisadas no presente trabalho.  A normalização dos resultados, feita em relação aos condroditos, não é a técnica mais 
aconselhada para o ciclo exógeno, para o qual a normalização prefencial é a referente à rocha sã (FORMOSO et 
alii,1989 a). A utilização das razões entre as concentrações dos elementos na fácies alterada e na rocha sã (MAKENZIE 
& MURATA, in FORMOSO et alii, 1989b), não satisfaz porque compara materiais com massas específicas muito 
diferentes. Pelo mesmo motivo, não mostra eficácia o índice ρ  (RONOV  et alii, 1967, in DUDDY,1980). A tabela 2 

apresenta os teores absolutos dos ETR (dados em µg/cm3), obtidos através do processo isovolumétrico (MILLOT & 
BONIFAS, 1955), que para a presente situação representa a técnica mais adequada para medir a mobilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

TABELA 1. Concentração média de ETR nas rochas vulcânicas ácidas e seus produtos intemperizados. 
Teores em ppm (µg/g). 
Densidade em g/cm3. 

 ROCHA SÃ 
MÉDIA DE 3 

AMOSTRAS 

ROCHA ALTERADA 
MÉDIA DE 3 AMOSTRAS 

ISALTERITA 
MÉDIA DE 3 AMOSTRAS 

DENSIDADE 2,50 1,97 1,52 
La 46,066 44,433 45,510 
Ce 80,140 64,573 39,435 
Nd 44,113 42,593 33,803 
Sm   8,360  8,119  6,773 
Eu  1,396  1,450  1,123 
Gd  7,706  6,870  5,420 
Dy  6,913  6,590  5,513 
Ho  1,290  1,243  1,206 
Er  4,096  4,016  3,480 
Yb  3,953  4,063  3,650 
Lu  0,526  0,543  0,510 

 
 
TABELA  2  -  Teores absolutos médios de ETR e percentagens de perda, calculados com base à composição média 

da rocha sã (método isovolumétrico). 
Teores em µg/cm3. 

 ROCHA SÃ ROCHA ALTERADA ISALTERITA 
 µg/cm3 µg/cm3 PERDA µg/cm3 PERDA 
La 115,09 87,53 - 24 % 69,17 - 39 % 
Ce 200,35 127,20 - 36 % 59,94 - 70 % 
Nd 110,28 83,90 - 23 % 51,38 - 53 % 
Sm  20,90 15,99 - 23 % 10,29 - 50 % 
Eu   3,49  2,85 - 18 %  1,70 - 51 % 
Gd  19,26 13,53 - 29 %  8,42 - 56 % 
Dy  17,28 12,98 - 25 %  8,38 - 51 % 
Ho   3,22  2,44 - 24 %  1,83 - 43 % 
Er  10,24  7,91 - 23 %  5,29 - 48 % 
Yb   9,88  8,00 - 19 %  5,54 - 44 % 
Lu    1,31  1,07 - 18 %  0,77 - 41 % 

 
Pela observação direta dos resultados analíticos médios, normalizados com base aos condroditos, é possível verificar 

um empobrecimento geral em ETR, comparando-se seus teores na rocha sã e em seus respectivos produtos de alteração 
intempérica (Tab. 1). Esta interpretação, porém, somente torna-se clara e conclusiva ao se analisar os dados 
recalculados em função da própria rocha, transformados em teores absolutos (Tab. 2). Esta segunda técnica é mais 
indicada porque baseia-se no critério de massa, em volume constante, o que permite quantificar as mobilidades em 
termos percentuais. 

Nas amostras analisadas, verifica-se empobrecimento geral de ETR da ordem de 20% a 30% na fácies rocha dura, que 
aumenta progressivamente para 40% a 50% na fácies isalterita (Tab.2). O Ce apresenta perdas mais acentuadas, de 36% 
na fácies rocha alterada e 70% na fácies isalterita. As menores perdas no perfil todo são apresentadas pelo Lu, de 18% 
na fácies rocha alterada e 41% na isalterita. O Eu também apresenta perda de apenas 18% na fácies rocha alterada, mas 
na isalterita sua perda aumenta para 51%. No cômputo geral dos ETR, não é significativa a diferença de comportamento 
entre os elementos terras raras leves (ETRL) e pesados (ETRP), para as amostras do presente estudo. 

Este comportamento, mostrando significativa mobilidade de todos os ETR, encontra explicação no fato de que os 
perfis de alteração, no local de coleta, são pouco espessos, devido ao baixo grau do intemperismo, com presença de solo 
orgânico poucos decímetros acima, tornando o meio ácido. Dessa forma, não existe possibilidade desses elementos 
mobilizados serem adsorvidos ou reprecipitados na base do perfil, na forma do mecanismo verificado em outros locais 
(BANFIELD & EGGLETON, l989; FORTIN et alii, 1989). Na alteração de rochas alcalinas em Lages, SC, Brasil, foi 
verificada a perda de ETR na bauxita, mas significativa concentração dos mesmos na fácies saprólito (FORMOSO, et 
alii, 1989 b), indicando que o mecanismo de mobilização e concentração, num processo de migração lateral e/ou 
vertical ao longo do próprio perfil, pode ser invocado. Este mecanismo busca a explicação para a mobilização dos ETR 
no topo dos perfis bem desenvolvidos, e sua fixação na base, atavés da variação do pH (DUDDY, 1980). Os ETR são 
muito sensíveis às variações de pH, alcalinidade e concentração de carbonato nas soluções percolantes. Variações 
nesses fatores, podem conduzir a um fracionamento (LOTTERMANN, 1990).  



  

De uma forma geral, os ETRP têm um comportamento menos estável que os ETRL, durante a evolução do processo 
intempérico, ocorrendo um enriquecimento relativo em ERTL nos níveis mais alterados (FORMOSO, et alii, 1989 a), 
especialmente em locais de intensa lixiviação, condições de intemperismo lateritizante. 

A fixação ou mobilização relativa dos ETR, bem como seu conseqüente fracionamento, também está relacionado com 
a alteração diferencial dos minerais que contenham estes elementos (ALDERTON et alii, 1980), mas a natureza das 
soluções percolantes (LOTTERMANN, 1990) e a mineralogia resultante (DUDDY, 1980; BANFIELD & EGGLETON, 
1989) têm efeito muito significativo. 

Para este estudo, as amostras foram coletadas em local com drenagem imperfeita, abundante desenvolvimento de 
esmectita, associada a elevado teor de amorfos sílico-aluminosos (MENEGOTTO & GASPARETTO, 1987), que 
poderiam adsorver parcialmente os ETR e possibilitar algum fracionamento entre os ETRP e ETRL (BANFIELD & 
EGGLETON, 1989). Todavia, em conseqüência das condições do local, onde o manto de intemperismo tem espessura 
reduzida, esse fracionamento não alcança um grau que possa ser considerado  significativo. 

 
Conclusões 
 
A partir dos resultados obtidos, fica evidente a mobilidade de todos os ETR no ciclo intempérico, para as condições 

estudadas. A mobilização é progressiva, sendo menor nas fácies menos alteradas, tornando-se cada vez mais acentuada 
à medida que o grau de intemperismo aumenta. O fracionamento dos ETR nos materiais intemperizados estudados é 
insignificante. A pequena espessura do manto de intemperização, resultante de sua fase ainda inicial, não possibilita a 
fixação em outra parte do perfil dos ETR liberados dos minerais, bem como impossibilita o seu fracionamento. 
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Generalidades 
 
  No estabelecimento da imobilidade dos elementos químicos durante as alterações das rochas é de grande importância a 
determinação do elemento referencial (imóvel ou móvel), tomado como padrão do monitoramento (qualificação e 
quantificação) da variação de massa e volume da rocha. A dificuldade no estabelecimento desse elemento referencial 
existe mesmo entre os tradicionalmente considerados imóveis, como é o caso do Ti, Zr, Al e Th, e os móveis, como é o 
caso do Mg, Ca, K e Na, durante os vários estágios de alteração progressiva (BORDINI, 1995). 
  O caráter imóvel do elemento referencial tem sido utilizado para monitorar os balanços de massa e de volume que 
ocorrem durante as alterações hidrotermais (MacLEAN & KRANIDIOTIS, 1987; LIAGHAT & MacLEAN, 1995) e 
graisenização (LENTZ & GREGOIRE, 1995), processos metamórficos (AGUE, 1994), processos metassomáticos 
(APPLEYARD & WOOLEY, 1979), e nas alterações intempéricas residuais (BORDINI, op. cit.). Decorre daí, que a 
escolha não apropriada do elemento referencial pode levar a considerações equivocadas sobre o comportamento dos 
demais durante os processos de alteração, o que torna fundamental determinar esse elemento de maneira convincente 
antes do procedimento dos cálculos de balanço de massa. 
  No presente trabalho são apresentados e discutidos os vários procedimentos utilizados na determinação do elemento 
imóvel referencial para os cálculos de balanço de massa entre protolito e produtos residuais de alteração, tomando-se 
como exemplo prático de aplicação o gabro e seus produtos de intemperismo laterítico (saprolito, latossolo e couraça) 
da região de Gentio do Ouro, Estado da Bahia. 
 
Procedimentos 
 
  Dentre os métodos convencionais de determinação do elemento de referência tem-se: (a) simples razão entre 
elementos, obtida entre o teor de cada elemento (j) e o teor de cada um dos elementos selecionados e que são testados 
(i). Dessa forma, para cada elemento (j) e cada elemento (i) selecionado obtém-se duas razões, uma para o protolito e 
outra para o produto de alteração. Em sendo essa razão para o protolito maior que a razão equivalente obtida para o 
produto de alteração, diz-se que esse elemento qualquer (j) é menos móvel  que o elemento (i) testado e que o elemento 
(j) passa a ter preferência como referencial de imobilidade ao elemento (i) testado. Se as razões são próximas ou iguais, 
a afirmativa de que os dois elementos são imóveis é uma dedução que pode não ser verdadeira, desde que ambos podem 
ter sido mobilizados em proporções equivalentes. (b) a partir da taxa de permanência (Tp), dada pela expressão de 
TARDY (1969) Tp=(Cj/Ci)(Cri/Crj), na qual, C e Cr são as concentrações, respectivamente, no produto de alteração e 
no protolito do elemento qualquer (j) e do elemento imóvel (i). O valor de Tp será tanto mais próximo da unidade 
quanto menos móvel for o elemento (j) qualquer em relação ao elemento (i) testado. Se o valor de Tp for maior  que a 
unidade, o elemento (j) qualquer possui uma menor mobilidade que o testado (i), muito embora, para que essa 
conclusão seja verdadeira deve-se ter adição, por parte de fonte externa, do elemento (j). Em não se tendo uma fonte 
externa supridora desse elemento, a dedução correta é que o elemento (i) testado apresenta mobilidade maior que o (j) e, 
dessa forma, o elemento (i) deve ser preterido, em relação a (j), como elemento de referência. (c) a partir de cálculo 
isovolumétrico ou heterovolumétrico (método de MILLOT & BONIFAS (1955), adaptado por GRESENS (1967) e por 
BRIMHALL & DIETRICH (1987)) em materais cuja variação de volume em relação à rocha original é conhecida. A 
grande limitação desse método é que, para a determinação da variação de volume (alteração heterovolumétrica) ou da 
invariabilidade do mesmo (alteração isovolumétrica), se requer evidências mineralógicas, texturais, e mesmo 
estruturais, as quais dificilmente são observadas. (d) graficamente, como por exemplo, a partir de diagramas binários 
para cada par de elementos, como sugerido por MacLEAN & KRANIDIOTIS (op. cit.) e modificados por AGUE (op. 
cit.). A confecção desses diagramas é feita plotando-se as N determinações obtidas no protólito para as concentrações 
de cada dois elementos (Ci e Cj). As duas tangentes que passam pela origem do diagrama e tocam os limites superior e 
inferior do campo de distribuição dos N valores plotados de (i) e (j) do protolito vão delimitar o campo de imobilidade 
desses dois elementos, desde que os correspondentes valores de concentração de (i) e (j) em quaisquer produtos de 
alteração plotados nesse gráfico se situem na área intertangencial (Fig. 1a). Dessa forma, todos os elementos são assim 



testados. No caso dos valores de concentração dos elementos (i) e (j) se situarem abaixo da tangente inferior, diz-se que 
houve perda de massa do elemento (j) plotado na ordenada, e, se esses valores forem plotados acima da tangente 
superior, a conclusão será oposta. Dentro desse raciocínio, as duplas de elementos que tiverem os valores de suas 
concentrações nos produtos de alteração plotados dentro da zona situada entre as tangentes, denominada de zona de 
diluição/enriquecimento residual, apresentam, entre si, razões equivalentes em resultado àquelas mesmas razões 
apresentadas pelas concentrações das respectivas duplas de elementos no protolito. Desde então, essa dupla é 
constituida de elementos “imóveis” ou de dois elementos que tiveram uma mobilidade em proporções equivalentes. 
Para cada dupla de elementos cujas concentrações são plotadas fora da zona entre tangentes, deve-se excluir o elemento 
que, em relação ao outro, indica empobrecimento. AGUE (op. cit.) observa que uma vez  determinado os elementos 
imóveis eles podem ser testados através da relação Ξj,i=N-1Σln(Cj,l/Ci,l), com l=1 até N, onde  Ξj,i é a média dos 
logaritmos das razões de concentração do elemento qualquer (Cj) pela concentração do elemento tomado como 
referência (Ci) e N o número de determinações. O valor Ξj,i é calculado distintamente para o protolito e para seus 
produtos de alteração. Em sendo vários os tipos de produtos de alteração a serem pesquisados, para cada um deles 
obtém-se um valor de Ξj,i. Para a determinação das incertezas (± 2σ), AGUE (op. cit.) utiliza no cálculo do desvio 
padrão (σ) para o protolito e para cada tipo de alteração, a expressão  σ = N-½((N-1)-1Σ[ln(Cj,l/Ci,l)- Ξj,i]2)½. 
 
Discussões e conclusões 
 
  Qualquer que seja o método utilizado na determinação do elemento referencial no estudo da mobilidade dos elementos 
componentes das rochas, quando as mesmas são submetidas a processos de alteração, existe sempre a dúvida se (a) o 
elemento é 100% imóvel; (b) em sendo ele o menos móvel, qual teria sido o seu grau de imobilização e (c) não teria 
havido, pelo menos em proporções mínimas, emigração (entrada) desse elemento para o sistema considerado. 
  Ao que tudo indica os diagramas binários aparecem como os mais práticos, por permitirem uma visualização gráfica 
do comportamento dos elementos desde o protolito até os mais variados estágios de alteração. Em se utilizando da 
metodologia gráfica (d), como usado por AGUE (op. cit.) no estudo do metamordismo, os elementos concentrados nos 
alteritos cairão numa região em forma de cunha limitada por duas retas que passam pela origem e pinçam o campo de 
composição do protolito. Esta configuração é chamada de modelo de diluição/enriquecimento residual. Quando a 
concentração de um elemento móvel (Cj) é plotada contra a concentração de um elemento imóvel (Ci) não se observa o 
padrão diluição/enriquecimento residual típico dos elementos de referência, ao passo que quando dois elementos têm 
comportamento imóvel (i e j imóvel) o ponto de localização de suas concentrações no gráfico binário deverá estar 
sempre compreendida na zona de diluição/enriquecimento residual. Tomando-se como exemplo prático os dados 
analíticos de CARVALHO et al. (1991) e de SOUZA (1992), para gabros e produtos de alteração provenientes da 
região de Gentio do Ouro, Estado da Bahia, a representação gráfica dos valores de Ξ obtidos para o gabro ,  saprolito, 
latossolo e couraça permite-nos concluir que: as perdas elementais se processaram sobretudo para Ca (Fig. 1b), Mg e 
Na. O Fe (Fig. 1c) teve comportamento imóvel no saprolito e latosso (apesar da heterogeneidade de seus teores nesses 
solos ser significante). Esse elemento se apresenta enriquecido nas couraças. O Ti (Fig. 1d) foi empobrecido no 
saprolito e nas couraças. O Mn foi removido apenas nas couraças. Co, Cu e Ni, restaram imóveis no saprolito e 
latossolos e suas heterogeneidades nas couraças dificultam interpretações mais apuradas em se utilizando outros 
métodos. O V foi imóvel, embora com grande heterogeneidade de distribuição nos latossolos. 
  Dentro do mesmo princípio como utilizados para alterações hidrotermais por MacLEAN & KRANIDIOTIS (op. cit.) e 
para metamorfismo por AGUE (op. cit.), os diagramas binários, mostram-se de uso prático no que se refere à facilidade 
de aplicação, visualização gráfica dos resultados, inclusive de valores estatísticos no estudo das alterações intempéricas. 
Para o exemplo escolhido, corroborou com os resultados anteriormente obtidos por outros métodos, que indicam ser o 
ferro o elemento imóvel no processo de intemperismo laterítico do gabro da região de Gentio do Ouro. 
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Introdução 
  
  As minas de cromo de Campo Formoso, no centro-leste do Estado da Bahia, apresentam um espesso manto de alteração de 
pouco mais de 30 metros. As argilas desse manto alterado guardam, inicialmente, identidade com os aspectos e/ou com as 
composições químicas dos minerais originais, sendo também influenciadas, nas suas gêneses, pela natureza e velocidade da 
água percolante e minerais secundários, associados e em formação. 
  A capacidade de troca de cátion (CTC) nas argilas de Campo Formoso tem uma forte relação com o tipo de argila e com a 
sua cristalinidade. 
  As amostras mais próximas à superfície são caracterizadas por uma capacidade de troca baixa. As amostras do horizonte de 
alteração residual apresentam uma capacidade de troca mais elevada. 
  Nas amostras próximas à superfície, o Ca é mais importante que nas amostras subjacentes. Além disso, a razão Ca/Mg é 
nitidamente maior. 
 
As argilas 
 
  As caolinitas estão ligadas a duas formações. Na primeira, elas fazem parte do horizonte coluviado superficial, são ricas em 
ferro e têm critalinidades média a baixa. Na segunda, no horizonte de alteração residual, elas podem ser encontradas junto a 
anfibólio parcialmente alterado, com boas cristalinidades; e àquelas, misturadas com as esmectitas das rochas ultrabásicas 
alteradas, formando um nível mosqueado, ricas em ferro e com baixa cristalinidade.  
  As esmectitas, desde saponitas a nontronitas, são formadas a partir do intemperismo dos minerais ferromagnesianos, da 
serpentina e da clorita, representando a  maior quantidade de mineral neoformado no horizonte de alteração residual. A cor 
deste mineral varia do verde escuro ao castanho. É importante notar que este mineral é abundante e, até o momento, sem 
nenhum aproveitamento econômico. 
 
Capacidade de troca de cátions (ctc) 
 
  As amostras apresentam, em geral, uma capacidade de troca muito elevada (Tabela 1). No domínio das argilas, estendido a 
fração silte fino, ela ultrapassa às vezes 100mE/100g.  
  Na repartição dos cátions trocáveis, qualquer que seja a capacidade de troca, no horizonte de alteração, o Mg, em 
profundidade, tem teores nitidamente superior ao do Ca e ainda maior que o Na e K. Também não são raros os casos 
mostrando uma soma de cátions trocáveis (S) superior à capacidade de troca (T) e assim o grau de saturação V = S/T x 100 
torna-se superior a 100, o que significa que certos cátions trocáveis (facilmente extraíveis por reagentes fracos) existem sob 
uma forma não ligada ao complexo adsorvente, fato já constatado pela presença significativa de MgO (Barbosa, 1990), 
retirado facilmente na primeira extração da sequência para amorfos pelo método de Segalen (1970). 
  A CTC aumenta quando a cristalinidade da argila diminui. Isto pode ser constatado no domínio das caolinitas (Amostras de 
1 a 3) e das esmectitas (Amostras de 4 a 12), através dos dados de Raios-X, utilizando-se os índices propostos por Thorez 
(1976), onde predominam as caolinitas ferríferras (Amostra 1) e as nontronitas (Amostras de 4 a 9), com baixas 
cristalinidades e alta CTC, já descontados a presença de minerais pouco ativos, como quartzo, serpentina, talco, clorita e 
hematita. 
 
Acidez 
 
  O pH em geral está entre fracamente ácido a fracamente alcalino e as amostras de superfície são, como sempre, as mais 
ácidas (pH ≈ 5,5 a pouco mais). A acidez, na água, das amostras mais profundas varia de 6,5 até 8 e as amostras com pH 
acima de 7 são quase sempre saturadas em bases. 
  As diferenças entre o pH (H2O) e o pH (KCl) são muito importantes com o aumento da profundidade (superiores a 1 
unidade), o que pode significar a presença de algum metal, possivelmente o Mg, que reage com KCl acidificando o meio. O 
Al, em profundidade, deve ser excluído, pois seus teores são baixos e o ferro não existe sob forma amorfa ativa.  
 
 
 



Conclusão 
 
  A CTC das argilas, nas minas de cromo de Campo Formoso, dependem também da quantidade de bases no meio e do grau 
de cristalinidade das argilas presentes. 
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N°  da Amostra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cor v av a vr-v a-vr vr vr vr-a vr-m vr-c vr vr 
Profundidade (m) 0,5 2,5 4,0 8,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 18,0 21,0 30,0 
Humidade 1,1 1,8 1,4 10,4 12,1 10,0 17,4 12,5 11,1 4,0 3,6 1,3 
Argila 19,4 37,7 31,4 53,4 38,3 38,9 48,7 31,9 35,8 7,4 12,1 5,5 
Silte fino 8,8 23,1 6,1 19,1 41,4 17,8 23,9 36,6 28,7 20,6 16,8 12,3 
Silte grosso 6,8 8,5 6,2 3,0 3,3 8,8 1,1 6,4 3,0 4,4 3,4 3,8 
Areia fina 28,5 12,0 23,1 5,6 5,8 9,6 3,1 8,3 7,6 11,1 19,4 13,2 
Areia grossa 32,0 14,0 30,4 6,2 1,1 16,0 1,9 1,5 13,1 52,1 44,4 62,6 
ACIDEZ 
pH (H2O) 5,8 5,4 6,1 6,1 6,2 6,4 6,2 6,3 6,9 7,8 7,5 7,9 
pH (KCl) 5,1 4,9 5,7 5,2 4,7 5,2 4,8 4,7 5,6 6,5 6,3 7,1 
CÁTIONS TROCÁVEIS mE/100g 
Ca ++ 2,26 0,4 0,24 1,94 5,78 5,54 5,54 4,28 1,29 0,48 0,40 0,64 
Mg ++ 1,28 1,6 1,16 49,14 56,06 38,66 62,66 61,88 43,23 10,26 13,4 5,06 
K + 0,14 0,04 0,06 0,16 0,17 0,05 0,05 0,28 0,04 0,03 0,04 0,02 
Na + 0,04 0,06 0,3 0,70 0,45 0,36 0,69 0,64 0,31 0,14 0,06 0,02 
S 3,72 1,91 1,76 51,94 62,46 44,61 68,94 67,08 44,87 10,89 13,71 5,74 
CAPACIDADE DE TROCA 
T mE 7,10 5,42 2,24 47,53 57,15 39,24 63,15 59,62 38,62 10,87 14,57 5,98 
V = S/T x 100 52,4 33,2 78,6 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 

 
Tabela 1 - Resultados de análises pedológicas. Legenda (cor): a = amarelo ou amarelado; c = cinza ou 

                 acinzentado; m = marron; v = vermelho ou avermelhado e vr = verde ou esverdeado. 
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  A taxa de denudação de terrenos cársticos por dissolução (ou simplesmente taxa de denudação cárstica) é 
definida como a perda média de massa em solução de bacias de drenagem sobre rochas carbonáticas (White, 
1984), representando a taxa de rebaixamento da superfície do relevo cárstico em função do intemperismo e 
erosão. 
  Nesta comunicação apresenta-se a primeira estimativa quantitativa de uma taxa de dissolução cárstica do Brasil, 
obtida através do monitoramento hidrológico e hidroquímico por um ano hidrológico (1990-1991) do sistema de 
drenagem cárstica Pérolas-Santana. Este sistema localiza-se na região sul-sudeste do Estado de São Paulo, 
constituindo uma drenagem cárstica que ressurge na caverna Santana, afluente da margem direita do médio curso 
do rio Betari, tributário do alto curso do rio Ribeira.  
  O sistema Pérolas-Santana desenvolve-se em metacalcários e metacalcários dolomíticos da Formação Bairro da 
Serra (Campanha, 1991) do Subgrupo Lageado. Estes metacarbonatos representam, no local, uma estrutura 
homoclinal que constitui o flanco NW do anticlinal da Biquinha. 
  Embora a erosão química de terrenos carbonáticos ocorre tanto em superfície como em subsuperfície, as taxas 
de denudação são expressas, por convenção, pelo equivalente em espessura de rocha removida por unidade de 
tempo ao longo de uma superfície horizontal. As unidades mais freqüentemente utilizadas são milímetros 
removidos por mil anos (mm/ka, ka = 1000 anos), o que equivale também a m3/km2 x ano (Ford e Williams, 
1989). 
  A denudação cárstica obtida neste trabalho baseia-se no cálculo do total de massa equivalente a CaCO3 
removida pelo sistema de drenagem durante o período de 11/06/90 a 18/06/91, durante o qual, monitorou-se o 
volume de água escoado e sua dureza total. O método aqui utilizado fundamenta-se nos trabalhos de Drake e 
Ford (1973) e Ogden (1982). Diferencia-se destes, pelo fato de ser aplicável a bacias com captação mista 
alogênica e autogênica, devido à inclusão de um termo na fórmula de cálculo da taxa, que subtrai a contribuição 
em massa de carbonatos de origem alogênica. 
  A bacia do sistema monitorado possui 25,4km2 de área de captação total, dos quais, no mínimo, 7,4km2 
correspondem a área de captação alogênica. Estes valores foram obtidos através do balanço hídrico do sistema, 
sendo que sua demarcação exata em campo e mapa depende da aplicação de traçadores (trabalho em andamento) 
para delimitar a conexão entre a bacia do sistema Pérolas-Santana e o sistema cárstico vizinho, do Grilo 
(Karmann, 1994). A vazão do sistema foi calculada através da transformação da curva de altura do rio versus 
tempo em descarga versus tempo, com base numa curva de calibração entre a altura e vazão. Através de um 
limnógrafo na ressurgência registrou-se a variação contínua da altura do rio na ressurgência. 
  O cálculo da denudação química (Dq) seguiu a seguinte equação: 
 

 
 
  O termo Vn (m3) representa a integral obtida graficamente da curva de vazão instantânea versus tempo da 
ressurgência do sistema. Este  hidrograma foi subdividido em vários períodos no sentido de relacionar cada 
regime de vazão com sua respectiva dureza total média (T) característica, respeitando assim, o fluxo de massa 
(g/s de CaCO3) em função da vazão do sistema. Através do produto entre  VnxT de cada período e a somatória 
destes (n=12, com T variando entre 80 e 110 mg/l equiv. a CaCO3), obteve-se a massa total equivalente a CaCO3 
de 1.608.239.131g/ano removida em solução da bacia. Deste total de sólidos dissolvidos escoados pela 
ressurgência, deve-se subtrair a massa equiv. a CaCO3 de origem alogênica e introduzida no sistema cárstico 
através do volume de água coletada sobre a área de captação alogênica da bacia (termo PxTa, P= volume de 
escoamento alogênico e Ta= dureza total média deste escoamento). O valor de P é resultante do produto entre Aa 



(área de captação alogênica) e p (pluviosidade). Aa da bacia em questão corresponde ao mínimo de 7,4km2 e p 
para o período de 11/6/90 a 18/6/91 foi de 1583,9mm (medidas diárias em pluviômetro localizado a 2km da 
bacia), perfazendo 11.721.600 m3 para P. Com o valor de 13 mg/l equiv. a CaCO3 determinado para Ta (média 
de 12 determinações), obteve-se uma contribuição de massa alogênica de 152.380.800 g equiv. a CaCO3. 
Subtraindo este valor do total de massa equivalente a CaCO3 escoada pela ressurgência, determinou-se a massa 
de 1.455.858.331 g equiv. a CaCO3 efetivamente dissolvidos no maciço carbonático no período considerado. 
Distribuindo este volume sobre a área total de captação da bacia (A = 25,4km2), obteve-se a taxa de denudação 
aparente do sistema cárstico (D = 22,1 mm/ka). Esta taxa aparente foi corrigida pelo fator 1/C (semelhante ao 
fator proposto por Atkinson, 1976) para obtenção da taxa real de denudação química (Dq). C é a razão entre a 
área de captaçãp autogênica (no caso de 18 km2) e a área total da bacia (A). Desta maneira a denudação química 
da bacia é restringida à fração ocupada por rochas carbonáticas.  Obteve-se, assim, um valor final de Dq= 31,1 
mm/ka para o sistema Pérolas-Santana. Deve-se ressaltar aqui o fato desta taxa incluir um erro  de cerca de 20% 
em função das incertezas acumuladas desde as medições de vazão (~10%), nas análises químicas (~5%) e na 
medição das áreas de captação da bacia (~5%). Portanto, apresenta-se esta taxa com um valor de 31,1 ± 6 
mm/ka. 
  A taxa de denudação cárstica obtida neste trabalho, enquadra-se no alinhamento proposto por White (1984) da 
denudação em função da precipitação efetiva (precipitação - evapotranspiração) de várias áreas cársticas em 
climas contrastantes. Este resultado suporta o modelo de que a denudação (carstificação) de terrenos cársticos é 
controlada essencialmente pelo volume de precipitação pluviométrica da área. 
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Abstract 
 
  Iron and sulphur geochemistry in mangrove porewater are discussed. The advective transport of porewater by tidal 
currents, the oxigen input during low tides and bioturbation are the main factors affecting porewater geochemistry. 
Amorphous iron monosulphides and mackinavite are undersaturated in superficial sediments and satureted or 
oversaturated in other depths, and pyrite is oversaturated in all depths studied. 
 
Introdução 
 
  Em planícies de maré, enxofre e ferro dissolvidos apresentam um ciclo dinâmico nos sedimentos (Giblin & Howarth, 
1984; Holmer et al, 1994). A decomposição anaeróbica é mediada por reações de redução de sulfato e por reações 
fermentativas associadas. 
  O sulfeto de hidrogênio, liberado por bactérias redutoras do sulfato, reage posteriormente com o ferro detrítico dos 
sedimentos, bem como com o ferro dissolvido nas águas intersticiais, formando sulfetos de ferro. Em manguezais, o 
estado de oxidação dos sedimentos é afetado pelo transporte advectivo das águas intersticiais por correntes de maré, 
pelo aporte de oxigênio durante a baixamar e por bioturbação. Estes fatores são responsáveis por diferenças na dinâmica 
dos íons ferroso e sulfeto de hidrogênio em relação a sedimentos marinhos permanentemente submersos, uma vez que 
estes íons mudam rapidamente seu estado de oxidação em resposta à variações nas condições físico-químicas do meio. 
  Este estudo aborda o equilíbrio termodinâmico do sulfeto de hidrogênio e do íon ferroso nas águas intersticiais de um 
manguezal em Itacuruçá, Baía de Sepetiba, RJ.  
 
Materiais e métodos 
 
  Área de Estudo. O manguezal estudado está localizado no Canal de Itacuruçá, Baía de Sepetiba, RJ. Possui uma área 
de cerca de 10 ha, densamente coberta por Rhizophora mangle L., ocorrendo árvores isoladas de Avicennia schaueriana 
Stapf & Leech e Laguncularia racemosa Goerth. A densidade da vegetação é de cerca de 4600 árvores/ha, com altura 
média de 6.1 m (Silva, 1992). A floresta é cortada por um canal de maré com cerca de 100 m de comprimento, sendo 
isolada da vegetação terestre por um ‘apicum’, e do canal de Itacuruçá por uma planície de lama que pode atingir 20 m 
de largura na baixamar (Ovalle, 1992). 
  Amostragem da Água Intersticial. Foram coletadas águas intersticiais durante quatro ciclos de maré ao longo do ano 
de 1993, em três profundidades (5, 15 e 20 cm), e foram analisadas as concentrações dos íons mencionados bem como 
parâmetros relacionados. O equipamento usado para coleta de água intersticial é composto de tubos de PVC com pontas 
porosas de porcelana que são introduzidas nos sedimentos na profundidade desejada. A outra extremidade é então 
selada com tampas de PVC, e o interior do equipamento é submetido à vácuo por meio de uma bomba manual. As 
amostras são recuperadas através de um fino tubo de silicone ligado a uma seringa de vidro por meio de uma torneira de 
três saídas (Aragon et al, 1993). Este equipamento permite obter amostras do mesmo ponto em intervalos de três horas 
durante o ciclo de maré, sem remoção do equipamento do ponto de amostragem, permitindo assim comparar as 
concentrações iônicas na baixamar e na preamar, evitando variações espaciais inerentes aos sedimentos estudados. 
  Análise da Água Intersticial. Os parâmetros físico-químicos (pH, Eh, temperatura) foram analisados no campo, 
imediatamente após a coleta, através de equipamentos portáteis. Uma alíquota da amostra foi fixada no campo em 
acetato de zinco, imediatamente após a coleta, para posterior análise de sulfeto de hidrogênio dissolvido pelo método 
espectrofotométrico do metileno azul (Cline, 1969). A concentração dos padrões foi calibrada   através de titulação com 
solução de tiosulfato (Grasshoff et al, 1983). O ferro total dissolvido foi medido pelo método espectrofotométrico do 
complexo TPTZ (Grasshoff et al, 1983). 
 
Resultados e discussão 
 
  Todos os parâmetros medidos apresentaram altos valores de desvio padrão em relação às médias (Tabela 1).  Estes 
desvios são consequência de uma combinação dos seguintes fatores : transporte advectivo da água intersticial por 



correntes de maré, aporte de oxigênio durante a baixamar, variações na amplitude da maré entre as várias campanhas de 
campo, ação oxidante de raízes e bioturbação (em especial caranguejos). 
  Apesar dos altos desvios encontrados, os perfís médios apresentam uma redução na concentração de ferro dissolvido 
na profundidade de 15 cm, associada a um aumento na concentração de sulfeto de hidrogênio dissolvido, semelhante ao 
perfil encontrado por Holmer (1994). Esta aparente relação inversa  sugere uma cinética elevada para precipitação de 
sulfetos ferrosos. 
 

Prof. (cm) Eh pH SH- (æM) Fe t. diss.(æM) 
00 a 05(n=30) -71(ñ108) 6.41(ñ0.71) 57(ñ108) 10.1(ñ8.7) 
10 a 15(n=29) -303(ñ52) 6.61(ñ0.23) 1374(ñ977) 3.0(ñ2.9) 
20 a 25(n=25) -299(ñ44) 6.45(ñ0.25) 1714(ñ1204) 5.6(ñ7.3) 

 
Tabela 1: Parâmetros medidos nas águas intersticiais (média ñ desvio padrão) 
 
  A formação de sulfeto de hidrogênio em sedimentos marinhos é decorrente da redução do sulfato presente na água do 
mar. Esta reação gera dois equivalentes de alcalinidade para cada mol de sulfato reduzido (Berner et al., 1970), de 
acordo com a equação : 
SO4

2- + 2CH2O + 2H+ → SH2 + 2H2CO3 
  A redução do sulfato aumenta o pH das águas intersticiais, sendo posteriormente este aumento reduzido pela 
dissociação parcial do H2CO3, aumentando desta forma o poder de tampão das águas em relação às variações do pH. 
Desta forma, o pH das águas intersticiais de sedimentos marinhos anóxicos isolados fica restrita à faixa entre 6.9 e 8.3 
(Ben-Yaakov, 1973 apud Giblin & Howarth, 1984). O pH das águas intersticiais dos sedimentos estudados se encontra 
frequentemente abaixo desta faixa, como acontece com as águas intersticiais de outros sedimentos marinhos de 
planícies de maré (Giblin & Howarth, 1984), provavelmente devido à oxidação de sulfetos (solúveis ou metálicos), 
através de reações que geram acidez: 
H2S + 2O2 → SO4

2- + 2H2 
FeS2 + 7/2O2 + H2O → Fe2+ + 2SO4

2- + 2H+ 

  A saturação das águas intersticiais foi analisada com relação à monosulfeto de ferro amorfo, mackinavita, greigita e 
pirita, calculando-se o produto de atividade iônica (PAI) para os valores médios apresentados na tabela 1. 
  Para monosulfeto de ferro amorfo e mackinavita foi tomada como base a reação: 
 
FeS + H+ → Fe2+ + HS- ; PAI = γFe2+ (Fe2+) γHS- (HS-) 
                                                              (H+) 
Para a pirita, foi usada a seguinte reação de dissolução: 
FeS2 + H+ → Fe2+ + HS- + S0 ; PAI = γFe2+ (Fe2+) γHS- (HS-) 
                                                                         (H+) 
O equilíbrio da greigita foi avaliado através da reação: 
 
Fe3S4 + 3H+ → 3Fe2+ + 3HS- + S0 ; PAI = γFe2+ (Fe2+)3 γHS- (HS-)3  
                                                                               (H+)3 

  Os coeficientes de atividade e os produtos de solubilidade foram tomados da literatura (Tabela 2), e a concentração de 
H+ foi calculada para os valores de pH medidos. 
 

Mineral -lnKps Íons Coef. Atividade 

FeS (amorfo) 6.79 Fe2+ 0.257 

FeS (mackinavita) 8.63 HS- 0.40 
Fe3S4 (greigita) 10.15   

FeS2 (pirita) 35.46   

 

Tabela 2 - Produtos de Solubilidade e Coeficientes de Atividade usados nos cálculos de equilíbrio (Giblin & Howarth, 
1984). 
 
  Os resultados encontrados (Figura 2) demonstram a supersaturação das águas intersticiais em relação à pirita nas três 
profundidades consideradas. Nos sedimentos superficiais (00 a 05 cm) a mackinavita se encontra perto da saturação, e o 
monosulfeto de ferro amorfo se encontra subsaturado. As amostras mais profundas (10 a 15 cm e 20 a 25 cm) 
apresentam-se saturadas com relação a estes dois monosulfetos ferrosos. Nas três profundidades consideradas, as águas 
intersticiais se mostraram subsaturadas com relação à greigita. 
  Esta mesma sequência (exceto com relação à greigita), foi observada em ambientes semelhantes (Giblin & Howarth, 
1984). Comparada com a sequência encontrada em ambientes lacustres e marinhos anóxicos isolados (Emerson, 1976; 
Murray et al., 1978), ocorre uma inversão, já que naqueles ambientes os sedimentos superficiais se encontram saturados 
com relação a monosulfeto de ferro amorfo e só as amostras mais profundas atingem a saturação com relação à 
mackinavita e greigita. Esta inversão provavelmente está relacionada com as variações no estado de oxidação dos 



sedimentos inerentes ao meio estudado. Estas oscilações se refletem nas concentrações dos íons envolvidos nas reações 
de precipitação dos sulfetos considerados, afetando suas tendências de dissolução ou precipitação. 
 
Conclusões 
 
  Nos manguezais a dinâmica do ferro e do enxofre está relacionada com as oscilações no estado de oxidação dos 
sedimentos. O transporte advectivo das águas intersticiais por correntes de maré, o aporte de oxigênio durante a 
baixamar e a ação oxidante das raízes e caranguejos, foram considerados os principais responsáveis por estas 
oscilações. Os altos desvios padrão encontrados para as concentrações dos íons estudados têm como consequência 
variações nos produtos de atividade iônica do monosulfeto ferroso amorfo e da mackinavita, que oscilam próximo ao 
produto de solubilidade destes minerais, tornando-os meta-estáveis nestes sedimentos. 
 Os resultados apontam a pirita como o sulfeto ferroso dominante nos sedimentos, uma vez que apesar das oscilações no 
estado de oxidação dos sedimentos, este mineral permaceu sempre em condição de supersaturação. 
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  Durante o processo de alteração intempérica de minérios sulfetados, formam-se produtos ricos em óxi-hidróxidos de 
ferro (gossans) aos quais podem associar-se metais base, tais como Pb, Zn, Cu, Ni presentes originalmente nos sulfetos. 
Esses metais podem tanto co-precipitar com os compostos de ferro ou ser subsequentemente adsorvidos em suas 
superfícies. No primeiro caso, eles são incorporados ao retículo cristalino dos óxi-hidróxidos de ferro por substitutição 
isomórfica, provocando distorsões na dimensão da cela unitária.  
  A identificação das fases portadoras de ferro nos gossans é geralmente feita por difratometria de raios X, que também 
fornece dados sobre a cristalinidade e o grau de substituição de Fe por Al. A espectroscopia Mossbauer é uma técnica 
complementar, especialmente adequada para determinar a natureza e a proporção relativa das fases ferruginosas 
presentes e que pode também dar indicações sobre o modo de associação dos metais base a essas fases. Supõe-se que a 
inserção destes no retículo cristalino deve ter como efeito a diminuição dos campos hiperfinos relacionados às fases 
portadoras. 
  Dois conjuntos de amostras de gossans, enriquecidos respectivamente em Cu-Ni e Pb-Zn foram estudados por 
difratometria de raios X e por espectroscopia Mossbauer. As primeiras provêm da alteração do minério do depósito de 
Fortaleza de Minas (MG) e as demais do depósito de Canoas (PR). 
  As 8 amostras de Fortaleza de Minas analisadas por difratometria de raios X mostraram-se compostas principalmente 
por goethita e quartzo, com apenas um caso apresentando traços de hematita. A substituição por Al na goethita varia 
entre 12,3 a 3,4 moles%. A MCD perpendicular a (110) e (130) fica entre 147 e 632A (média=228A) e 148 e 359A 
(média=232A) respectivamente. Os teores de Ni estão entre 2282 e 16453ppm e os de Cu entre 1234 e 7952ppm. Os 
espectros Mossbauer determinados a 77oK permitiram determinar a relação de 9:1 para as quantidadaes relativas de 
goethita e hematita na única amostra onde esse último mineral está presente. Com a finalidade de investigar a 
dependência da variação do campo hiperfino da goethita com o teor em Ni+Cu das amostras, foi calculado o coeficiente 
de correlação Pearson entre essas variáveis, sendo que os teores em Ni+Cu foram corrigidos para a quantidade de 
goethita presente. O valor encontrado, de -0,966, indica que o Cu e o Ni podem estar na estrutura da goethita, exercendo 
o mesmo papel do Al, já muito bem estudado (Murad, 1979, Murad & Schwertmann), de diminuir o campo hiperfino. 
Por outro lado, a possibilidade da incorporação desses elementos pela goethita foi demonstrada experimentalmente por 
Gerth (1990) e atribuída à semelhança de raios iônicos entre o Cu2+, Ni2+ e o Fe3+. Uma substituição concomitante de 
Si4+ por Fe3+ ocorreria para compensar o desequilíbrio das cargas (Norrish, 1975).  
  Os gossans provenientes de Canoas (9 amostras) contêm, além de goethita, quantidades importantes de hematita, que 
puderam ser quantificadas pela espectroscopia Mossbauer. Em uma amostra foi constatada a presença de 10% em peso 
de jarosita . A goethita aqui é menos bem cristalizada que no caso anterior (MCD entre 147 e 361A, com média de 
165A). Os teores de Zn estão entre 979 e 5400 e os de Pb entre 110 e 5305ppm. Os teores de Zn+Pb normalizados com 
relação à quantidade de goethita não apresentam nenhuma correlação com a medidas dos campos hiperfinos para as 
goethitas, o que indica que a hipótese de que todo o Pb e Zn estariam no retículo da goethita não pode ser aceita. De 
fato, a incorporação do Pb como Pb2+ não parece possível por causa da garnde diferença de raios iônicos entre esse ion 
e o Fe3+, mas para o Zn2+, não haveria restições dessa natureza. No entanto, a correlação entre os teores de Zn e os 
campos hiperfinos da goethita também não é significativa. É possível que essa ausência de correlação deva-se à 
presença de outras fases capazes de incorporar o Zn (hematita e jarosita) ou que o Zn, assim como o Pb, estejam 
adsorvidos às fases ferruginosas, e não a elas incorporados estruturalmente. De qualquer forma, os campos hiperfinos 
determinados para a goethita e hematita são menores que os valores reportados para as fases puras, indicando desvios da 
cristalinidade e da composição química ideal. 
  Os resultados obtidos mostraram a utilidade da espectroscopia Mossbauer no estudo dos gossans. Ela pode ser usada 
para identificar e quantificar as fases portadoras de ferro presentes. No caso de apenas uma fase presente, os dados 
referentes aos campos hiperfinos podem fornecer indicações sobre a forma de inserção de outros metais em substituição 
ao ferro. 
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  Nos depósitos lateríticos, os níveis superiores do perfil de alteração consistem principalmente de óxido-hidróxidos de 
ferro e de minerais do grupo da caulinita. Entretanto, se a rocha-mãe contiver filossilicatos, ele podem permanecer, 
embora transformados, até os horizontes mais alterados, tornando-se assim, ao lado dos óxido-hidróxidos de 
ferro,eficientes armadilhas para os metais. É o caso de dois depósitos lateríticos formados sobre condições de clima 
tropical úmido na Amazônia: Salobo 3a e Vermelho.  
 
O depósito de níquel do Vermelho 
 
  Trata-se de um exemplo clássico de depósito laterítico de níquel, formado por alteração intempérica de dunitos 
serpentinizados (Bernardelli et al., 1983). O perfil de alteração típico consiste de rocha fresca, saprolito grosseiro, 
saprolito fino e solo laterítico, sendo apenas os dois horizontes intermediários considerados minério. O saprolito 
grosseiro contém serpentina e clorita como fases principais, acompanhadas de pequenas quantidades de quartzo e 
goethita. Bolsões de esmectita são encontradros irregularmente distribuídos nesse nível.. No saprolito fino a goethita 
predomina, existindo ainda quartzo e clorita em menores proporções. 
  As fases portadoras de níquel são, na base do perfil, predominantemente a serpentina, e, mais acima, a esmectita, a 
clorita e a goethita (Carvalho e Silva, 1994). As serpentinas portadoras de níquel são as serpentinas da rocha que 
sofreram transformações, geralmente evidenciadas pela mudança de cor do branco ao amarelo. Podem conter até 
5,2%NiO, porém, em média, o teor não passa de 3%NiO. A exemplo de outras serpentinas niquelíferas estudadas em 
alguns depósitos brasileiros, o níquel deve ocupar os octaedros da estrutura das folhas, ou encontrar-se adsorvido aos 
cristais de serpentina, associado a produtos amorfos ricos em ferro. 
  As esmectitas são minerais neoformados, provavelmente à custa de piroxênios, como de natureza nontronítica, com 
níquel em posições octaédricas, em teores de até 9%NiO. As cloritas ocorrem ao longo de todo o intervalo 
mineralizado, como mineral residual, porém cada vez mais transformadas em direção aos níveis superiores do perfil. 
Foi possível acompanhar sua evolução desde a rocha fresca, e o que fica desde logo evidente é o gradual e progressivo 
enriquecimento em níquel, chegando a valores da ordem de 18% NiO . As principais transformações que as cloritas 
sofrem, ao passarem para níveis cada vez mais oxidados, compreendem, na camada brucítica interfoliar, além da 
incorporação do Ni, ligeira incorporação de Al, e na camada octaédrica componente das folhas TOT, a  oxidação do Fe 
e uma discreta substituição do Mg por Ni; a camada tetraédrica praticamente não é afetada. 
  A goethita é um mineral neoformado, originado principalmente da alteração das serpentinas, através da lixiviação do 
Mg e Si, e concentração relativa de Fe. Apresenta teores médios de NiO de 1,3%, variando entre 0,9 e 1,8%, e má 
cristalinidade. Foi encontrada correlação positiva significativa entre os valores do parâmetro b da cela unitária e os 
teores de NiO, assim como correlação negativa entre os teores de NiO e Fe2O3. Esses dados sugerem que o níquel é, 
pelo menos parcialmente, diadóquico, ocupando os sítios do Fe na estrutura cristalina da goethita . 
 
O depósito de cobre do Salobo 3A 
 
  No Salobo, o depósito consiste principalmente de minério primario, formado por sulfetos (bornita, calcocita e 
calcopirita) disseminados em níveis concordantes com a estrutura do xisto encaixante. O manto de alteração que o 
recobre compreende um saprolito de natureza isalterítica e um saprolito fino aloterítico que compõem um conjunto 
denominado minério oxidado (Toledo-Groke, 1986). No saprolito isalterítico, os principais minerais presentes são 
quartzo, goethita e o interestratificado biotita-vermiculita. No saprolito aloterítico, a goethita é dominante, 
acompanhada de criptomelana e dos filossilicatos micáceos iniciando sua transformação em direção a esmectitas e à 
caulinita. 
  O Cu encontra-se associado às seguintes fases silicáticas:vermiculita e interestratificados vermiculita-biotita com até 
13%CuO (média de 6 a 8%), pequenas quantidades de esmectitas deles derivadas, com até 6% Cuo (média de 3%) e 
esmectitas verdes encontradas nas fissuras com até 5%CuO (2% em média). Ocorre também em fases ferruginosas: 
óxidos e hidróxidos de ferro mais ou menos bem cristalizados, com até 5%CuO (média de 1 a 2%). Em menor 
quantidade pode estar associado à criptomelana, instalada em fissuras, com até 25% CuO. 



  As biotitas, originalmente isentas de Cu, vão incorporando esse elemento à medida em que se alteram (Toledo-Groke 
et al., 1989), o que é evidenciado pela correlação negativa entre K e Cu, dosados em biotitas de vários graus de 
alteração. Além da perda de K, ocorre transferência do Mg para os sítios interfoliares, oxidação do ferro, que permanece 
nas posições octaédricas, e discreta diminuição do Si tetraédeico. O Cu está principalmente em posição interfoliar sob 
forma de camada hidroxi-cúprica, podendo ocupar também a posição octaédrica das camadas 2:1; outro modo de 
ocorrência do cobre é associado aos compostos ferruginosos depositados nos espaços interlamelares, mas nesse caso 
está fora da estrutura dos filossilicatos. A transformação de vermiculita em caulinita, através ou não de um estágio 
esmectítico, é acompanhada de perda de Cu  As esmectitas verdes encontradas nas fissuras dos horizontes menos 
alterados são de natureza intermediária nontronita-beidellita e contêm Cu tanto na camada octaédrica, quanto na camada 
interfoliar. 
  As fases ferruginosas, compostas principalmente por goethita e material amorfo, aparecem no minério, seja como 
pseudomorfoses das granadas e anfibólios, seja como plasma secundário, e, nesse caso, associadas à caulinita, com 
teores de CuO muito heterogêneos, variando de 0,7 a 5,5%  Veiga et al., 1991 indicaram que os óxi-hidróxidos de ferro 
estão presentes em uma larga gama de cristalinidade e que o cobre está preferencialmente associado às fases menos bem 
cristalizadas.  
  O material fissural manganesífero, de ocorrência extremamente restrita,  é o produto secundário que apresenta os 
maiores teores de CuO, variando entre 3 e 25%. Trata-se de criptomelana, com o Cu ocupando tanto posições nos túneis 
da estrutura, como no centro dos octaedros. 
 
Discussão 
 
  O processo pelo qual ocorre a transformação dos filossilicatos e a concomitante incorporação do cobre ou do níquel é 
semelhante nos dois casos estudados. De uma maneira geral, as maiores mudanças acontecem ao nível das camadas 
interfoliares, são mais moderadas nas camadas octaédricas das folhas TOT e quase não afetam as camadas tetraédricas 
dessas folhas. As biotitas, transformadas em vermiculitas cupríferas, são capazes de permanecer no perfil no nível 
isalterítico, Porém, nos níveis superiores do perfil  entram em desequilíbrio e evoluem em direção à caulinita, com 
perda de Cu. Com as cloritas, o processo é semelhante, porém mostram-se mais resistentes ao intemperismo, podendo 
ser encontradas até o topo do perfil, embora nessa altura já comecem a apresentar sinais de dissolução nas bordas. 
  Os óxidos de ferro constituem a outra fase importante portadora de metais nos níveis superiores do dois perfis 
estudados. Trata-se quase que exclusivamente de goethita, e, embora com teores mais baixos de Ni e Cu do que os 
encontrados nos filossilicatos, são, na verdade, os portadores mais importantes desses metais, já que são as fases 
predominantes. Veiga et al., 1991 calcularam que, a nível global do depósito, 80% do Cu do minério oxidado do Salobo 
está ligado à goethita mais ou menos bem cristalizada. Para o Vermelho, o conhecimento que se tem da jazida não 
permite esse tipo de estimativa, mas pela descrição dos poços estudados sabe-se que, apesar de a goethita ser também a 
principal fase portadora de Ni, pelo menos localizadamente, a clorita pode representar cerca de 20% em peso do 
horizonte de saprolito fino e, nesse caso, poderia responder por até 50% do total de Ni do minério. 
  O papel dos óxi-hidróxidos de Fe como fases capazes de reter metais de transição é bem conhecido. Os mecanismos 
propostos para a incorporação dos metais são principalmente a substituição diadóquica e os fenômenos de adsorção 
concomitantes à precipitação, ou à coagulação coloidal, quando a goethita teria alta atividade de superfície. No caso do 
Vermelho, não há evidências conclusivas a esse respeito, já que não foi investigada a existência de fases ferruginosas 
amorfas. No entanto, há indicações de que pelo menos  parte do Ni estaria incorporado no retículo cristalino da goethita 
de baixa cristalinidade. No Salobo, foi constatada uma grande quantidade de óxi-hidróxidos de Fe  mal cristalizados ou 
amorfos, aos quais o Cu estaria preferencialmente ligado, através do mecanismo  de adsorção-coprecipitação. 
  Do ponto de vista metalogenético, a existência de filossilicatos herdados do protominério tem um papel importante na 
elevação dos teores médios dos níveis oxidados dos minérios lateríticos do Salobo e do Vermelho. É a resistência à 
alteração dessas fases enriquecidas em Cu e Ni que leva os minérios a teores médios maiores que aqueles devidos 
apenas aos óxi-hidróxidos de Fe, de maior limitação na capacidade de retenção de metais. Por outro lado, é talvez a 
incorporação dos elementos de transição pelos filossilicatos em vias de transformação o que aumenta sua estabilidade, 
permitindo sua subsistência num ambiente fortemente lixiviante, já não mais propício à permanência de silicatos. 
  Comparando os dois casos, o efeito de melhoria dos teores do minério é mais conspícuo para o Ni, pois no Vermelho a 
clorita permanece até o topo do perfil, cada vez mais rica em Ni, enquanto que no Salobo pode-se observar e evolução 
da vermiculita para a caulinita, com perda de Cu, nos horizontes superiores do perfil. Isso é certamente devido à maior 
estabilidade ao intemperismo da clorita em relação à vermiculita, mas também pode ser causado por uma diferença no 
comportamento geoquímico entre os dois elementos, no sentido de uma maior tendência do Cu para migrar para as fases 
mais ferríferas do que o Ni. No perfil laterítico de Ora Banda, na Western Austrália (Smith, 77), a partir de rochas 
ultramáficas portadoras ao mesmo tempo de Cu e Ni, essa tendência é revelada pela associação do Ni a silicatos 
neoformados, num mesmo horizonte do perfil em que o Cu já está associado aos óxidos de Fe. 
  Quando do estabelecimento das técnicas de tratamento de minérios dessa natureza, para que a extração seja a mais 
eficiente, é necessário levar em conta que o elemento a ser extraído está ligado a duas diferentes fases por forças de 
ordem de grandeza bem diferentes. No caso da lixiviação ácida, técnica classicamente utilizada para esse tipo de 
material, é possível remover, através de um ataque relativamente brando, o Cu e o Ni associados aos óxidos de Fe. 
Porém, esse mesmo ataque pode não ser eficiente quando se trata dos metais associados aos filossilicatos, 
principalmente no caso das cloritas, cuja capacidade de troca catiônica é reconhecidamente baixa  
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  O depósito de Pb e Zn de Canoas situa-se a 24 km ao sul da cidade de Adrianópolis, no estado do Paraná. A 
mineralização está encaixada numa sequência metapelítca carbonatada, composta de carbonatos, silicatos cálcicos e 
micas, principalmente biotita, flogopita e sericita. A mineralização consiste de um corpo lenticular de cerca de 20m de 
espessura, contendo sulfetos disseminados (galena, esfalerita, pirita, calcopirita e pirrotita), associados à barita (Daitx e 
Venusso, 1992). O manto de intemperismo que capeia o depósito contém os seguintes minerais secundários: 
smithsonita, cerussita, jarosita, Pb-jarosita, piromorfita, Zn-clorita e goethita. Nos níveis mais alterados, a goethita 
predomina, formando um verdadeiro gossan. 
  A clorita ocorre no manto de intemperismo tanto em grupo de cristais irregularmente distribuídos entre os outros 
minerais, como concentrada em níveis mais ou menos contínuos. Ao microscópio, mostra-se como palhetas verdes de 
forte anisotropia, intercaladas com palhetas incolores de flogopita, segundo os planos de clivagem. A cloritização das 
flogopitas pode ser completa, resultando num cristal inteiramente verde. A clorita pode ocorrer também como cristais 
xenomórficos. A tabela 1 mostra a composição química das cloritas e das flogopitas, determinada por EDS. As cloritas 
são muito ricas em Zn, chegando a valores de até 22% de ZnO. A presença de K2O é devida à presença de restos de 
flogopita. As análises de flogopita foram feitas visando avaliar o grau de cloritização das flogopitas, como referência 
para corrigir a fórmula química da clorita.  
  Das flogopitas às cloritas pseudomórficas e posteriormente às cloritas xenomórficas há uma mudança gradual na 
composição, com decréscimo de MgO, SiO2 e K2O e aumento de FeO e ZnO. Em zonas mais alteradas, pode-se 
observar ao microscópio carbonatos corroendo os cristais de clorita,tanto em seus bordos, como no centro. Os 
carbonatos também são encontrados substituindo as cloritas pseudomorficamnente, seguindo os planos de clivagem. 
  O cálculo da fórmula estrutural na base de 28 O foi efetuado, levando em conta a correção para a flogopita. As cloritas 
de Canoas são verdadeiros minerais de Zn, com o número de átomos de Zn variando entre 2,7 e 3,7 (Tabela 2). Segundo 
o grau de cloritização, pode-se perceber uma tendência na composição das cloritas, afetando principalmente os pares Si-
Altet e Aloc-Fe, e, em menor extensão, o par Mg-Zn.  
  A fórmula estrutural média das Zn-cloritas é: 
  (Zn3,39Mg5,11Fe3,05Al0,69Ti0,09)(Si5,81Al2,19)O20(OH)16 
  Para um grau de cloritização menor que 90%, o Aloc é maior que 1,5 e a clorita não é muito rica em Fe: 
(Zn3,14Mg4,97Fe2,08Al1,60Ti0,09)(Si6,05Al1,95)O20(OH)16 
  Para a cloritização completa, Aloc é menor que 0,5 e as cloritas são mais ricas em Fe: 
(Zn3,48Mg5,11Fe3,71Al0,48Ti0,08)(Si5,67Al2,33)O20(OH)16 
  Esse tipo de comportamento para a composição das cloritas, principalmente no que diz respeito ao Fe, já foi observado 
em Ramelsberg (Brockamp & Renner, 1988) e em Othris (Valsani et al., 1994), embora no sentido oposto, isto é, as 
cloritas mais evoluídas são as mais pobres em Fe. 
  As referências sobre cloritas zincíferas são raras na literatura. Com exceção da franklinfurnaceita de New Jersey 
(Dunn et al., 1987), há apenas a descrição de Rule e Radke(1988) em Chillagoe, Austrália, Essas cloritas, denominadas 
baileyclores, ocorrem em associação com Zn-chamositas e formam uma série isomórfica que vai do membro 
magnesiano, correspondente ao clinocloro ao membro zincífero. A composição química média da Zn-chamosita e do 
baileyclore estão na tabela 2. 
  As cloritas de Canoas são muito diferentes em composição da bayleclore e das Zn-chamositas acima mencionadas, 
sendo mais ricas em Fe e Mg e mais pobres em Aloc. As condições de formação são também muito diferentes, embora 
todas elas sejam produtos da alteração intempérica. A baileyclore formou-se a partir de uma solução derivada da 
alteração de andesitos, precipitada em fraturas, enquanto que as cloritas de Canoas constituem produto da transformação 
de flogopitas. Por essas razões seria conveniente considerá-las como pertencentes a uma nova categoria. 
  Em conclusão, pode-se dizer que as Zn-cloritas de Canoas representam fases intermediárias de retenção do Zn liberado 
quando da alteração da esfalerita.  Por ocasião da desestabilização das cloritas, esse elemento é de novo retido pela 
smithsonita. Esta acaba também por dissolver-se, liberando o Zn uma vez mais, que termina imobilizado, pelo menos 
parcialmente, pelos óxidos de ferro formadores dos gossans. 
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TABELA 1: Composição química das cloritas e flogopitas 
 
FLOGOPITAS 

 
n=16 SiO2 AI2O3 FeO MgO K2O TiO2 ZnO 

 
min 39,20 12,12 5,15 22,78 8,81   0   0 
max 42,59 13,88 9,93 26,57 9,59 2,43 0,82 

 
média 41,14 12,85 7,80 25,05 9,15 1,70 0,05 
 
 
CLORITAS 

 
n=40 SiO2 AI2O3 FeO MgO K2O TiO2 ZnO 

 
min 22,11  9,50  8,08 12,02   0   0  7,47 
max 34,07 14,14 22,28 19,07 4,88 1,63 22,38 

 
média 26,49 11,11 14,88 15,78 0,90 0,70 16,83 
 
 
TABELA 2: Composição estrutural de cloritas na base de 28 O 
 
        Canoas Chillagoe 
 
  clorita chamosita baileyclore 

 
Si   5,85   5,97   7,05 
Al tet   2,15   2,04   0,95 

 
Al oct   0,94   2,56   2,30 
Fe∗   3,03   4,56   2,51 
Mn     0   0,03   0,03 
Mg   5,10   1,94   1,50 
Ti   0,10   0,05  
Ca   0,03   0,08   0,23 
Zn   3,27   2,39   4,75 
oct  12,50  11,71  11,33 
 
Fe∗ = Fe2

+ (ferro total) 
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Quadro geral de estudo 
 
Os depositos detríticos Pliocénico - Quaternários, aflorantes em discordância erosiva sobre  sedimentos carbonatados do 
Miocénico Medio e Superior (Boski & Moura, 1994 ), são séries sedimentares deltáicas progradantes cuja extensão 
ultrapassa 150 km na  faixa costeira do Algarve Central, Portugal até a bacia de Guadalquivir, Espanha. O membro 
superior,  de Areias e cascalhos de Gambelas,  desta serie sedimentar definida como Formação de Ludo (Moura & 
Boski, 1994) caracteriza-se por intensa pigmentação por oxi/hidróxidos de ferro.  O ferro presente nesta formação  
caracterizada por grande permeabilidade, uma vez lixiviado entra no meio sedimentar  das lagunas onde posteriormente 
forma pirite. O presente trabalho inicia um estudo regional sobre origens dos pigmentos ferruginosos e posteriores 
remobilizações de ferro conjuntamente com outros elementos vestigiais.  
 
Materiais e métodos 
 
Foram tiradas no total 21 amostras dos quais : 
11amostras do perfil Plio- Plistocénico completo em Santa Eulalia (fig.1). codificadas SE 
3 amostras de sedimento ferruginizado de Bonares (Espanha), codificadas BON 
2 amostras de concreções ferruginosas na Praia de Barranco, codificadas Barr 
2 amostras de terra rosa de Loulé e Boliqueime, codificadas T.TRosa 
2 amostras de acumulações ferro-manganíferas de Olhos de Água, codificadas OA 
1 amostra de areia arcózica ferruginizada de Galé Oeste, codificada GO 
Todas as amostras foram pulverizadas em moinho em ágata até à fracção f < 200 mesh e submetidas a análises químicas 
e mineralógicas. 
 Análise quimica 
  Fusão alcalina (elementos maiores - Fe, Mn, Ti) 
O.50000g de amostra pulverizada  misturaram-se com 3,7 g de mistura Norish (tetraborato de lítio, carbonato de lítio e 
oxido de lantano) num cadinho de platina para a seguir proceder à fusão em 1100º durante 10 min. O producto da fusão 
foi dissolvido em acido nítrico 1:8 e a solução para análise levada a 500 ml. 
  Ataque ácido (elementos traços)  
0.50000 g foram submetidos  a digestão triácida  20 ml HF, 10 ml de HNO3 c  2ml HClO4  seguida com dissolução em 
água, ajuste de volume até 50 ml e centrifugação. A análise química foi feita através da injecção do solução a analisar 
no espectrómetro de plasma inductivamente acoplado ARL modelo  35000 C de registo simultâneo. 
   
Análise mineralógica 
  Os preparados não orientados  foram submetidos a difractometria  no aparelho Siemens D 5000 equipado com 
anticátodo Cu  (l= 1.5418 A) mantido à 45 KV de tensão e 35 mA de corrente. Outros parámetros de instrumento: fenda 
analítica  0.03º, monoccromador de grafite, velocidade de varrimento  0.5º/min. Os picos de  DRX foram identificados 
com recurso ao programa   DIFRAC-AT. 
 
Discussão dos resultados 
    
Mineralogia 

As duas amostras de Terra Rossa revelam mineralogias quase idénticas dominadas por : caulinite, goetite, hematite, 
quartzo e moscovite. A composição  semelhante exibe a amostra  SE 3  (igualmente de granulometria silto-argilosa e 
índice de cor de Munsell ~ 10R) proveniente da base do perfil  que por consequência derivaria dos resíduos  de 
alteração do  calcário biodetrítico intensamente carsificado. Os  minerais presentes em todas as restantes amostras e que 
se atribuem ao meio sedimentar são : quartzo, feldspatos calci-sódicos e microlcline em partes baixas de perfil e 
microcline na parte superior de perfil, caulinite, moscovite.  O ferro está presente em forma de goetite em todas as 
amostras restantes. A presença de hematite não foi detectada por raios X, contudo a intensa coloração vermelha (8 - 10R 



na escala de Munsel) permite (Boero & Schwertmann, 1987) supor a presença deste mineral nas amostras SE3, SE9 e 
SE10 e duas terras rossas . Deduz-se dai a dissolução preferencial de hematite durante a lixiviação de ferro devido a 
maior estabilidade termodinâmica da goetite, em particular quando nesta última Fe é substituido por Al ( Tardy & 
Nahon, 1985). Nos difractogramas analizados os picos da goetite são invariavelmente deslocados em direcção de 
maiore ângulos 2O  permitindo estimar a taxa de substituição de Fe por Al (Shulze, 1984) até 14% (amostras SU3, SU9 
e terra rossa). Os óxidos de manganés não foram detectados nos difractogramas, contudo uma  amostra complementar 
vizinha, a  OA28 (a mais rica em Mn), de que foram eliminados os grãos de quartzo, revelou a presença de todorokite. 
Composição química 
 

Os teores dos 11 elementos químicos analisados são apresentados na tabela nº1. Dado o relativamente pequeno 
número de amostras, o tratamento estatístico foi limitado a simples matriz de correlações  de Pearson e análise de 
regressão. Para todos as 21 amostras consideradas, a corelação entre dois elementos principais analizados Fe e Ti não é 
significativa r= 0.339. A exclusão do cálculo de regressão e correlação das 5 amostras (3 do topo da sequência em Sta 
Eulalia, 1 de concreções ferruginosas  de Barranco e 1 de pisólitos de Bonares), torna  altamente significante o 
coeficiente de correlação quadrado r2= 0.882 (fig.2). Estas amostras representam efectivamente  as partes de perfil em 
que ocorreu a adição de ferro remobilizado a partir do material original que foi a terra rosa. O titânio como mais imóvel  
em condições hipergénicas (Kabata & Pendias,1984) sofreu  por consequência nestes casos, uma  subtracção relativa. 
Esta tendência é confirmada por crómio, outro elemento altamente imovel, excepto duas amostras de Olhos de Água ( 
onde ocorreu nítido enriquecimento deste elemento por possível adsorção nos óxidos de manganés (Boski & Herbosh, 
1990). A semelhante análise de outros casos de correlações permite avançar a hipotése da existência dos seguintes 
etapas na migração do Fe no interior dos corpos sedimentares: 

i. erosão de terra rosa das áreas do Mezozoíco carsificado e sua deposição com as Areias e Cascalhos de Gambelas, 
numa fase fria e seca do Plistocénico Superior 

ii. lixiviação de Fe da parte superior dos perfis por acção da vegetação e penetração no inrerior da serie sedimentar.  
Formação  local de crostas e concreções facilitada por diaclases e falhas. Parcial desferruginização do topo de perfil e  
formação de estruturas celulares 

iii. separação localizada de óxidos  Mn  de Fe ox/hidróxidos conducente à formação das acumulações manganíferas 
(todorokquite) 

iv. degradação das crostas e estruturas celulares,  início de formação dos pisólitos 
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Introdução  
   
  Denomina-se região de Caxiuanã àquela situada às margens da baía homômina, uma ria fluvial do rio Anapu, que mais 
se parece a um grande lago de água preta, abundantes em toda Amazônia Brasileira. À  margem esquerda dessa baía, 
está localizada a Reserva Florestal de Caxiuanã administrada pelo IBAMA e dentro dela a Estação Científica Ferreira 
Penna do Museu Paraense Emílio Goeldi, uma unidade de apoio à pesquisa dos ecossistemas da região. Dentro desse 
conceito, e tendo em vista a experiência dos dois últimos autores sobre sítios arqueológicos com Terra Preta 
Arqueológica (TPA) na região Amazônica, a partir da região de Cachoeira-Porteira, iniciou-se um trabalho de 
identificação de sítios arqueológicos com TPA na região, culminando com a detecção de uma dezena de sítios às 
margens da Baía de Caxiuanã. Dentre esses selecionou-se, inicialmente, tres sítios (Manduquinha, Ponta Alegre e Mina 
II) para mapeamento e avaliação preliminar das suas potencialidades arqueológicas. E finalmente optou-se por 
investigar em detalhe o sítio Manduquinha. Dentro da pesquisa sistemática e detalhada com vistas a estudos 
geoquímicos multi-elementares com ênfase inicial ao fósforo e sua distribuição nos diferentes horizontes de solos, como 
parte da tese de doutorado de Dirse C. Kern, procedeu-se a uma coleta também sistemática de cerâmica arqueológica 
segundo cada horizonte de solo. O estudo  dos aspectos físicos, texturais, mineralógicos e químicos  da cerâmica foi o 
objeto deste trabalho, cujos resultados obtidos são aqui apresentados. Estudo semelhante ao aqui proposto, foi realizado 
na região de Cachoeira-Porteira no rio Trombetas (Costa et al., inédito), cujos resultados permitiram identificar a área 
fonte da matéria-prima do material cerâmico e ainda obter dados sobre a dieta alimentar do homem pré-histórico 
usuário destes artefatos. Em Caxiuanã, pretende-se também, alcançar resultados que possam proporcionar conclusões 
nessa mesma direção. As técnicas mineralógicas e geoquímicas vem sendo aplicadas com sucesso na pesquisa de 
artefatos arqueológicos como na cerâmica por mineralogistas e arqueólogos (Freestone et al.1985, entre outros). 
 
Materiais e métodos 
 
  A coleta de amostras de fragmentos de cerâmica foi feita em trincheiras localizadas com base na distribuição dos 
valores anômalos de fósforo dentro do sítio. Foram coletadas 46 amostras classificadas segundo os diferentes horizontes 
de solo em que foram encontradas, assim designadas:  horizonte A1 com 26 amostras, A2 com 14, AE com 3  e AB 
com 2. Os fragmentos de cerâmica foram analisados em lupa binocular para avaliar seus aspectos físicos e 
morfológicos, além da determinação do antiplástico ou tempero, fundamental para sua classificação. Em seguida, foram 
submetidas à análise mineralógica por DRX e microscopia ótica em lâmina delgada. Ao mesmo tempo foram objeto de 
análise química total por via úmida e por absorção atômica. Todas as análises foram realizadas no Centro de 
Geociências da Universidade Federal do Pará. 
 
Resultados obtidos e discussões 
 
  A maioria dos fragmentos cerâmicos apresenta queima com oxidação incompleta e sem decoração (decoração 
simples).  A cor da auréola externa é cinza clara a escura, enquanto o interior é marrom avermelhado. Como antiplástico 
foram observados nos fragmentos: cariapé, cariapé com cauixi, areia e caco moído. Os fragmentos cerâmicos com 
cariapé apresentam esse material distribuído na matriz criptocristalina amarela a marrom, em pedaços alongados e de 
tamanho variado, por vezes orientados. Alguns fragmentos contém além de cariapé, cauixi, na forma de espículas, 
geralmente orientadas. O antiplástico areia é formado por grãos e fragmentos de quartzo e feldspatos na matriz 
criptocristalina. É comum também o antiplástico formado de caco moído, ou seja, reutilização de antigos restos de 
cerâmicas, dando origem a um aglomerado mais complexo. 
  A análise mineralógica por DRX mostra que os fragmentos são formados principalmente de quartzo, argilominerais 
parcialmente cristalinos, feldspatos (albita e microclíneo), além de hematita, anatásio, por vezes anfibólio e talco. Os 
feldspatos são encontrados apenas nos fragmentos com antiplástico areia. Anfibólio e talco foram observados 
exclusivamente na amostra 07 (horizonte AE, antiplástico areia).  



  A composição química, cujos valores médios por antiplástico e por horizonte de solo são apresentados na tabela 1, 
mostram que os fragmentos cerâmicos são constituídos dominantemente de SiO2 (em torno de 71 % em peso), seguida 
de Al2O3 (8,4 %), Fe2O3 (4,4 %), P2O5 (1,3 %), Na2O (1,0 %), K2O (0,6 %), TiO2 (0,39 %) e PF (11,25), retratando 
a composição mineralógica mencionada anteriormente, dominada por quartzo e argilo-mineral. Ressalta-se os teores de 
P2O5 relativamente elevados, que na análise mineralógica não se espelha na forma de mineral identificável por DRX. As 
razões CaO/P2O5 por sua vez excluem a possibilidade da presença de apatita.  A ausência de correlação entre CaO e 
P2O5 (Figura 1) reforça essa conclusão. Em Cachoeira-Porteira (Costa et al., inédito) foram encontrados valores 
similares ou mesmo mais elevados, sem que tenha sido encontrado apatita. Raramente foi identificado mineral 
cristalino, e quando assim ocorria, era basicamente fosfato de alumínio e ferro. Acredita-se que deve ocorrer o mesmo 
fato no sítio Manduquinha. A composição química também mostra muito pouca variação entre os fragmentos, quer seja 
segundo o antiplástico quer seja segundo o horizonte de solo (Tabela 1 e Figura 2a). O diagrama P2O5-TiO2-MgO 
(Figura 2a) já permite observar dois grupos de amostras, onde aquele mais próximo dos membros MgO e TiO2 
corresponde aos fragmentos com antiplástico cariapé e cariapé mais cauixi. As variações maiores estão por conta de 
MgO, K2O, Na2O e CaO, espelhadas em suas razões. Esses elementos, fundamentalmente os metais alcalinos e 
alcalinos terrosos, permitem individualisar perfeitamente dois conjuntos de amostras (Figura 2b), onde aquele de menor 
número de amostras corresponde aos fragmentos com cariapé e cariapé mais cauixi. Os fragmentos do horizonte  AE, 
entre outras amostras isoladas dos demais horizontes, apresentam-se com poucos elementos divergentes dos dois 
conjuntos.  
  Estudos de correlações de pares de elementos mostram uma excelente correlação positiva entre K2O e MgO (Figura 
3a), sugerindo uma natureza ilítica para parte da matriz argilosa criptocristalina. Essa razão independe da natureza do 
antiplástico e dos horizontes. Correlação igualmente expressiva foi observada entre TiO2 e MgO (Figura 3b), levando a 
concluir a presença do TiO2 na estrutura dos argilo-minerais, ou como microinclusões nos mesmos como observado por 
Costa et al.(inédito) em Cachoeira-Porteira. Os difratogramas de raios-x por sua vez sugerem a presença de anatásio. 
Na2O e K2O mostram, por sua vez a presença de duas populações químicas, ou seja, uma com muito feldspatos (albita 
e microclíneo) correspondente às cerâmicas com antiplástico cariapé e outra com domínio de cauixí (Figura 3c). Fe2O3 
e Al2O3 não apresentam qualquer correlação (Figura 3d), e explicam assim a formação de minerais distintos. 
  Pelo exposto, pode-se concluir, que em termos gerais, os fragmentos cerâmicos apresentam composição mineralógica 
muito semelhante entre si, divergindo na proporção de feldspatos e do argilomineral ilita. Essas semelhanças 
mineralógicas são espelhadas na composição química, cujas variações são verificadas apenas nos teores dos metais 
alcalinos e alcalinos terrosos. Os teores de P2O5 são relativamente elevados e encontram-se na forma de minerais 
provavelmente amorfos, do tipo fosfatos de Al-Fe. Dessa forma, pode-se sugerir  para a cerâmica uma  matéria-prima à 
base de argila com caolinita e ilita, aonde deve ter sido agregados na forma de rocha triturada constituída de quartzo e 
feldspatos ou então cariapé e cauixi. O conteúdo de P2O5 deve ser creditado a contaminação da cerâmica com 
alimentos ricos em fosfatos como proposto por Costa et al.(inédito) em Cachoeira-Porteira, dando assim uma idéia da 
dieta rica em proteína animal. 
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Tabela 1. Composição química média (% em peso) das cerâmicas arqueológicas do sítio Manduquinha. 



  
SiO2 

 
Al2O3 

 
 Fe2O3                                                                                                                                                                                    

 
P2O5 

 
TiO2 

 
Na2O 

 
MnO 

 
MgO 

 
CaO 

 
K2O 

 
P.F 

 
K2O/MgO 

 
Na2O/CaO 

 
CaO/P2O5 

SEGUNDO OS ANTIPLÁSTICOS 
CAUIXI (17) 70,48 8,99 4,67 1,30 0,30 1,02 0.01 0.24 0.19 0.64 11,76 2,61     5,39 0.07 
CAUIXI + AREIA (2) 70.74 8.87 4.38 0.98 0.44 1.13 0.01 0.27 0.16 0.66 11.89 2.44 7.06 0.16 
AREIA (5) 72.20 8.21 4.57 1.19 0.48 1.41 0.05 0.32 0.20 0.31 10.65 0.96 6.13 0.20 
CARIAPÉ (12 ) 70.70 8.33 4.66 1.35 0.44 0.82 0.01 0.18 0.12 0.57 12.39 3.17 6.83 0.09 
CAC0+CAUIXI+CARIAPÉ (3 ) 71.43 8.77 4.58 1.27 0.29 0.87 0.01 0.22 0.11 0.58 11.38 2.63 7.91 0.09 
CARIAPÉ+AREIA (6) 71.00 8.63 4.52 1.52 0.56 1.08 0.01 0.35 0.25 0.76 11.06 2.17 4.32 0.16 

SEGUNDO OS HORIZONTES DE SOLO 
A1 (26) 71.16 8.75 4.60 1.30 0.35 0.94 0.01 0.25 0.20 0.64 11.47 2.56 4.70 0.15 
A2 (14) 71.25 8.45 3.95 1.38 0.43 0.88 0.01 0.19 0.11 0.53 11.97 2.78 8.00 0.07 
AE (3) 72.61 7.35 4.81 1.41 0.68 1.56 0.01 0.47 0.28 0.38 10.07 0.80 5.57 0.19 
AB (2) 72.24 8.08 4.37 1.24 0.29 1.2 0.01 0.35 0.26 0.66 11.18 1.88 4.61 0.02 
 
MÉDIA GERAL (45) 

 
71.33 

 
8.38 

 
4,41 

 
1.33 

 
0.39 

 
0.98 

 
0.01 

 
0.25 

 
0.20 

 
0.60 

 
11.25 

 
2.40 

 
4.90 

 
0.15 

               

 (2): número de amostras 
 

Figura 1 - Correlação entre o P2O5 e o CaO nas cerâmicas do sítio Manduquinha, no horizonte A1. 
 

 



 
 

 

 
 

          Figura 2. Composição química das cerâmicas em diagramas ternários. 
 

    

   



 
 
 Figura 3 - Correlações entre elementos químicos nas cerâmicas do sítio Manduquinha, segundo o horizonte A1 
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Introdução 

Dentre os ETR, o Ce tem sido investigado com maior interesse, pois pode ocorrer como Ce3+, como 
a maioria dos lantanídeos, ou como Ce4+ em condições oxidantes. Em ambiente oxidante o Ce é o 
único ETR que atinge o estado de oxidação +4. Devido ao elevado potencial de oxidação do Ce+4 (E° 
= + 1,28 V), este precipita-se como óxido (CeO2) em ambiente com elevado poder oxidante. 

Em lateritos com ocorrência de cerianita (Van Wambeke, 1977; Braun et al., 1990; Lottermoser, 
1990) e de fases mineralógicas manganesíferas enriquecidas em ETR (Formoso et al., 1989), tem 
sido observadas intensas anomalias positivas de Ce. As anomalias de Ce encontradas em lateritos, 
tem sido atribuídas, principalmente, aos minerais do grupo da crandalita e, raramente, à cerianita 
(Mariano, 1989; Braun et al., 1990). A dificuldade de identificação da cerianita deve-se ao pequeno 
tamanho de seus cristais, geralmente envolvidos por oxi-hidróxidos de Fe, ou por encontrar-se em 
baixa concentração. Em crostas lateríticas ferruginosas de Seis Lagos (São Gabriel da Cachoeira-
AM), foram encontradas concentrações elevadas de Ce, que quando normalizadas, apresentam-se 
com intensa anomalia positiva. Essas crostas também são ricas em oxi-hidróxidos de Mn, que 
mostram correlação também positiva com os ETR, principalmente o Ce. Este trabalho descreve o 
comportamento geoquímico do Ce e sua relação com cerianita e os oxi-hidróxidos de Mn. 

Metodologia  

Foram utilizadas neste trabalho 14 amostras de crostas superfíciais e 8 amostras situadas ao longo 
de um perfil laterítico, que envolveu apenas a crosta laterítica ferruginosa, com 90 m de 
profundidade, provenientes de Seis Lagos. Tanto os óxidos de Mn como a cerianita, foram 
identificados na maioria das amostras através de tratamento da amostra pulverizada com HCl a 
quente, para remoção dos oxi-hidróxidos de Fe. O resíduo assim obtido foi analisado por DRX. Esses 
minerais também foram identificados por essa técnica em amostras in natura. Os ETR (La, Ce, Nd, 
Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Yb e Lu) foram analisados por espectrometria de plasma-ICP, nos 
laboratórios da GEOSOL em Belo Horizonte (MG). 

Resultados  

Os principais minerais de ETR identificados nas crostas de Seis Lagos são florencita-gorceixita, 
oxi-hidróxidos de Mn e cerianita. Nas crostas superficiais os minerais de ETR mais abundantes são 
os oxi-hidróxidos de Mn, enquanto naquela do perfil laterítico é a cerianita. 

Os dados da tabela 1 (crosta do perfil laterítico), mostram teores muito elevados de Ce (1972 a 
22613 ppm) em relação aos demais ETRL, inclusive o La. Na maioria dessas amostras (01/15m, 
01/25m, 01/35m e 01/40m) ocorre cerianita e, subordinadamente, a romanechita. Nas crostas 
superficiais, os teores de Ce          (172 a 6769 ppm) são ainda elevados (Tabela 2), porém inferiores 
aos anteriores (Tabela 1). Também verifica-se, que os teores de La já são mais elevados. Os minerais 
de ETR mais abundantes nessas crostas são os oxi-hidróxidos de Mn. 

As curvas dos ETR normalisadas aos condritos (Figura 1) foram agrupadas da seguinte maneira: as 
curvas agrupadas em "a", "b" e "c", representam as amostras das crostas superficiais e, as agrupadas 
em "d" são aquelas que correspondem as amostras da crosta do perfil laterítico. Segundo a DRX, a 



mineralogia de cada grupo é a seguinte: as amostras que fazem parte do grupo "a" são aquelas que na 
sua maioria contém fosfatos do grupo da crandalita e minerais de Ti; as amostras do grupo "b", 
também contém minerais de Ti, além de oxi-hidróxidos de Mn  e cerianita; as do grupo "c" também 
são constituídas de minerais de Ti e oxi-hidróxidos de Mn, além de pirocloro, e as do grupo "d" são 
aquelas que na sua maioria contém cerianita, além dos minerais de Ti e romanechita. Os minerais de 
Ti que estão presentes nos quatro grupos não se correlacionam positivamente com os ETR. As curvas 
das crostas superficiais mostram comportamento diferenciado: as agrupadas em "a", são fortemente 
deplecionadas em ETRP, apresentam-se sem anomalias e os minerais de ETR presentes são os 
fosfatos do grupo da crandalita (florencita-gorceixita); as agrupadas em "b" apresentam fortes 
anomalias positivas de Ce e os minerais de ETR são os oxi-hidróxidos de Mn, romanechita e 
hollandita, e a cerianita; e as agrupadas em "c", com anomalias positivas de Sm, os minerais de ETR 
que ocorrem são apenas os oxi-hidróxidos de Mn. Já as curvas em "d", relativas às crostas do perfil 
laterítico, apresentam, com exceção de duas amostras, somente anomalias positivas de Ce, e os 
minerais portadores de  ETR são cerianita e romanechita. Portanto, os principais responsáveis pelas 
anomalias positivas de Ce nas crostas de Seis Lagos são a cerianita e a romanechita. As anomalias de 
Ce nos lateritos de Mt. Weld (Lottermoser, 1990), de Akongo e Goyoum (Braun et al., 1990) e nos 
depósitos de ETR de Karonge (Van Wambeke, 1977), são atribuídas à cerianita. A cerianita foi 
identificada nas crostas de Seis Lagos por Corrêa & Costa (1994), até então desconhecida nos 
lateritos da Amazônia. 
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Tabela 1 - Concentrações dos ETR (ppm) em amostras da crosta do perfil laterítico. 
 
 
AMOSTRA 
PROF. (M) 

La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Ho Er Yb Lu 

01/15m 573,4   1972 237 38,0 10,5 29,6 20,9   3,7   7,9   4,6 0,8 
01/20m 379,0   3498 133 24,2   5,9 23,2 21,1   3,8   8,4   4,7  0,8 
01/25m 252,8  2613 277 70,2 22,0  75,2 61,5 10,3 20,1    9,9 1,4 
01/35m 200,6   3365 

   
353 79,2 22,4 76,0 59,9 10,9 24,3 11,9 1,4   

01/40m   57,7    879   119 46,3 13,9 61,6 47,6   9,6 19,2 11,5 1,6 
01/55m 456,1   4778 334 53,0 12,1 60,5 56,9 10,5 24,4 15,7 2,0 
01/85m   30,2   3099   37 12,2   3,7 16,8 16,0   2,9   6,9   4,6 0,7 
01/90m 195,7    185 134 22,3   5,7 22,9 24,3   4,7 11,7 10,2    1,2 

  
 
 
 



 
Tabela 2 - Concentrações dos ETR (ppm) em amostras das crostas superficiais. 
 
 
 
AMOSTRA 
 

 
La 

 
Ce 

 
Nd 

 
Sm 

 
Eu 

 
Gd 

 
Dy 

 
Ho 

 
Er 

 
Yb 

 
Lu 

CB-102 3421 6652 2960 411   60,0 114,2  39,4   6,9 14,2   5,0 0,7 

CB-114 4269 6769 2107 248   42,2 103,2   2,5   5,5   9,9   3,8 0,6 

MS-06 2656 4216 1625 179   25,3   53,5   0,6   3,8   8,5   3,6 0,6 

CB-24 1627 1176   421   55     9,1   18,9   0,3   1,9   4,6   2,1 0,4 

CB-85   182   413   180   46   14,0   28,9   5,1   2,8   6,4   4,6 0,7 

CB-103   664 1608 1036 237   47,5 107,4   7,5   8,6  18,5   9,5 1,2 

MS-220     96   200     35   16     4,7   11,6     7,1   1,4   3,9    3,7 0,6 

CB-60   118   210   132   42     8,5   14,9      5,9   1,1   2,9   2,6 0,4 

CB-61     71   172   691 750 182,4 288,5   57,2   9,8  18,6   9,0 1,2 

CB-88 1787 1670  2949 654 127,3 240,7   93,9 16,3 31,9 15,7 1,9 

CB-112   514   1062 1566 517   90,5 187,2 115,3 20,3 41,3 15,1 1,4 
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Introdução 

 Grande parte da superfície Amazônica encontra-se encoberta por materiais lateríticos e/ou de seus produtos de 
alteração, principalmente solos amarelos, até mesmos marrom avermelhados, donde pode-se incluir a famosa 
cobertura Argila de Belterra. Em muitas regiões da Amazônia os perfis lateríticos foram parcialmente truncados 
pela erosão, recobertos por depósitos coluvionares ou ainda modificados quimicamente, não em direção a solos,  
mas empalidecidos, por conta de intensa deferruginização e consequente aquisição de aspecto caolínico, 
principalmente, quando a alteração atingiu o horizonte saprolítico mosqueado, conforme foi verificado por Costa 
& Moraes (1992) ao estudarem os depósitos de caolim das regiões de Ipixuna-Capim, Manaus e São Gabriel da 
Cachoeira. 

Na BR-174 (Manaus-Caracaraí) km. 3.8 em corte de estrada com cerca de 100 m de extensão N-S e altura de 
até 6 m encontra-se excelente exposição feita recentemente, donde foi possível verificar que o perfil laterítico 
truncado mostrava uma intensa redistribuição do ferro, com formação de porções tipicamente empalidecidas com 
aspecto de caolim. Esse fenômeno ficou ainda melhor ressaltado pela intensa modifcação  de uma delgada e 
contínua linha de pedra (pisólitos de oxi-hidróxidos de ferro). Às proximidades desta exposição ainda observa-se 
um terreno baixo, extenso, alagado e sombreado com densa cobertura de buriti (Mauritia flexuosa). De imediato 
concluiu-se que esta era a melhor oportunidade para investigar os processos da remobilização do ferro em perfis 
lateríticos alterados. Os resultados parciais dessa pesquisa são assim apresentados neste trabalho. 

Os solos dessa região são do tipo latossolos e foram objeto de estudo de Chauvel et al. (1983). São solos 
gerados sobre crostas lateríticas ou sobre horizontes subjacentes a elas como os saprólitos, basicamente 
derivados de rochas sedimentares da Formação Alter do Chão. A área é rica em caolim, muitas vezes arenosos, 
que compõem a base dos perfis lateríticos maturos (Costa & Moraes, 1992). O clima é quente úmido, chuvoso, e 
a cobertura vegetal constituída pela floresta tropical. O acesso à área  a partir de Manaus é feito pela BR-174, 
asfaltada recentemente. 

Metodologia 

 Na seção geológica foram estudados tres perfis representativos   das transformações ocorridas (figura 1): Perfil 
3 (P3) - perfil laterítico truncado com linha de pedra não alterada (sem remobilização do ferro); Perfil 2 (P2) - 
perfil laterítico truncado com linha de pedra  com  nítida remobilização do ferro, sem que a linha de pedra  tenha 
sido desestruturada; Perfil 1(P1) - perfil laterítico truncado  com linha de pedra, com forte remobilização do 
ferro e linha de pedra desestruturada. Foram coletadas 21 amostras representativas das diferentes mudanças no 
perfil como um todo, incluindo uma megaconcreção ferruginosa intramosqueado.  Nessas amostras foram feitas 
determinações de pH e Eh, análises mineralógicas por difração de raios-x e microscopia ótica e análises químicas 
totais e para elementos-traço por espectrometria de absorção atômica, geração de hidretos e espectrografia ótica. 

Resultados obtidos e dicussão 

 A seção geológica está representada por um perfil laterítico truncado ao nível do horizonte saprolítico 
mosqueado caolínico, o qual foi sobreposto inicialmente por delgada e contínua camada de linha de pedra, a qual 
foi recoberta por material argiloso amarelo (sequência superior)(Figura 1), o qual em sua grande parte representa 
o atual latossolo. Falhas normais com rejeito centimétrico a métrico atingiram o perfil, nitidamente impressas na 
linha de pedra e confrontando o horizonte pálido com o mosqueado (Figura 1).  

De norte para sul a linha de pedra, constituída por esferólitos centimétricos de goethita e hematita, com 15 cm 
de espessura, é gradualmente impregnada com plasma de hematita-lepidocrocita-goethita, que vai destruindo os 
esferólitos e mesmo a linha de pedra, convergindo para formas onduladas e  golfões, criando abaixo da pretérita 
linha de pedra megaconcreções ferruginosas (Figura 1). A auréola externa da megaconcreção apresenta 



mineralogia identica a da linha de pedra. Associados ocorrem caolinita e quartzo e traços de gibbsita e anatásio 
em todas as zonas ferruginosas.  

Toda a seção apresenta pH ácido (4,5 a 5,5 ), sendo mais ácido nas amostras superficiais e menos ácido nas 
zonas ferruginosas. 

A sequência acima da linha de pedra (principalmente latossolos) contém muita caolinita, muito quartzo e 
pequenas quantidades de hematita, anatásio e gibbsita. Goethita está ausente. Essa sequência tem sua coloração 
empalidecida de norte para sul, a medida que a linha de pedra é destruída. A sequência inferior (mosqueado e 
pálido), embora com a mesma composição mineralógica, quartzo é mais abundante e gibbsita é praticamente 
ausente e hematita encontra-se em menor quantidade. O teor de hematita decresce acentuadamente da sequência 
superior em direção a linha de pedra (perfis 1 e 2), com valores menores na zona em que ela foi  intensamente 
destruída (perfil 1). Altos teores de hematita são encontrados apenas na linha de pedra, nos golfões  e na 
megaconcreção (auréola externa). 

A composição química é constituída praticamente de SiO2, Al2O3, Fe2O3 e PF. TiO2  é inferior 1,99 %.  SiO2 
e Al2O3  juntos perfazem 80 a 90 % do total de quase todas amostras, exceto na linha de pedra, golfões e 
megaconcreções, onde Fe2O3 alcança até  43 % (Figura 2). Nos demais encontra-se abaixo de 3,60 %.  Os alcalis 
e o P2O5 estão abaixo de 0,09 %. Esses resultados são perfeitamente compatíveis com a mineralogia 
determinada. 

Dos elementos-traços analisados (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, Co, As, Se, B, Ga. Sc, Sn, Ba, Sr, V, Y, Zr e Hg) 
todos eles apresentam concentrações ao nível crustal e mesmo muito abaixo deste nos dois perfis, com exceção 
das zonas ferruginosas (linha de pedra, golfões e  auréola externa da megaconcreção). Nelas elementos como Cr, 
Zn, Co, As, V, Y, Zr e Hg se enriquecem, sendo que Cr, Co, As, V e Hg o fazem em fator acima de 5 relativo a 
média das demais amostras,  com destaque para As e Hg, donde As está com até 82 ppm e Hg com 560 ppb. Por 
outro lado Mn é o único elemento fortemente deplecionado. Desta forma conclui-se que as zonas ferruginosas 
são verdadeiras barreiras geoquímicas para Cr, Co, As, V, Y, Zr e Hg. Elementos como Y e Zr tidos como 
imóveis, são neste sistema relativamente móveis e imobilizados pelos minerais de ferro. 

Em termos gerais pode-se concluir que a sequência inferior (mosqueado e pálido) e  a superior (latossolo) e a 
linha de pedra tem as mesmas características relativas aos elementos-traço e divergem apenas nas concentrações 
de SiO2, Al2O3 e Fe2O3. As formas em golfões e a formação de megaconcrecões ferruginosas e a impregnação 
das linhas de pedras com ferro plásmico indicam que o perfil como um todo foi palco de intensa remobilização 
de ferro, especialmente na sequência superior, precipitando-se nas zonas indicadas acima, donde a linha de pedra 
funcionou como uma barreira para o fronte da solução. Com isso gerou-se uma zona empalidecida acima da linha 
de pedra em direção ao sul, onde se observa uma remobilização mais intensa do ferro. Nesta direção até hoje 
encontra-se uma área pantanosa, coberta com buritis (Mauritia flexuosa), provavelmente o ambiente, que outrora 
atingia a seção estudada, promovendo a solubilização do ferro e sua reprecipitação em zonas mais profundas, 
estancada à altura da linha de pedra, por ser esta uma barreira física e química. 
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Figura 2 - Distribuição dos elementos químicos nos perfis incluindo a LINHA DE PEDRA e a 
MEGACONCREÇÃO. 
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Introdução  

 
  Grande parte dos solos da região Amazônica  são constituídos por material argiloso a argilo-arenoso amarelado 
a vermelho-amarelado onde se encontram restos de concreções e nódulos ferro-aluminosos, aluminosos e 
sílico-ferruginosos. Esses solos, que variam de espessura de poucos centímetros a até mesmo 20m,  encontram-se 
tanto nos topos dos platôs associados a perfis lateríticos maturos como nas porções mais rebaixadas, em áreas 
onde predominam os perfis lateríticos imaturos e mesmo sobre perfis lateríticos truncados a nível de saprólito. A 
dimensão e a quantidade de nódulos e concreções aumenta em direção à base do perfil de solo chegando a formar 
horizontes nodulares/concrecionários/pisolíticos que passam, em profundidade, para crostas lateríticas 
(ferro-aluminosas, sílico-ferruginosas e aluminosas) maciças. 
  O estudo da relação das crostas lateríticas com os solos na Amazônia foi o objetivo da tese de doutorado do 
primeiro autor, onde se comprovou a relação genética entre eles, com base em dados mineralógicos e 
geoquímicos (Horbe, 1995). 
  Neste trabalho serão apresentados parte dos dados obtidos, com ênfase na individualização de nódulos a partir 
do intemperismo das crostas ferro-aluminosas e aluminosas. Resultados preliminares sobre a estruturação dos 
perfis de solo, características texturais, mineralógicas e químicas foram apresentados por Horbe & Costa (1994).  
 
Resultados obtidos   
 
  Nos perfis derivados de crostas ferro-aluminosas observou-se intenso processo de desferrificação das crostas 
para o solo, enquanto que nos derivados de crostas aluminosas houve desaluminização, ambos gerando relictos 
nodulares. Esses relictos são gradualmente cominuidos dando lugar a uma matriz argilosa a areno-argilosa até 
formar solos, com tendência ao predomínio de caolinita em direção ao topo do solo, embora a gibbsita seja o 
mineral mais abundante nos solos dos perfis ferro-aluminosos. Apesar  da gibbsita ser mais abundante nas 
crostas aluminosas (75%), a sua tranformação em caolinita é mais intensa que nos perfis derivados de crostas 
ferro-aluminosas, não formando solos gibbsíticos. 
  As concreções das crostas ferro-aluminosas são formados por nódulos com núcleo marrom-avermelhado, 
constituídos de hematita e goethita, cujos poros estão preenchidos por gibbsita microscristalina e uma zona 
externa mais porosa, avermelhada. Envolvendo os nódulos tem-se um cimento gibbsítico ocre, ocasionalmente 
avermelhado devido a manchamento por óxi-hidróxidos de ferro,  cujas fissuras estão preenchidas por caolinita e 
goethita. O contato entre os nódulos e o cimento é abrupto, contudo a zona externa, as vezes descontínua, indica 
processos de dissolução na borda dos nódulos.    Análises de microssonda eletrônica  nos nódulos (zona interna e 
externa) e no cimento (FIGURA 1) mostraram teores elevados de Fe2O3 no núcleo dos nódulos, similares ao 
obtido nas crostas sã, diminuindo abruptamente para as zonas mais externas. Os teores de Fe2O3 da zona externa 
se equivalem ou mesmo são inferiores ao do cimento. Por outro lado a SiO2 e Al2O3 aumentam do núcleo para 
as zonas externas e em direção ao cimento de modo similar ao observado por Nahon et al. (1979) e Nahon, 
(1991) na diferenciação de nódulos e ao obtido no processo de geração de solos (Horbe & Costa, 1994). Os 
teores mais elevados em SiO2 que Al2O3 indicam a presença de caolinita, enquanto teores similares indicam 
também a presença de gibbsita. A composição do cimento assemelha-se a obtida por Horbe (1995) na matriz 
argilosa onde os relictos estão imersos. 
  Com relação aos elemento-traços analisados (V, Cr, Ni, B, Mo, Zr, Ga, Y, Sc, Cu e Pb) nos nódulos e no 
cimento, via espectrografia ótica, tem-se aumento no teor de Zr do núcleo para o cimento e diminuição dos 
demais elementos. 
  Ocorrem dois tipos de nódulos nos relictos da crosta aluminosa: a- nódulos com núcleo rosado e zona externa 
creme, ambos contituídos por gibbsita micro a criptocristalina; b- nódulos com núcleo ferruginoso 
hematítico-goethítico e zona externa também creme. Os nódulos estão imersos em uma matriz argilosa ocre 
constituída por caolinita com gibbsita subordinada. O contato entre a zona interna e a externa dos dois nódulos é 
difusa. A presença do fácies creme envolvendo tanto o núcleo rosado como o ferruginoso sugere que o fácies 
creme  corresponde ao cimento das crostas ferro-aluminosas e que, ao mesmo tempo, constitui a zona externa 



dos nódulos, por serem ambos (fácies creme e fácies rosado) formados essencialmente por gibbsita. Neste perfil 
foi possível analisar também a matriz argilosa pois, apesar dos relictos serem pequenos (<3cm), a matriz argilosa 
dá coesão ao material, enquanto na crosta ferro-aluminosa os relictos são maiores e a matriz é mais friável. 
  Nas análises de microssonda os elementos maiores (FIGURA 1) mostram que no núcleo rosado predomina  
Al2O3 (65%) diminuindo para a zona externa creme (entre 45% e 55%) e, ainda mais para a matriz argilosa 
envolvente. Ao mesmo tempo, os teores de SiO2 aumentam de 0,6% para 32% na mesma direção, 
correspondendo ao aumento de caolinita e ao decréscimo de gibbsita. A composição do núcleo rosado é 
equivalente a da crosta aluminosa, o que indica que o nódulo é um relicto da crosta sã. O nódulo ferruginoso 
apresenta 58% de Fe2O3. As análises  micromorfológicas mostram que a borda creme é resultado da 
desferrificação do fácies rosado e do nódulo ferruginoso. Os resultado de microssonda não comprovam a 
desferrificação, por ter sido analisada gibbsita microcristalina, menos manchada por óxi-hidróxido de ferro que a 
gibbsita criptocristalina. As análises dos elementos-traço indicam aumento no teor de Zr e Mn do nódulo em 
direção à matriz argilosa.  
 
Conclusões  
   
  A estruturação dos nódulos em núcleo e zona externa; a presença de bordas de dissolução nos nódulos; os  
contatos difusos com o material envolvente; a composição quimica similar do núcleo dos nódulos com a 
respectiva crosta sã; a modificação química que se observa entre o núcleo dos nódulos, a zona externa e o 
cimento (crostas ferro-aluminosa) ou com a matriz argilosa (crosta aluminosa) e  a semelhança química do 
cimento com a matriz argilosa indicam que os nódulos são realmente restos da crosta subjacente. A sua 
estruturação e individualização está relacionada  ao processo de intemperismo das crostas que leva a sua 
cominuição, arredondamento  e formação de córtex por reorganização centrífuga do núcleo do nódulo 
(desferrificação das crostas ferro-aluminosas e de desaluminização das aluminosas). Esse processo ocorre devido 
as condições menos oxidantes e mais ácidas, associadas a maior abundância de matéria orgânica, que propicia a 
mobilização do ferro e alumínio. 
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Introdução 

A oeste da baía de Caxiuanã está a Floresta Nacional de Caxiuanã e em seu interior, a Estação Científica 
Ferreira Penna. Em uma investigação preliminar foram localizados 8 sítios com Terra Preta arqueológicos 
(TPA), nas margens da baía. As TPAs são comumente encontradas na Amazônia e chamam a atenção por sua alta 
fertilidade, como, por exemplo, na região de Cachoeira-Porteira, município de Oriximiná-Pa, que apresentam 
teores significativamente elevados de Ca, Mg, Zn, Mn e P (Kern e Kämpf 1989). Para Woods (1984), a química 
do solo pode contribuir para determinar os limites das áreas, definir estratigrafia, delimitar áreas de atividades e 
feições e auxiliar na interpretação funcional de um sítio arqueológico. O fósforo apresenta grande variabilidade 
dentro do sítio, este fato, associado a facilidade de detecção, torna esse elemento um dos mais importantes para 
as pesquisas arqueológicas. Com base nestes aspectos procurou-se investigar com detalhe a distribuição 
geoquímica do fósforo nas TPAs e em suas adjacências, levando em consideração os diferentes horizontes (A1, 
A2, AB, BA, AE, E e B) e dessa forma obter parâmetros geoquímicos que possam auxiliar nos estudos 
arqueológicos. 

Aspectos fisiográficos e geológicos.  

A região de Caxiuanã está sob clima tropical quente/úmido e chuvoso, com precipitação e temperatura média 
anual de 1500mm e 26°C, respectivamente. Geologicamente apresenta sedimentos da Formação Alter do Chão, 
posteriormente lateritizados. O perfil geológico pode apresentar na base um horizonte caolínico parcialmente 
mosqueado, recoberto discordantemente ou não por Latossolo Amarelo. Ocorrem ainda arenitos ferruginizados 
ao nível do espelho d'água da baía de Caxiuanã, correspondendo à parte basal do perfil de alteração. Rochas tipo 
caolim, equivalentes aos depósitos de caolim dos rios Capim e Ipixuna, afloram às proximidades da Estação 
Ferreira Penna e sedimentos recentes são encontrados nas margens dos pequenos igarapés. A superfície do 
terreno é constituída, predominante, por Latossolo Amarelo, ocorrendo Planossolo e Glei Pouco Húmico nas 
porções mais baixas. A floresta é composta por vegetação de várzea, igapó, terra firme, além de manchas de 
savana. Devido ao complexo sistema de drenagem da região, que é composto pricipalmente pelo rio e baía de 
Caxiuanã, ocorre uma densa flora aquática flutuante. A baía de Caxiuanã é um grande Lago de terra firme que 
seria a transformação das "rias" do rio Anapu. Na classificação das águas fluviais da Amazônia feita por Sioli 
(1984), essa bacia hidrográfica é correspondente aos rios de águas pretas.  

METODOLOGIA. Inicialmente foi delimitada a área da TPA observando-se as mudanças ocorridas na 
coloração do solo. Posteriormente foram abertas transversais no sentido norte-sul, se estendendo além da TPA. 
Ao longo das transversais foram coletadas amostras de solo, com auxílio de um trado, até o horizonte BA ou B, 
em malha regular de 5x5m. Para a descrição de perfis pedológicos foram abertas trincheiras com coleta de 
amostras dentro da TPA e na área adjacente. Em laboratório o fósforo foi determinado por colorimetria, sendo 
sua abertura efetuada com ácido HF + HCl04 (10:1). Utilizou-se o programa Geoquant para a análise estatística 
básica como a média geométrica(g) e o desvio padrão geométrico(dg), através dos quais foram obtidos os 
intervalos anômalos de fósforo, sendo: >gdg² para anomalias de 1ª ordem; entre gdg e gdg² para as de 2ª ordem e 
entre g e gdg para anomalias de 3ª ordem. 

Resultados e discussão. 

O sítio Manduquinha com cerca de 0,5ha, possui forma grosseiramente elipsoidal com maior eixo paralelo a 
margem leste da baia de Caxiuanã. Apesar da  área relativamente pequena, este sítio apresenta dois tipos de solos 
distintos: o Latossolo Amarelo e o Planossolo. No perfil de solo com TPA correspondente ao Latossolo Amarelo 
o teor de P205t diminui de forma gradativa, porém com pequenas oscilações, do horizonte Ap (1530 ppm) até o 
B3 (893 ppm). Na TPA do solo correspondente ao Planossolo o conteúdo de P205t diminui gradativamete do 
horizonte A1 (1830 ppm) para o A2 (1642ppm). O horizonte AB apresenta um decréscimo significativo no teor 



de fósforo (747 ppm) em relação ao A2, a partir de então continua a diminuir de forma gradativa até o horizonte 
B (491 ppm). No perfil da área adjacente ao sítio, apesar do teor de P205t ser significativamente inferior ao da 
TPA, apresenta comportamento similar, decrescendo com a profundidade. Porém, a diferença, entre horizontes, 
no valor deste elemento não chega a ser significativa, alcançando no máximo 966 ppm no horizonte Ap e no 
mínimo 810 ppm no B (Figura 1).  

Quando calculada a média geral do P205t para cada horizonte, comprova-se o comportamento verificado nos 
perfis, onde o teor deste elemento diminui com a profundidade (Tabela 1). O horizonte A1 apresenta teor médio 
de P205t de 1296ppm para a TPA e de 448ppm para as adjacências. No A2 a média do fósforo é de 930ppm na 
TPA e de 303ppm nas áreas adjacentes. Nos horizontes AB  e BA o teor médio de P205t é de 598 e 491ppm, 
respectivamente, na TPA e de 231 e 174ppm nas áreas adjacentes. Os horizontes AE e E, ocorrentes apenas no 
Planossolo apresentam valores médios de P205t de 1658 e 1027ppm na TPA e de 330 e 274ppm nas adjacências. 
O horizonte B na TPA apresenta valor médio de 526ppm para o fósforo, enquanto que nas áreas adjacentes este 
valor chega a 307ppm. Quando verificada a área de TPA como um todo, independente do tipo de solo, os locais 
com valores anômalos de P2O5t se superpõem em todos os horizontes. No horizonte  A1, por exemplo, os teores 
entre o intervalo de 1294 a 2391 ppm de fósforo correspondem a anomalias de 2° ordem, que estão localizadas 
nas porções sul, leste e oeste do sítio. Enquanto que os valores a nível de background (< 703 ppm) deste 
elemento, são encontrados nas áreas adjacentes e praticamente no centro da TPA. Valores correspondentes a 
anomalias de 1ª ordem não foram verificados nos horizontes (Figura 2). 

  
TPA Área adjacente  
 
Hz. 

 
 N 

Valor 
 mín. 

Valor 
 máx. 

 _ 
 X 

 
Hz. 

 
 N 

Valor 
 mín. 

Valor 
 máx. 

 _ 
 X 

A1 183 250 1851 1296 A1 46 103 827 448 
A2 136 222 2360  930 A2 44  21 770 303 
AB 142 115 1298  598 AB 45  63 602 231 
BA 134 108 1237  491 BA 32  45 672 174 
AE  45 514 1658  894 AE  2 191 470 330 
E  45 262 1027  606 E  4 175 397 274 
B  94 107 1080  526 B  6 272 350 307 
Tabela 1 - Valor médio do P2O5t na TPA e adjacências 

Considerações finais. 

No sítio Manduquinha o fósforo já está demonstrando a sua importância como ferramenta auxiliar nos estudos 
arqueológicos. Quando verificada a distribuição areal do teor de P205t, percebe-se que no interior do sítio 
ocorrem áreas com maior e menor concentração deste óxido. As áreas de maior concentração de P205t podem ser 
interpretados como locais de acúmulo de lixo, locais utilizados para preparo e consumo de alimentos ou ainda, 
locais de sepultamento. Essa prática de enterrar indivíduos dentro da própria casa ou aldeia era comum em 
diversos grupos indígenas da Amazônia. Nas áreas de menor concentração do teor de P205t, como aquela 
verificada  na porção  central do sítio podem ser interpretadas como sendo locais de circulação, ou local de 
encontro dos habitantes da aldeia pré-histórica. Estas hipóteses só poderão ser confirmadas com o avanço das 
pesquisas químicas, mineralógicas e arqueológicas. 
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Introdução 
 
  O complexo Carbonatítico do Barreiro situa-se no oeste do Estado de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, 
no município de Araxá, a 6 km a sul do centro urbano, possuindo as seguintes coordenadas geográficas; 19o38’de 
latitude Sul e 46o56’ de longitude Oeste. 
  Intrudidos em quartzitos e xistos de idades Proterozóicos pertencentes ao Grupo Araxá, o Complexo do Barreiro 
possui estrutra dômica, de forma circular, com 4,5 km de diâmetro, constituido por rochas ultramáficas 
metassomatizadas (glimeritos), cortados por carbonatitos e foscoritos (Issa Filho et al.,1984). 
  O manto de intemperismo em complexos carbonatíticos possui uma grande importância econômica por ser formador 
de depósitos residuais de vários elementos como Nb, P, U, Cu, Ti, ETR, entre outros, sendo por esta razão objeto de 
inúmeros estudos. No Complexo do Barreiro as rochas mostram-se intensamente meteorizadas, apresentando um perfil 
laterítico de até 230m de profundidade (Issa Filho et al.,1984). O intemperismo provocou a formação da maior jazida de 
nióbio do mundo com reservas estimadas em 460.000.000t de pirocloro, a 2,5% de Nb2O5 (Paraiso e Fuccio, 1981).Ao 
lado desta jazida de nióbio, no mesmo complexo, ocorre uma importante jazida de fosfato, com reservas estipuladas em 
123.000.000t de minério apatítico a 6% de P2O5, a qual é o alvo de nossos estudos. 
 
Geologia da mina 
 
  As litologias observadas na frente de lavra estão descritas a seguir, em ordem de posicionamento; a) Flogopitito. É 
constituido essencialmente por cristais grosseiros de flogopita, magnetita, carbonato e pseudomorfos de olivina. O 
flogopitito apresenta-se cortado por venulações milimétricas a centimétricas de material carbonático. O flogopitito é a 
rocha mais abundante e constitui a encaixante dos eventos magmático/metassomáticos hoje observados no Complexo 
do Barreiro; b) Carbonatito. Foram observadas pelo menos duas gerações de carbonattito.A primeira é constituida por 
carbonatito de textura grosseira, equigranular, constituido essencialmente por cristais de calcita, flogopita, ankerita e 
fenocristais de apatita. A segunda constitui-se por veios centimétricos de pequenos cristais de carbonato de composição 
dolomítica ferrosa e cristais de pirita euhédrica, que cortam o carbonatito anterior; c) Veios de Apatita e Magnetita. 
Apresentam-se intrudidos nos flogopititos e carbonatitos, possuem espessuras extremamente variáveis, desde 
centimétricas até decamétricas. A moda destes veios é bastante heterogênea, variando de muito ricos em apatita até 
muito ricos em magnetita; d) Veios de barita cortam todas as rochas anteriores, suas espessuras variam de milimétricas 
até centimétricas (60cm). Os cristais de barita apresentam-se bem formados; e) Veios de Silexito. Possuem atitudes sub-
horizontais, com até seis metros de espessura e merguho sub-horizontal. Macroscopicamente possuem coloração 
predominantemente marrom-avermelhada, drusas de quartzo com diâmetro médio de 5 centímetros e, massas de 
monazita de aspecto terroso, de coloração esverdeada, com tamanho médio de 1,2 cm.Alguns silexitos possuem 
coloração clara, de aspecto vesicular, ausência de drusas de quartzo e de cristais de monazita, compostos por quartzo e 
barita. 
 
Manto de intemperismo 
 
  O manto de intemperismo da Mineração Arafértil é constituído por lateritos maturos, segundo a classificação de 
Bárdossy e Aleva,1990 e  Costa,1993.Possuindo mais de 120 metros de espessura, o perfil laterítico é bastante 
desenvolvido, com todos os horizontes bem caracterizados. São descritos a seguir, da base para o topo; 
HORIZONTE SAPROLÍTICO- Constituídos por três zonas: a) Zona Argilosa na base b) Zona de Transição, e c) Zona 
Mosqueada no topo. 
  Zona Argilosa- Corresponde a parte mais espessa (mais de 120 metros) e importante do ponto de vista econômico, pois 
nela  se encontra o depósito de apatita. É constituída por saprólitos de rocha flogopitítica e  de veios de apatita e 
magnetita. O intemperismo diferencial atuante nesta zona, resultou na alteração da rocha flogopitítica, enquanto que os 
veios de apatita e magnetita, principalmente os veios mais espessos, apresentam-se ainda preservados na parte 
intermediária e inferior do horizonte (abaixo do nível 1070m). Nas partes superiores (acima do nível 1070m), a apatita 
apresenta-se substituida por fosfatos secundários, geralmente pertencendo à solução sólida crandalita-goyazita-
gorceixita. Com base na mineralogia (figura II), podemos subdividir a zona argilosa em vermiculítica (minerais 2:1), na 



base, e caolinítica no topo. A zona argilosa vermiculítica é composta essencialmente por vermiculita (nível 1000 até 
1040). No intervalo de  1040 até 1080m, são observados inúmeros veios de apatita e magnetita. As apatitas apresentam-
se frescas, enquanto que as magnetitas  apresentam-se em estágio de alteração. Neste intervalo é onde se encontra o 
minério (apatita), sendo este a transição para a zona caolinítica, no topo(nível 1080 até 1120m). Zona  de Transição- 
Possui espessura máxima de 40 cm, coloração ocre-avermelhada. É constituida por goethita, anatásio, gorceixita, 
hematita, illita e caolinita. Zona Mosqueada- Composta por materiais de coloração amarelado e ocre escuro, possuindo 
50 cm de espessura. É constituída por goethita, hematita, caolinita, fosfatos secundários do grupo da crandalita 
(lusungita e gorceixita), quartzo, e gibbsita. 
  HORIZONTE ALUMINOSO- Constituído por nódulos de tamanhos milimétricos a centimétricos, envolvidos por uma 
matriz de textura areno argilosa e possuindo espessura de 2,5 m. Os nódulos são compostos por gibbsita, goethita, 
goyazita e hematita, e a matriz areno-argilosa por goethita, hematita, goyazita, quartzo, maghemita, gibbsita, anatásio e 
pirocloro. 
  CROSTA FERRUGINOSA (DURICROSTA)- Horizonte concrecionário endurecido devido à  cimentação por óxidos 
e hidróxidos de ferro.  É composto por goethita, hematita, maghemita, anatásio e gorceixita, possuindo espessura 
máxima de 30 cm.  
  Nódulos de fosfato secundário de coloração amarelo-claro, encontrados dispersos neste horizonte aluminoso e gerados 
pela alteração dos veios de apatita, não possuem película de óxido de ferro que recobre os nódulos descritos 
anteriormente e em geral são maiores (6 a 8 centímetros). São formados por gorceixita e goethita. 
  HORIZONTE DE SOLO RESIDUAL- Constitui a parte superior do perfil laterítico, sendo produto de alteração 
geoquímica e mecânica do horizonte inferior. Possui coloração vermelho escuro conferida pela presença de óxido de 
ferro, possuindo uma espessura máxima de 60 centímetros. É composto por quartzo, hematita, gibbsita, goethita, 
anatásio, fosfatos secundários do grupo da crandalita (goyazita-crandalita-gorceixita), caolinita, e magnetita. 
 
Comportamento geoquímico do perfil de intemperismo 
 
  É apresentado aqui um diagrama multielementar, figuras I e II, do perfil laterítico, onde estão plotados a profundidade 
contra concentração dos elementos de um furo de sonda (coordenadas W:1150 e S:1550). As análises químicas foram 
realizadas pela Geosol e gentilmente cedidas pela Mineração Arafértil.  
  No intervalo entre 980 e 1000m, observa-se elevados teores de P2O5 e CaO, os quais  possuem comportamento 
geoquímico semelhantes, e valores intermediários para Fe2O3, indicando a presença de veios de apatita e magnetita,  
neste nível os veios de apatita são abundantes. O CO3 e Al2O3 apresentam teores bastante baixos evidenciando a 
ausência ou a baixa concentração de carbonatos e silicatos.A partir da cota 990m observa-se a gradual diminuição do 
par CaO e P2O5 e aumento dos teores de MgO e SiO2, indicando uma provável mudança litológica, aparecimento de 
uma rocha ou saprolito silicático, provavelmente de flogopitito, contendo flogopita e/ou vermiculita. No intervalo entre 
as cotas 1000 e 1020m  ocorre uma brusca diminuição nos valores de P2O5,em relação ao CaO, indicando a ausência ou 
diminuição significativa dos veios de apatitito,. Um aumento no teor de CO2, ficando próximos aos valores de CaO e de 
MgO são observados. Os valores de Al2O3, permanecem muito baixos. O comportamento destes elementos indicam a 
presença de dolomita (CaO+CO2+MgO).Entre as cotas 1020 e 1040, observa-se o reaparecimento do par CaO-P2O5, 
indicando a presença dos veios de apatitito. Os valores de Al2O3 aumentam e os de MgO permanecem elevados, 
indicando a presença de flogopita/vermiculita. Neste mesmo intervalo desaparece o CO2 indicando o fim da estabilidade 
dos carbonatos.Os teores de sílica neste intervalo aumentam sensivelmente, podendo ser explicados pela presença de 
flogopita/vermiculita, quartzo sacarioidal e finos veios de silexito das fases tardias.Entre as cotas 1040 e 1060m os 
valores do par P2O5-CaO aumentam em consequência da sensível diminuição de SiO2. Os valores de MgO, CO2 e 
Al2O3diminuem fortemente, indicando a abundante ocorrência de veios de apatita e magnetita. Os valores para Fe2O3 
voltam a aumentar pela intrínsica relação de apatita com magnetita. Entre os níveis 1070 e 1080 ocorre uma mudança 
brusca no comportamento geoquímico dos elementos, mostrando a passagem do horizonte saprolítico para o horizonte 
de laterito. Esta mudança é marcada por: a) sensível diminuição dos valores de SiO2, causados pela translocação deste 
elemento para níveis inferiores, e como consequência uma sensível concentração de Fe2O3.b) aumento dos valores de 
Al2O3, possuindo comportamento geoquímico semelhante com P2O5, formando os fosfatos secundários do grupo da 
crandalita (goyazita-crandalita-gorceixita), além dos minerais aluminosos como a gibbsita.c) diminuição marcante dos 
teores de CaO (35% para <2%) com desestabilização das apatitas. 
 
Conclusões 
 
  Dois fatores foram determinantes para a gênese do depósito de apatita da mina da Arafértil; a) Enxame de diques de 
apatitito, de espessuras variáveis, sub-horizontalizados, que são especialmente abundantes entre os níveis 1040 e 1080m 
da mina. b) O intemperismo diferencial ocorrido neste perfil, a desestabilização do carbonato e da flogopita/vermiculita 
do flogopitito, enquanto que os veios de apatita encontram-se ainda frescos. Este último fator foi fundamental para a 
viabilização da lavra. 
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Resumo  

Com o objetivo de estudar o índice de cristalinidade das diferentes formas de sílica, foram identificados os 
polimorfos (quartzo ∝ e opala-CT) em resíduos silicosos insolúveis (silcretes, caules silicificados e outros 
materiais), contidos em amostras de rochas continentais mesozóicas aflorantes no Estado do Rio Grande do Sul. 

Através da técnica de Difração de Raios-X (DRX), foram avaliados diversos parâmetros mineralógicos da sílica 
de baixa temperatura. 

Encontrou-se correlação positiva entre o Índice de Cristalinidade do quartzo (∝) e o tamanho médio de grão, 
obtido pelo uso da Equação de Scherrer. 

Introdução 

Diversos pesquisadores têm estudado a seqüência diagenética de deposição dos polimorfos de sílica, utilizando 
a DRX como técnica complementar à petrografia óptica, para caracterizar a rocha total e seus cimentos 
(MIZUTANI, 1970; JONES & SEGNIT,1971; ESLINGER et alii,1973; MURATA & LARSEN,1976; WILLIANS et 
alii,1985; SINGH, et alii,1992; BARBOSA & MELFI, 1993; GRAETSCH, 1994). 

Para MURATA & LARSEN (1976), o Índice de Cristalinidade parece ser uma função amplamente dependente do 
tamanho cristalino, o qual pode ser afetado pela distorção cristalina, induzida por efeitos mecânicos. 

Metodologia 

Os procedimentos analíticos seguiram a metodologia desenvolvida por MURATA & LARSEN (1976),  utilizando-
se um difratômetro de Raios-X Shimadzu XD7A, com tubo de cobre, em 30 KV e 30 mA, do Departamento de 
Geociências da UFSM. 

As amostras foram britadas e posteriormente moídas até a obtenção de pó fino. A montagem da amostra foi 
feita em suporte convencional de alumínio vazado, sem pressão, nivelando-se  a superfície. 

Para a maior parte das amostras, foram feitas determinações simples. Algumas amostras foram analisadas em 
duplicatas, para avaliar a precisão, utilizando-se a média como resultado. 

A faixa de 2θ observada para avaliar o Índice de Cristalinidade (IC) foi de 66-70º, com velocidade de varredura 
de 0,5º/minuto. Segundo MURATA & LARSEN (1976) o IC baseia-se  no grau de  resolução  da reflexão d(212), 
com espaçamento de 1,3820 � (2θ Cu K∝ em ñ 67,74°).  Para amostras bem cristalizadas, nessa faixa de 2θ 
forma-se um quintupleto (2 θ ñ 68°), enquanto que as mal cristalizadas formam uma banda larga. 

Para a identificação dos diferentes poliformos de sílica, foi feita uma varredura na faixa 2θ de 18°- 38°, em 

4º/minuto. Avaliou-se a relação entre os dois picos mais intensos do quartzo (∝),  
I
I
( )
( )
100
101

,  d(001)=4,26�  e 

d(101)=3,34�,  para verificar se há ocorrência de marcante orientação (ESLINGER et alii, 1973; BRINDLEY & 
BROWN, 1984). 

O difratômetro está equipado com um software que executa automaticamente a determinação do tamanho médio 
cristalino das partículas (TG), baseando-se na Equação de Scherrer,  avaliando também a distorção cristalina. 

BRINDLEY & BROWN (1984) sugerem, na avaliação do tamanho médio da partícula, o valor de K = 0,91,  para a 
constante de Scherrer, quando nenhum outro fator afetar a medida da largura do pico de difração. Assim,  deve-
se fazer uma correção para efeitos instrumentais, utilizando-se a equação B(obs)2 = B2 + b2, onde B (obs) é uma 
medida obtida experimentalmente e b = abertura proveniente dos efeitos instrumentais, estimado pelo uso de um 
padrão de pó de quartzo (ϕ ñ 1µm).  Como padrão de referência, foi utilizado um quartzo ametista euédrico e um 
quartzo hialino (utilizado pelo CENPES/PETROBRÁS). O alinhamento do equipamento é realizado com 
freqüência, utilizando-se um padrão de silício metálico (no pico 28,440°, com erro máximo de ñ 0,005°). 



Apresentação e discussão dos resultados 

Os difratogramas de raios-X mostraram os três principais picos do quartzo (100), (101) e (110), 
respectivamente, situados em d(100)=4,26�, d(101)=4,34� e d(110)=2,46�, invariavelmente presentes em todas 
as amostras analisadas.  Suas intensidades relativas não apresentaram grandes variações, ficando a relação de 
intensidades entre (100) e (101) na faixa de 0,12 a 0,18. 

Os picos d=2,87� e d=2,51� caracterizaram a presença de opala-CT (JONES & SEGNIT, 1971), identificada em 
um número reduzido de difratogramas, bem definida apenas em amostras de raiz silicificada (pedotúbulo). 

Na tabela 1 são descritas as amostras e apresentados diversos parâmetros estudados para os resíduos silicosos 
insolúveis.  Observa-se que o IC em rochas sedimentares, com arcabouço de grãos de quartzo detrítico, 
cimentados por sílica secundária, varia amplamente,  de 2,4 - 8,7. 

 
TABELA 01  - Parâmetros mineralógicos de materiais quartzosos: 
   IC = Índice de Cristalinidade    TG = Tamanho das partículas cristalinas 
 
Amostra 

Mineral ou 
Rocha 

Formação 
Hosped. 

Idade  F. 
Hosped. 

 
Localização 

 

 
IC 

TG 
(�) 

Distorç. 
Crist. 

I - Rochas com arcabouço de grãos de quartzo detríticos, com cimento de sílica secundária. 
A - 1 Arenito Fino 

Silicif. 
Botucatu Jr/K Alegrete, RS 0,15 8,7 694 0,0044 

B - 2 Arenito Fino 
Silicif. 

Sanga do 
Cabral 

TR 29º 40,821'S 
51º02,840'W 

0,17 7,2 801 0,0038 

C - 3 Arenito Fino 
Micáceo 

Sanga do 
Cabral 

TR 29º 40,821'S 
51º02,840'W 

0,19 5,5 561 0,0055 

D - 4 Arenito 
Grosseiro 

Arenitos 
Mata 

? 29º 36,220'S 
54º19,822'W 

0,12 7,5 394 0,0078 

E - 5 Siltito 
Silicificado 

Sanga do 
Cabral 

TR 29º 40,821'S 
51º02,840'W 

0,17 2,4 241 0,0126 

II - Silcretes /matriz microquartzo e preenchimento de ¨voids¨ calcedônia (calcedonita) e megaquartzo. 
F - 6 Pedotúbulo Santa Maria TR 29º 41,567'S 

52º29,695'W 
0,18 3,0 527 0,0058 

G - 7  Roseta do deserto  Santa Maria TR 29º 40,847'S 
52º50,501'W 

0,18 3,3 426 0,0072 

H - 8 Silcrete cinza Santa Maria TR 29º 42,408'S 
53º52,608'W 

0,14 2,5 414 0,0074 

I - 9 Silcrete alteração Santa Maria TR 29º 42,408'S 
53º52,608'W 

0,15 
 

2,4 
 

388 
 

0,0078 
 

J - 10 Transição 
rocha/silcrete 

Santa Maria TR 29º 42,408'S 
53º52,608'W 

0,17 2,2 296 0,0106 

L - 11 Silcrete 
Vermelho 

Santa Maria TR 29º 56,987'S 
52º56,854'W 

0,17 < 1,0 281 0,0109 

 
 
O IC para os silcretes cimentados por matriz de quartzo microcristalino e preenchimento de voids por 

calcedônia tipo calcedonita (SILVÉRIO DA SILVA & GARCIA, 1993), evidencia uma baixa cristalinidade para o 
quartzo (∝), variando de < 1,0 a 3,3. 

Utilizando-se o Teste Não Paramétrico de Spearman, obteve-se correlação significativa entre o IC e o tamanho 
de grão (�),    para  n=11 amostras,  rs=0,807, com ∝ = 0,01 (onde rs = índice de correlação e α  = nível de 
significância). Obteve-se, também, uma correlação significativa entre IC e o tamanho de grão (�), apenas 
considerando-se os silcretes, com n = 6  rs = 0,943 com ∝ = 0,01. 

Na tabela 2 são apresentados resultados referentes a resíduos silicosos de origem vulcânica  e de um caule 
silicificado. Nota-se que o IC do caule estudado foi superior ao IC dos silcretes  (Tab.1 e 2). 

Analisando-se em conjunto ambas as tabelas (Tab. 1 e 2),  observa-se  que a  relação 
I
I
( )
( )
100
101

  é sempre inferior 

à 0,35,  concordando com o que consta na bibliografia (BRINDLEY & BROWN, 1984).   Por outro lado, também 
observa-se que, em vista dos bixos valores apresentados, a distorção cristalina não deve ter afetado as 
estimativas de largura integrada do pico. 

 
 
 
 
 
 
 



TABELA 02 - Resíduos silicosos de origem vulcânica e caule silicificado. 
  IC = Índice de Cristalinidade    TG = Tamanho das partículas cristalinas 
 
Amostra  

Mineral ou 
Rocha 

Formação 
Hospedeira 

 
Localização 

 

 
IC 

 
TG (�) 

Distorç
. Crist. 

M Quartzo Am. 
euédrico 

Serra Geral Santiago, RS 0,15 7,7 583 0,0067 

N Ágata zonada 
(bandada) 

Serra Geral Santiago, RS 0,13 < 1,0 280 0,0110 

N Ágata núcleo 
quartzoso 

Serra Geral Santiago, RS 0,12 8,4 β= 0º β= 0º 

O Ágata 
(alteração) 

Arenitos 
Mata 

29º 39,240'S 
54º 26,800'W 

0,14 2,6 353 0,0087 

P Vidro 
Vulcânico 

Serra Geral Santa Maria, 
RS 

0,15 < 1,0 423 0,0071 

Q Caule 
silicificado 

Arenitos 
Mata 

29º 38,230'S 
54º 10,950'W 

0,17 5,5 477 0,0040 

 
 
A figura 1 mostra difratogramas de raios-X da faixa de varredura entre 67-69 graus, ilustrando as variações 

correspondentes a diferentes Índices de cristalinidade. A amostra A refere-se a uma raiz silicificada 
(pedotúbulo), na qual predomina quartzo, associado a menor proporção de opala-CT; a amostra B foi retirada da 
camada externa de um geodo de ágata+quartzo (parte de ágata bandada), na qual foi identicado apenas quartzo; a 
amostra C representa parte do núcleo de quartzo granular do mesmo geodo (com cristais >1,0 cm). Observa-se 
que as amostras A e B têm IC< 1,0, enquanto a amostra C tem IC=9,8. 

Conclusões 

Os resultados obtidos permitem concluir que, em todas as formas de sílica estudadas, o quartzo é sempre a fase 
mineralógica principal. A ocorrência de opala-CT é rara e sempre em teor subordinado em relação ao quartzo. 

O índice de cristalinidade da sílica é muito variável nas rochas com arcabouço de grãos quartzo, cimentado por 
sílica secundária, mas nos silcretes é geralmente baixo. 

Existe uma correlação positiva significativa ente o Índice de cristalinidade da sílica e o respectivo tamanho de 
grão. 
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Figura 01. Difratogramas de raios-X,  ilustrando diferentes Índices de Cristalinidade de sílica. 
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  Minerais da família da alunita-jarosita ocorrem em gossans formados por alteração meteórica de sulfetos nos depósitos 
de Pb e Zn de Canoas (PR) e Irecê (BA), a exemplo do que foi descrito em Mount Isa, na Austrália (Scott, 1987). Esses 
minerais apresentam fórmula geral AB3(XO4)2(OH)6 , onde A é a posição do cátion maior, que pode ser ocupada por 
Na+, K+, Ag+, NH4+, H30+, Ca2+, Pb2+, Ba2+, Sr2+, Ce3+ e outras terras raras em coordenação 12. Os sítios B são 
ocupados pelos cátions Al3+, Fe3+, Cu2+ e Zn2+ em coordenação octaédrica. O ânion XO4y- pode ser SO42-, PO43-, 
AsO43-, CO32-, SbO43-, CrO42- ou SiO44-. Al e Fe são os principais ocupantes do sítio B. Baseado na natureza dos 
ânions, esses minerais dividem-se em três grupos: grupo da alunita, com dois ânions XO4 divalentes e geralmente 
cátions A monovalentes, grupo da beudantita, com um ânion XO4 divalente e outro trivalente e geralmente cátions A 
divalentes e, finalmente, o grupo da crandalita com dois ânions XO4 trivalentes e cátions A divalentes ou trivalentes.  
  Em Canoas, a mineralização primária consiste de um corpo lenticular de cerca de 20m de espessura, encaixado em 
uma sequência metapelítica carbonática doa Formação Perau. Os principais sulfetos presentes são galena, esfalerita e 
pirita; secundariamente ocorrem calcopirita e pirrotita (Daitx e Venusso, 1992). No manto de alteração que cobre o 
depósito, foi verificada a presença de jarosita e plumbojarosita, associadas a smithsonita, cerussita, piromorfita, clorita e 
goethita. 
  Em Irecê, os níveis sulfetados a pirita, esfalerita, galena e, em menor quantidade, marcassita, tetraedrita e covelita 
encontram-se intercalados nas rochas carbonáticas e fosfáticas do Grupo Una (Misi & Kyle, 1990). Os gossans deles 
derivados apresentam composição mineralógica representada essencialmente por goethita, hematita e quartzo; 
localizadamente pode-se constatar a presença de jarosita mais ou menos enriquecida em chumbo, corkita e crandalita. 
Através das técnicas de difração de raios X, análise termo-diferencial e termo-ponderal, espectroscopia Mossbauer e 
microscopia eletrônica de varredura acoplada a um sistema EDS, algumas das espécies minerais da família da alunita-
jarosita puderam ser identificadas e caracterizadas. 
  Num meio de alteração rico em fósforo, como em Irecê, formam-se principalmente os fosfatos (crandalita) e os 
sulfofosfatos (corkita). Esses últimos são importantes portadores de chumbo, podendo conter até 0,92 átomos de Pb na 
fórmula estrututal (Oliveira et al., 1993). A jarosita, por sua vez, aparece geralmente desprovida de Pb, e quando o 
contém, sua quantidade não passa de 0,1 átomos na posição A. 
  Quando os únicos minerais da famíla alunita-jarosita presentes são as jarositas, como em Canoas, estes enriquecem-se 
muito em Pb, podendo haver uma completa substitutição do K pelo Pb na posição A. A cartografia dos elementos ao 
MEB mostra os cristais de jarosita cada vez mais enriquecidos em chumbo em direção às bordas. No centro dos cristais 
os teores ponderais de PbO e de K2O são, em média , de 5,9 e 7,5%, enquanto que nas bordas chegam a 25,8 e 0,0, 
respectivamente. 
  Em ambos os casos estudados, os minerais da família alunita-jarosita formam-se a partir da oxidação dos sulfetos e da 
alteração hidrolítica dos minerais da ganga, fosfatos, felspato potássico e micas, esses últimos tendo o papel de fontes 
de potássio. Em pelo menos um caso, foi observado o crescimento de jarosita em epitaxia sobre um cristal de K-
feldspato. Quando de sua formação, são capazes de reter o chumbo, constitutindo eficiente armadilha para esse 
elemento. Trata-se porém de uma armadilha provisória, pois quando os sulfofosfatos desestabilizam-se, deixando um 
resíduo goethítico, o Pb é de novo posto em solução. Nos gossans mais evoluídos eles já não estão mais presentes e os 
altos teores de Pb aí encontrados explicam-se por uma associação deste com os óxi-hidróxidos de ferro. A natureza 
dessa associação resta ainda a esclarecer. 
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Introdução   
   
  A composição química das águas fluviais pode exprimir os processos atuantes na decomposição de minerais primários e 
formação de minerais secundários. A composição química da rocha matriz é um fator que define os tipos de minerais 
secundários formados durante o intemperismo. Todavia, existem outros fatores, como clima e topografia, que contribuem 
para acelerar ou retardar a remoção de constituintes químicos do sistema, influenciando na gênese dos minerais 
secundários.  

O objetivo deste trabalho é estudar a formação de alguns minerais secundários no maciço do Itatiaia (RJ) através da 
associação entre a composição química do material dissolvido em águas fluviais da bacia de drenagem do rio Campo Belo 
e diagramas de estabilidade de minerais elaborados a partir de dados termodinâmicos. 

 
Área de estudo 
 
  A área estudada situa-se na vertente sul do maciço do Itatiaia, dentro dos limites do Parque Nacional do Itatiaia (PNI). O 
maciço do Itatiaia constitui a parte mais elevada da serra da Mantiqueira, tendo as Agulhas Negras como ponto culminante 
(2.787 m). O rio Campo Belo nasce nas escostas circundantes ao planalto do Itatiaia (~2.400 m) e desce rumo a SE até 
desaguar no rio Paraíba do Sul. Seus principais tributários, dentro dos limites do PNI, são os córregos Agulhas Negras, 
Silveira, Maromba, Taquaral e Tapera. As águas do Campo Belo juntam-se com as do rio Bonito a aproximadamente 500 
m da rodovia BR-116 (via Dutra) e a 2,5 km da junção com o rio Paraíba do Sul. A área de drenagem do Campo Belo, 
excluida a bacia do rio Bonito, é de cerca de 60 Km2. 

No maciço do Itatiaia, as chuvas são abundantes no verão e escassas no inverno. No planalto a precipitação anual pode 
ser superior a 2.400 mm, enquanto que nas proximidades da sede do PNI (~800 m) ela está em torno de 1.720 mm 
(BRADE, 1956). A média anual da temperatura é de 11°C no planalto e 18°C nas proximidades da sede do PNI (BRADE, 
1956).   

A cobertura vegetal no maciço do Itatiaia é do tipo floresta ombrófila densa de montana e alto-montana, e campo alto-
montano acima de 2.200 m. 

O complexo alcalino do Itatiaia, com uma área equivalente a 221 km2, é formado de sienitos, foiaitos, pulaskitos, 
quartzo-sienitos, brechas, granito alcalino e tinguaito com pseudo-leucita (RIBEIRO FILHO, 1967). Da área total do 
complexo, 86% correspondem a sienitos e foiaitos, 9,5% a quartzo-sienitos e 4,5% a brechas (de origem magmática). 

A mineralogia, geoquímica e micromorfologia dos solos do maciço do Itatiaia foram estudadas por ANTONELLO 
(1983). As alterações químicas que se processam nos solos da região mostram uma tendência ao acúmulo de sesquióxidos.  
A caulinita e gibbsita são os minerais predominantes nos solos de altitudes mais elevadas do maciço. 

 
Métodos 
 
  Na campanha realizada entre os dias 25 e 30 de julho de 1994 foram coletadas 19 amostras de águas fluviais da bacia do 
Campo Belo. As amostras foram coletadas entre 450 e 2.450 m de altitude. Sete amostras foram do canal principal do rio 
Campo Belo e as demais de seus principais tributários. 

As análises químicas foram realizadas em laboratórios do Departamento de Geoquímica da UFF, da Pontifícia 
Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e da Valesul Alumínio S.A. 

As amostras destinadas a análise multielementar em espectrometria de massa com plasma induzidamente acoplado 
(ICP-MS) na PUC foram recolhidas em frascos de polietileno, previamente lavados com solução de HNO3 10%. As 
amostras foram filtradas em filtros Millipore de 0,45 µm e logo em seguida acidificadas com HNO3 destilado a uma 
concentração de 5%. O espectrômetro utilizado foi um ELAN-5000A (Perkin Elmer). 

Foram recolhidas também amostras de água para outras determinações. Os frascos utilizados para este fim foram 
previamente lavados com água destilada/deionizada, sem a aplicação de detergentes ou ácidos. A temperatura da água no 
local de amosrtragem foi determinada por meio de termômetro de Hg.  



As determinações de pH e condutividade foram efetuadas imediatamente após a coleta. O pH foi medido com um pH-
metro portátil DIGIMED, modelo DM-P, calibrado com soluções tampões de pH 4,00 e 7,42. O tempo de estabilização 
das medidas de pH foi de aproximadamente 15 minutos em virtude da baixa força iônica das águas estudadas. A 
condutividade foi medida num condutivímetro DIGIMED, modelo CD-2P, com padrão de 14,9 µS cm-1. 

As determinações de H4SiO4 foram realizadas na UFF pelo método do ácido molibdo-silícico e a leitura foi efetuada 
num espectrofotômetro MICRONAL (B 342II) a 810 nm. 

Em aliquotas de amostras filtradas, mas não acidificadas, foram determinadas as concentrações de Na+ e K+ por 
espectrometria de absorção atômica na Valesul Alumínio S.A. 

 
Resultados e discussão 
 
  As concentrações (µM) de Na+, K+, Al dissolvido e H4SiO4 nas 19 amostras estudadas foram [média (mínima-
máxima)]: 49 (26-78), 13,6 (0,9-41,9), 0,84 (0,24-3,02) e 31,0 (6,1-48,6), respectivamente. A média aritmética dos valores 
de pH e condutividade foram 5,4 (4,3-6,4) e 7 µS/cm (2-16 µS/cm), respectivamente. A média da temperatura da água foi 
de 11°C, com variação de 3 a 18°C. Estes parâmetros, exceto Al, decresceram com o aumento da altitude. O Al dissolvido 
não mostrou nenhuma correlação com a altitude. 

Em água, o Al pode formar diversas espécies químicas solúveis, das quais as mais importantes são aquelas que seguem a 
fórmula geral Al(OH)3-yy, onde y varia de 0 a 4. A formação dos principais minerais secundários de Al encontrados em 
solos de regiões tropicais, gibbsita e caulinita, depende de uma série de fatores como composição da rocha matriz, 
pluviosidade, drenagem e topografia. 

 A FIGURA 1 mostra as curvas de equilíbrio entre a gibbsita, caulinita e as quatro principais formas de Al solúvel (SAl) 
a 25°C. Para o cálculo das constantes de equilíbrio foram utilizados os seguintes valores de DGfo: 
____________________________________________________________ 
 DGfo (kcal/mol) Referência 
____________________________________________________________ 
Al3+ -117,0 COUTURIER et al., (1984) 
Al(OH)2+ -166,9 COUTURIER et al., (1984) 
Al(OH)2+ -216,1 REESMAN et al., (1969)1 
Al(OH)4- -313,4 COUTURIER et al., (1984) 
Gibbsita -276,02 COUTURIER et al., (1984) 
Caulinita -905,61 HELGESON et al., (1978)1 
H4SiO4 -312,6 DREVER, 1982 
____________________________________________________________ 
1 Apud DREVER (1982). 
 
As curvas de equilíbrio foram computadas com base no cálculo de SAl em função do pH. Para a obtenção das curvas de 
equilíbrio caulinita-SAl utilizou-se o limite mínimo e máximo de concentração de H4SiO4 nas amostras estudadas, ou seja, 
5 e 50 µM. A curva de caulinita para 50 µM de H4SiO4 é coincidente com a curva de gibbsita. Com base nas curvas de 
equilíbrio, observa-se que a redução na concentração de H4SiO4 conduz ao aumento da concentração de equilíbrio do Al 
dissolvido com a caulinita. 

O diagrama apresentado na FIGURA 1 contem os resultados de concentração de Al dissolvido nas amostras de água da 
bacia do Campo Belo. Os resultados indicam que as concentrações de Al dissolvido nas amostras são superiores as 
concentrações de equilíbrio do Al dissolvido com a gibbsita. Este fato pode ser atribuido a cinética das reações que 
conduzem à formação da gibbsita e/ou complexação do Al com matéria orgânica dissolvida. 

As FIGURAS 2 e 3 apresentam os diagramas de estabilidade que mostram a relação entre a gibbsita e caulinita em 
função de [H4SiO4]. A distribuição da composição química das amostras de água da bacia do Campo Belo, incorporadas 
aos diagramas, indicam uma tendência a formação da gibbsita como resultado do intemperismo das rochas da região 
estudada. As razões [Na+]/[H+] e [K+]/[H+] mostram que em alguns pontos a concentração de H+ é superior às 
concentrações dos dois íons alcalinos, principalmente em relação ao K+. As amostras que apresentaram essas 
características são aquelas procedentes de altitudes superiores a 2.300 m. Foram 9 os pontos localizados acima dessa 
altitude, onde o pH variou de 4,3 a 5,1, apresentando um valor médio de 4,9. Nas altitudes inferiores, o pH variou de 5,3 a 
6,4, com média de 5,9. Esta tendência é atribuida ao consumo de H+ pelo intemperismo químico. 

Um aspecto interessante na distribuição dos valores da composição química das águas da bacia do Campo Belo nos 
diagramas das FIGURAS 2 e 3 é a semelhança com o processo de evolução da composição da água durante a dissolução da 
microclina num sistema fechado a 25°C, apresentado por HELGESON et al. (1969) e RICHARDSON & McSWEEN 
(1989). A simulação gráfica do intemperismo químico do feldspato em água, apresentado por RICHARDSON & 
McSWEEN, foi obtida por meio do modelo computacional EQ6 de WOLERY (1979). Com base na forma da distribuição 
da composição química das amostras de água nos diagramas apresentados nas FIGURAS 2 e 3, parece ser possível 
distinguir a existência de duas etapas no que tange a evolução da composição química das águas fluviais da bacia do 
Campo Belo em função da dissolução dos feldspatos sódicos e potássicos. Estas duas etapas encontram-se assinaladas nas 
FIFURAS 2 e 3 como Fase 1 e 2. Descreve-se a seguir a sequência da evolução da composição química das águas fluviais 
estudadas fundamentada no modelo apresentado por RICHARDSON & McSWEEN: 

 



Fase 1: Os feldspatos de Na e K (minerais predominantes na rocha matriz do maciço do Itatiaia) dissolvem-se elevando as 
concentrações de Na+, K+ e H4SiO4 na água. Esta evolução é um processo acumulativo, que se desenvolve a medida que 
as águas escoam dos pontos mais elavados em direção à base do maciço. A formação de gibbsita só deve ocorrer quando a 
concentração de Al dissolvido for suficientemente alta para que ocorra saturação do líquido. Atingido este ponto, forma-se 
a gibbsita enquanto o processo de dissolução dos feldspatos continua. Vale lembrar, que as amostras que acompanham esta 
etapa são de altitudes superiores a 2.300 m no maciço do Itatiaia. 

 
Fase 2: A composição da água, em relação à concentração H4SiO4, atinge o limite gibbsita-caulinita (distribuição vertical). 
A dissolução dos feldspatos continua gerando Na+, K+ e H4SiO4, porém a composição do líquido se desloca verticalmente 
para cima enquanto o consumo de sílica na produção da caulinita for igual produção da dissolução dos feldspatos. O fato 
de não haver sobreposição entre a distribuição dos pontos referentes à Fase 2 e a linha de estabilidade gibbsita-caulinita no 
diagrama, pode ser devido aos valores de DGfo utilizados no cálculo das constantes de equilíbrio. 

 
A combinação da composição química das águas fluviais da bacia do Campo Belo associada aos diagramas de 

estabiliadade parece mostrar algumas das etapas da evolução do material formador dos solos da região estudada. O tipo de 
rocha matriz (rochas alcalinas) combinado a outros fatores ambientais, como pluviosidade, topografia e drenagem, oferece 
condições favoráveis a formação da gibbsita no maciço do Itatiaia. As observações de campo indicam a ocorrência 
marcante deste mineral nas áreas elevadas do maciço, confirmando as conclusões obtidas a partir da combinação dos 
estudos de hidrogeoquímica  e termodinâmica. 
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Introdução 
 
  A mina Igarapé Bahia e o prospecto Águas Claras são exemplos de mineralizações de ouro supergênico 

relacionadas a gossans e lateritos. Ambas as áreas pertencem a Companhia Vale do Rio Doce e foram 
pesquisadas pela sua subsidiária Docegeo. Neste trabalho estão sendo apresentados alguns aspectos 
micromorfológicos e geoquímicos das partículas de ouro relacionadas a esses perfis, como parte da tese de 
doutorado do primeiro autor e sob a orientação do segundo e terceiro. 

 
Aspectos geólogicos e estruturação dos perfis 
 
  As áreas Igarapé Bahia e Águas Claras estão localizadas na parte sudoeste do distrito mineral de Carajás, 

cerca de 450 km a sudoeste de Belém. As duas áreas estão situadas no contexto do domínio transcorrente do 
cinturão de cisalhamento Itacaiúnas, de ARAÚJO & MAIA (1991), de idade Arqueana, e representado pelo 
Grupo Grão-Pará, que é constituído pelas formações Parauapebas (metabasaltos e metadacitos), Carajás 
(formações ferríferas bandadas), e Águas Claras (rochas meta-sedimentares), esta última anteriormente descrita 
como Formação Rio Fresco. Intrusivo nessa seqüência encontra-se o granito Carajás, representante de uma suíte 
granítica anorogênica Proterozóica. 

  Nessas áreas os corpos mineralizados estão representados por veios de quartzo hidrotermais, intensamente 
brechados, de extensões e espessuras variáveis, com nítido controle estrutural por zonas de cisalhamento, onde o 
ouro primário está associado a sulfetos maciços ou disseminados (SOARES et al., 1994). A expressão 
superficial-oxidada das zonas mineralizadas é representada por gossans, que apresentam-se superimpostos por 
perfis lateríticos e latossolos. 

  Uma importante diferença no contexto geológico primário das duas áreas, é que o corpo mineralizado do 
Igarapé Bahia, encontra-se em uma área de cobertura sedimentar (Formação Águas Claras) mais rasa, provável 
borda de bacia, onde diferentes furos de sondagens atravessaram grandes espessuras da porção das meta-
vulcânicas e das formações ferríferas (FERREIRA FILHO, 1985). É nítido, nessa área, a forte misturação 
litológica e brechação com registros de intenso hidrotermalismo. Já na área Águas Claras, as rochas encaixantes 
dos corpos mineralizados são exclusivamente os meta-arenitos da formação homônima, via de regra em contato 
com diques ou soleiras de meta-gabros.  

  Em relação a estruturação dos perfis de alteração, é nítido o desenvolvimento de um perfil laterítico 
(latosolos, linhas de pedras, crosta laterítica) superimposto aos gossans pré-existentes, com obliteração das suas 
feições originais e nova dispersão do ouro e dos outros elementos. Neste trabalho, estão sendo descritos como 
gossans sensu strictu as crostas ferruginosas maçicas, correspondente a zona de oxidação ou topo dos gossans 
sensu latu (perfis gossânicos),  constituídos ainda de zona de sulfetos secundários e zona de sulfetos primários. 
Em relação a distribuição do Au, observa-se um aumento progressivo dos teores em direção aos gossans, com 
diminuição a partir do topo da crosta laterítica e abruptamente nos latosolos. 

 
Metodologia 
 
  A amostragem foi realizada em diferentes partes dos perfis de alteração, na frente de lavra da mina Igarapé 

Bahia, em trincheiras, em testemunhos de sondagem e solos superficiais. As partículas de ouro encontradas 
durante a análise petrográfica foram encaminhadas para análise por Microscopia Eletrônica de Varredura com 
Sistema de Energia Dispersiva (MEV-EDS), no Instituto de Mineralogia da Universidade de Erlangen-Nürnberg, 



Alemanha. Durante a preparação das amostras, algumas partículas foram recuperadas a partir da dissolução da 
matriz ferruginosa com HCl concentrado a quente. As partículas foram separadas em lupa binocular e coladas em 
suportes específicos para o MEV-EDS, enquanto os grãos maiores foram embebidos em resina epoxi e polidos, 
de modo que a análise refletisse o núcleo dos mesmos. 

 
Resultados 
 
  Diferentes partículas de Au de diversos pontos dos perfis, associadas a sulfetos, veios de quartzo, 

gossans/lateritos e solos foram estudadas por MEV-EDS, onde grandes variações foram observadas, em termos 
da morfologia e da composição química das mesmas. Prata, Pt, Pd, Fe e Cu foram freqüentemente encontrados 
nas análises, onde os teores de Ag variavam de menos de 1% até a composição do eletrum. Na área Águas 
Claras, partículas de Au primárias associadas a sulfetos apresentaram 54,5% Au e 42,2% Ag (análise por 
microssonda), além de pequenos teores de Te, Se e Bi. Partículas de Au milimétricas envolvidas por cortex 
ferruginosos foram recuperadas dos latossolos da área Igarapé Bahia (Fig. 1), cujos resultados da análise por 
MEV-EDS em uma superfície polida são apresentados na tabela 1. 

 

 
 
Fig. 1 - Partícula de Au envolvida por matriz ferruginosa, onde os números representam 
            pontos de análise ao MEV-EDS, apresentados na tabela 1. 
 
 
Tab. 1 - Análises por MEV-EDS em partícula de Au nos latossolos da área Igarapé Bahia 
 
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 
Au - 92.96 93.95 93.68 92.15 - - 93.53 
Ag - - - - - - - - 
Pt -   0.44   1.32   0.05 - - -   0.31 
Pd -   5.28   3.04   5.52   6.61 - -   5.65 
Fe 76.82   1.33   1.34   0.75   1.23 37.63 76.26 - 
Cu - -   0.35 - - - - - 
Mn - - - - -   0.44   0.88 - 
Cr - - - - -   0.54   0.53 - 
Al 17.22 - - - -   8.58 15.36 - 
Si   4.86 - - - - 52.82    5.03 - 
P   1.10 - - - - -    1.94 - 
 
  Na amostra, os pontos 1, 6 e 7 foram efetuados na matriz ferruginosa, e indicam a presença de elevados teores 

de Si e Al, além de traços de P, Mn e Cr, evidenciando a presença de quartzo e provavelmente gibbsita ou 
caolinita, o que pode sugerir que essa pepita representa um fragmento da crosta laterítica, reliquiar nos 
latossolos. Os pontos restantes foram feitos na partícula de ouro, propriamente dita, onde os resultados mostram 
uma composição bastante homogênea para a mesma, com pequenas variações nos teores de Au, em torno de 



93%, bastante diferente da composição das partículas da crosta laterítica e dos gossans que. Um dos aspectos 
mais interessantes desses resultados é a total ausência da Ag, e os maiores teores observados de Pd (6,61%) e Pt 
(1,32%), de todas as partículas aqui estudadas. O Rh que vinha sendo freqüentemente observado, também não foi 
detectado. 

 
Discussão 
 
  Os dados obtidos até o presente demonstram que nas crostas lateríticas e nos gossans estão presentes tanto 

partículas primárias (reliquiares) como secundárias — Au laterítico, de elevado fineness, formando bordas nas 
partículas primárias ou na forma de diminutos grãos (< 10µm), que são reprecipitados próximos aos grãos 
maiores, junto aos óxidos e hidróxidos de ferro. Semelhantes resultados foram obtidos em diferentes estudos 
realizados em perfis na Austrália e África sobre a solubilização-migração-deposição do Au no ambiente 
laterítico, sob diferentes condições termodinâmicas e na presença de diferentes agentes complexantes (e.g., 
MANN, 1984; MICHEL, 1987; FREYSSINET et al., 1989; VLASSOPOULOS & WOOD, 1990; SANTOSH & 
OMANA, 1991, SÈA et al., 1993). Nesses estudos, a dissolução e mobilização do Au é advogada a partir de 
diferentes mecanismos fisico-químicos, na presença de diferentes agentes complexantes do tipo: Au(CN)2-, 
Au(S2O3)23-, AuCl4-, Au(OH)(H2O), dentre outros. Dentro desse contexto, é importante ainda citar a presença 
de ácidos orgânicos originados a partir da atividade de bactérias na decomposição da matéria orgânica, na 
dissolução e formação de complexos com o Au. Esses complexos devem certamente desempenhar um importante 
papel no topo dos perfis, em especial em regiões de densa cobertura vegetal, como na região de Carajás, ou na 
Amazônia, como um todo. Acredita-se que, dificilmente, um só tipo de modelo ou de condições termodinâmicas 
devem prevalecer, ou ter prevalecido, durante o desenvolvimento de perfis laterito-gossânicos, onde ocorreu 
solubilização-lixiviação do ouro, e sim na existência de micro-ambientes dentro dos perfis, os quais não devem 
persistir por longas distâncias em relação à rocha-mãe. O ouro, dessa maneira, deve migrar a pequenas distâncias 
antes de ser reprecipitado junto com os óxidos e hidróxidos de ferro, sendo pouco lixiviado do perfil.  
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Introdução   
   
  Lateritos, solos lateríticos e rochas associadas, amplamente denominados de regolitos na literatura australiana ( Butt, 
C.R.M. & Zeegers, H. 1992; Anand, R.R. 1995), recobrem cerca de 30% da superfície dos continentes, sendo elementos  
marcantes  da paisagem geológica da Austrália, Índia, países da África Central e Equatorial e do Brasil, principalmente. 
Embora  se estendam por grande parte do Brasil, é na Amazônia que eles ocupam grande posição de destaque em 
termos de abundância, complexidade mineralógica, geoquímica, genética, além da riqueza mineral.  Esses  lateritos 
também se encontram recobertos geralmente por espesso pacote de solo areno-argiloso amarelo, sobre o qual se instalou 
a  densa floresta tropical e que foi denominado por  Sombroek (1966) de Argila de Belterra, e estudados por 
Truckenbrodt et al. (1991), Costa (1991), Horbe & Costa (1994) e Horbe (1995).  Em algumas regiões da Amazônia os 
perfis apresentam intensa modificação por falhas normais e transcorrentes promovidas pela  neotectônica (Costa, 1991;  
Truckenbrodt & Kotschoubey, 1994; Igreja & Franzinelli, 1987). No ano passado, na área metropolitana  de Manaus-
AM, os autores do presente trabalho, identificaram perfis lateríticos não deformados a intensamente rotacionados 
tectonicamente,  em nível tal que verticalizou os horizontes do perfil, dando origem a uma forma de dique,  demarcado 
pela crosta ferro-aluminosa marrom-avermelhada, ocorrência inédita  em lateritos cenozóicos. Nesse perfil laterítico 
com os horizontes verticalizados foi desenvolvido estudos mineralógicos e geoquímicos para fins de comparação com 
os perfis autóctones e para subsidiar os estudos evolutivos da região Cenozóica da Amazônia. 
 
Metodologia   
   
  A investigação consistiu de elaboração de seções geológicas detalhadas, com medidas das estruturas tectônicas, 
acompanhadas de documentação fotográfica. Em seguida foi feita amostragem de rochas em uma transversal ao "dique" 
(amostragem horizontal). As amostras foram submetidas a análises mineralógicas por difração de raios-x e interpretadas 
com auxílio de microcomputador. Essas mesmas amostras foram  investigadas também por microscopia ótica e 
analisadas quimicamente para Fe2O3, SiO2, Al2O3, TiO2, FeO, P2O5, PF. Com os dados obtidos foi possível calcular a 
composição mineralógica e elaborar diagramas geoquímicos. Com as medidas das estruturas foi possível identificar o 
regime tectônico da área. 
 
Resultados obtidos e discussão  
 
  A zona do dique é constituída de oeste para leste (figura 1) dos seguintes horizontes situados em posição vertical  
contrastando com a normalidade horizontal dos horizontes: material argiloso amarelo equivalente ao horizonte de solo 
dos perfis normais, horizonte pisolítico (pisólitos ferruginosos), crosta ferruginosa  colunar a leste e mosqueada a oeste, 
horizonte argiloso e mais a oeste novamente por  material argiloso amarelo (solo) e zona de mistura tectônica entre os 
diversos componentes do dique. Toda a zona do dique encontra-se recoberta com solos cinza amarelos atuais. Essa 
sequência de leste para oeste é em grande parte comparável aos perfis lateríticos não deformados situados a 90 m mais a 
oeste, do tipo imaturo. 
  A composição mineralógica compreende caolinita, hematita, goethita, quartzo, gibbsita e anatásio, em ordem 
decrescente de abundância(figura 2), cujo padrão de distribuição é característico dos perfis com espessso horizonte de 
latossolo amarelo. A presença restrita de gibbsita confirma a natureza imatura do perfil. 
  A composição química mostrada na figura 2  apresenta um padrão de distribuição também típica de perfil laterítico,  
com os teores de SiO2, elevados e decrescentes de oeste para leste, enquanto que nessa direção Fe2O3 cresce , 
justamente na ordem base-topo, ou seja horizonte argiloso-crosta ferruginosa. A correlação negativa Fe2O3-SiO2 (figura 
3) verificada no dique é a mesma observada em perfis lateríticos. Da crosta para os solos SiO2 e Al2O3 aumentam e 
Fe2O3 diminui, como já vem sendo observado  em perfis normais. A composição química do perfil está basicamente 
representada por SiO2-Al2O3-Fe2O3 (figura 4) e P.F. O diagrama da figura 4 mostra um perfeito alinhamento da 
composição dos horizontes, próxima a linha de composição da caolinita, o que demostra a pequena concentração de 



quartzo. Essa figura também delineia a sequência de formação da crosta a partir do horizonte argiloso mosqueado e ao 
mesmo tempo a formação do horizonte pisolítico e de solo amarelo argiloso a partir da decomposição da crosta. 
  A presença dos solos argilosos amarelos na zona do dique, ou seja, também rotacionados, e hoje recobertos com solos 
cinza amarelos atuais, mostra que os mesmos são verdadeiros paleossolos, antecedendo a sua formação a época de 
deformação neotectônica dos perfis, e se correlacionados a Argila de Belterra, indica que ela é de fato material 
geológico antigo, representante de uma paleopaisagem. 
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  O presente trabalho abranje o estudo químico de três perfis de alteração desenvolvidos a partir do biotita gnaisse 
pertencente ao Grupo Sepetiba de Leonardos Jr. (1973), situados no Município do Rio de Janeiro, mais precisamente 
nas Serras da Carioca, onde ao sul tem-se o perfil da Vista Chinesa (43015’12”W e 22058’15”S, entre as cotas de 462-
488m, definindo 26m de espessura) e o perfil da Niemeyer (43013’42”W e 22059’26”S, entre as cotas de 0-52m, com 
52m de espessura) e na Serra da Tijuca, o perfil de Jacarepaguá (43021’00”W e 22055’00”S, entre as cotas de 74-
176,8m, com espessura de 102,8m). Dada a localização, os perfis representam três situações diferentes de microclima 
que são assim explicadas: O perfil da Niemeyer ocorre em área quente e úmida, o perfil da Vista Chinesa em área 
úmida com temperatura amena e o perfil de Jacarepaguá sob área quente e seca da zona Norte do Rio de Janeiro. 
  Foram coletadas ao todo 36 amostras correspondentes aos vários níveis de alteração que compõem os 3 perfis, desde a 
rocha considerada sã até os níveis mais alterados (horizontes pedológicos A e B). A identificação desses níveis só foi 
possível após observação e definição das estruturas e das características morfológicas que no perfil da Vista Chinesa 
definiu onze níveis para o solo (maduro e saprolítico) e três para as rochas. À saber: 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20 
(solos), N. + ALT., N. Méd., N. SÃO (rochas). O perfil da Niemeyer foi esquematizado como: SP4 (solo maduro), SP3, 
SP2, SP1 (níveis saprolíticos), seguidos por, R3, R2, R1, e R0 (níveis rochosos) e o perfil de Jacarepaguá foi composto 
por quatorze níveis codificados como: A, AB, B (solo maduro), NB7, NB6, NB5, NB4, NB3, NB2, NB1 (níveis 
saprolíticos), R4, R3, R2 e R1 (níveis rochosos). 
  Em laboratório, as amostras foram secas ao ar, moídas e posteriormente enviadas ao laboratório de geoquímica da 
GEOSOL, em Belo Horizonte-MG, onde foram submetidas ao método de análise de química total. Destas análises 
resultaram os valores, expressos em porcentagem dos óxidos: SiO2, Al2O3, Ferro total, TiO2, MnO, CaO, MgO, Na2O e 
K2O. Com os dados obtidos foram calculados os índices de intemperismo segundo o modelo proposto por Harrassovitz 
(ba, ba1 e B) e o índice de Jenny (β), citados em Sertã (1986). Os teores dos óxidos e respectivos índices fazem parte da 
tabela n0 1. Com os valores desta tabela foram construídos os gráficos das figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que representam a 
distribuição dos óxidos e dos respectivos índices de intemperismo com a profundidade do perfil. 
  O gráfico da fig. 1, correspondente ao perfil da Niemeyer mostra que os teores de SiO2, Al2O3, Ferro total e TiO2, não 
apresentam variações significativas ao longo do perfil. Quanto a distribuição dos álcalis com a profundidade, observa-se 
uma anomalia no nível rochoso R3, em função de teores atípicos de MgO e K2O. Neste mesmo gráfico, nota-se que os 
álcalis sofreram lixiviação intensa nos níveis correspondentes ao solo maduro e saprolítico. O gráfico da fig.2, 
correspondente aos índices de intemperismo, define bem o grau de alteração do perfil com a profundidade, 
apresentando uma discrepância apenas no nível R3, em função do alto valor de K2O, em relação as amostras do nível 
imediatamente inferior. 
  Os dados químicos (tab.1), os gráficos de distribuiçào dos álcalis (fig.3) e os respectivos índices de intemperismo 
(fig.4), do perfil da Vista Chinesa, mostram uma distribuição não ordenada dos valores de SiO2, Al2O3, Ferro total e 
TiO2 ao longo do perfil, refletindo possivelmente as características mineralógicas da rocha de origem, com camadas 
mais ricas em minerais félsicos e outras mais ricas em minerais máficos. A distribuição dos álcalis ao longo do perfil, 
resulta da intensa lixiviação que sofreram, notadamente nos níveis correspondentes ao solo maduro e saprolítico. Todos 
os índices de intemperismo refletem bem a evolução do perfil, apresentando uma variação apenas no nível rochoso mais 
alterado. 
  No perfil de Jacarepaguá, a distribuição dos valores de SiO2, Al2O3, Ferro total e TiO2 não é uniforme ao longo do 
perfil, como se pode notar nos dados da tabela n0 1 e nos gráficos das figs.5 e 6. Estas variações possivelmente 
decorrem da composição do perfil de alteração, constituído por camadas mais ricas em minerais máficos ou félsicos, 
características estas herdadas da rocha de origem. Os álcalis foram intensamente lixiviados nos níveis correspondentes 
ao solos maduro e saprolítico. 
  As rochas dos perfis de Jacarepaguá e da Niemeyer apresentam alto teor de sílica (≅ 75%), em contraste com as que 
ocorrem no perfil da Vista Chinesa que apresentam maior proporção em máficos e sofreram processo hidrotermal pobre 
em potássio. 
  Os três perfis sofreram intensa lixiviação dos álcalis, ao longo dos níveis de solo maduro e saprolítico, apresentando 
concentrações residuais no nível de rocha mais alterada. Já para os teores de SiO2, Al2O3, Ferro total e TiO2 não houve 
concentração residual, pois as variações destes óxidos constatadas ao longo dos perfis, foram decorrentes da 
heterogeneidade mineralógica das respectivas rochas de origem, como se observou durante os trabalhos de campo. 



  A espessura do perfil de Jacarepaguá não se coaduna com uma evolução dentro de uma escala de tempo que se 
relacione com as condições atuais, uma vez que é o perfil mais espesso dos três estudados. Não se deve esquecer a 
interação das condições climáticas com o relevo que, nos perfis de Vista Chinesa e o da Niemeyer, contribui 
grandemente para uma maior remobilização/rejuvenescimento do relevo, conferindo feições de menores espessuras e 
formas de relevo mais acentuadas. 
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Introdução 
 

A atapulgita é um silicato alumino-magnesiano, no qual o alumínio e o magnésio encontram-se em proporções iguais. 
Ao microscópio eletrônico, ela se apresenta sob a forma de palhetas alongadas, daí o aspecto fibroso. 

Variando de autores para autores, ela é chamada por vários outros nomes; Vernet (1967) procura mostrar que ela se 
assemelha à série das paligorsquitas de Fersmann; segundo Brown (1961) e Caillère et Hènin (1963), Lapparent teria 
sido o responsável pelo nome atapulgita em virtude da exploração deste mineral argiloso na mina de Attapulgus (USA). 
Ainda Brown (1961), acha que poligorsquita, piolita, lassalita e atapulgita, podem ser consideradas como sinônimos, 
preferindo-se utilizar o primeiro, em virtude de a atapulgita ser o nome mais recentemente conhecido.  

O estudo de alguns perfis de solo na região de Sento-Sé, dentro de uma topossequência, mostrou que o perfil n°3 era o 
único a apresentar a presença da atapulgita. 

Na região de Sento-Sé, a presença da atapulgita está relacionada a um tipo de solo como um intergrade Latossolo-
Câmbico (Ferralítico/Fr., Oxissol/EEUU) profundo, laterítico ou com presença de concreções e nódulos em 
profundidade, relativamente dessaturado em bases, apresentando algumas manchas hidromorfia abaixo de 370cm. 

Neste trabalho, procurou-se caracterizar e iniciar os estudos das condições de ocorrências e formas de jazimentos em 
solos da região de Sento-Sé. 

 
Materiais e métodos 

 
O Município se localiza ao Norte do Estado da Bahia, às margens do Lago de Sobradinho a 800Km de Salvador. O 

clima é semi-árido, com uma pluviometria média anual de 614mm, com período seco bem demarcado; apresenta-se 
com superfícies aplainadas do tipo tabular, das quais emergem como ïlhas relevos residuais. Afloram rochas 
pertencentes à unidade lito-estratigráfica do Pré-Cambriano, o grupo Colomi, proterozoico inferior e depósitos de 
cobertura detrítica tércio-quaternários e sedimentos recentes. Ocorrem ainda pequenos diques de “sills” e derrames de 
metaborito, bem como falhas transcorrentes de rejeito horizontal de muitas  barras de brechas laterizadas. A cobertura 
vegetal é a caatinga hipoxerófila.    

A descrição dos perfis seguiu o trabalho de Lemos e Santos (1984), tendo sido amostrado inclusive com amostras 
indeformadas para os estudos microscópicos. As determinações físicas e químicas foram efetuadas segundo Perraud et 
al(1976). A seqüências de análises mineralógicas de raios-X e microscopia eletrônica foi realizada nos laboratórios da 
ORSTOM, Bondy-França. A análise micromorfológica desenvolvida sobre lâminas delgadas; utilizou para descrição os 
termos descritos por Brewer (1964). 

 
Resultados e discussão 

 
Os estudos micromorfológicos mostram que o material plásmico participa com cerca de 15 a 20% do fundo matricial, 

na maior parte organizado sob a forma de micropedes. Os grãos do esqueleto, ressalvando o quartzo, estão bastante 
alteradas, produzindo um alteroplasma bimasépico ,evoluindo rapidamente para um plasma isotrópico. A porosidade em 
profundidade é bem menor que nas partes médias e superior do perfil. Os nódulos são bastante representativos, a 
maioria apresentando grãos de quartzo no seu interior. As concreções apresentam-se constituídas possivelmente pelo 
mesmo tipo de material plásmico dos nódulos, sendo que no interior, geralmente ocorrem fragmentos de rochas ou de 
Itabirito alterado. 

Os estudos mineralógicos, por difração de raios-X, mostraram que o perfil apresenta uma suíte mineral constituída 
por: atapulgita, caolinita, quartzo, hematita e traços de goetita, calcita, interestratificados a 17 Ä e presença de picos 
pouco expressivos a 14Ä.  

Os estudos desenvolvidos ao microscópio eletrônico, mostraram claramente a presença da atapulgita, principalmente 
abaixo de 155cm. Essa profundidade corresponde aos horizontes menos latossolizados. 
Os estudos mostraram que dos cinco perfis estudados além de tradagens, a presença da atapulgita ocorre em apenas um 
perfil de solo, demonstrando ser uma ocorrência localizada. O processo de formação e conservação, passa pela 
existência de falhamentos transcorrentes, com rejeitos horizontais, observados na área. Esse sistema, pela sua 
característica, funciona com armadilhas com drenagem relativamente impedida. Esses ambientes de pequenas extensões 
geográficas, apesar da carta de freqüência, apesar de período úmidos posteriores, conseguiu manter uma quantidade 
significativa de atapulgita no seu interior. 
 



Conclusão 
 
Há dificuldades para classificar os perfis estudados com Latossolo, por apresentarem relação silte/argila maior que 0,7, 

na parte em que as características morfológicas são latossólicas, tendo sido classificado como Latossolo câmbico, sobre 
uma alteração bissialítica. 

Estudos macro e micromorfológicos não evidenciaram uma descontinuidade de materiais, porém, uma 
descontinuidade de processos pedogenéticos. 

A gênese da atapulgita parece estar relacionada a vários fatores, dentre eles atuação de um clima muito seco, à 
presença de falhas transcorrestes e a  presença de rochas carbonáticas e magnesita. Sabe-se que nos períodos mais secos 
que ocorreram no Quaternário, principalmente os relacionados à formação das dunas do São Francisco, as enchentes 
inundavam as áreas baixas; quando do recuo das águas, restavam pequenos lagos, onde foram geradas as atapulgitas, 
principalmente por precipitação de soluções. 
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Introdução  

Desde 1975, o Instituto de Geociências da UFBA, a Universidade de São Paulo e a ORSTOM (França), entre outras 
instituições, vêm realizando uma série de estudos sobre os solos do Estado da Bahia, especialmente os latossolos, que 
ocupam aproximadamente 60% da cobertura da região semiárida do Nordeste Brasileiro. Os pesquisadores tiveram 
despertada a sua curiosidade pela aparente contradição que é a existência de latossolos nessa tipologia climática 
(pluviosidade anual de 500 a 800 mm), uma vez que os princípios básicos que regem a sua gênese são concordantes 
com um clima tropical úmido e de vegetação florestal. 

Dentro da paisagem semiárida a variação dos tipos de solos é nítida quando se considera a posição do relevo. Assim 
observa-se com muita frequência que nos pontos mais elevados das vertentes ocorre a presença de latossolos, enquanto 
na parte mais baixa nota-se a existência de solos do tipo planosolo solonetz solodizado, vertissolos e outros. Estudos 
desenvolvidos por Bocquier et Alli (1970), Bocquier (1973), Boulet (1978), Boullet et Alli (1982), sob condições 
climáticas comparáveis àquelas existentes no semiárido nordestino, demonstraram que solos profundos, bem drenados, 
ricos em argila caulinítica, equivalentes aos latossolos, são instáveis, isto é, estão em desequilíbrio e em vias de 
transformação segundo mecanismos diversos. A sua existência atual poderia ser especificada por condições locais de 
boa drenagem,e sobretudo pela herança de climas pretéritos mais úmidos (paleoclimas). 
 
Objetivos  
 

A área de estudo apresenta potencialidades do ponto de vista da acumulação de elementos, com possibilidade de 
exploração econômica. O trabalho visa principalmente a possibilidade de detectar a existência de concentrações de 
elementos químicos por processos secundários da pedogeoquímica, através do conhecimento dos solos e da dinâmica 
dos elementos químicos no meio. 
 
Materiais e métodos 
 

Para o trabalho de campo fez-se a seleção de uma área representativa dos solos que ocorrem na região, de acordo com 
mapeamentos realizados anteriormente. Os perfis foram descritos e amostrados em cinco trincheiras de uma 
toposequência conhecida regionalmente como Morro da Televisão, de acordo com o "Manual e Métodos de  Trabalhos 
de Campo elaborado pelo SNLCS da EMBRAPA. As cores foram descritas segundo a carta de Munsell. 

As análises dos elementos traços foram realizadas por absorção atômica, pelo método de Bernas, que consiste numa 
rápida decomposição de silicatos a pressões elevadas, utilizando uma mistura de ácido fluorídrico (HF-48%) e água 
régia. 

 
Localização e caracterização da área 

 
A área de interesse localiza-se na porção Norte do Estado da Bahia, região do médio São Francisco, às margens do 

Lago Sobradinho, município de Sento Sé, entre os paralelos 9º 43'57" e 9º 50' 27" e os meridianos 41º 40' 46" e 41º 54' 
47" EGR, num total de 114 km². 

As condições naturais são representadas pela Serra da Castela e morros adjacentes, evidenciando uma forma erosiva 
de dissecação, com um relevo acidentado de topos contínuos e aguçados, separados por vales em V e de fundo plano. 
Associadas a este relevo ocorrem uma superfície de aplainamento, provavelmente elaborada por processos de 
pediplanação e uma superfície pluvial, já em grande parte recoberta pelo Lago de Sobradinho. 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados obtidos 
 
Através da Análise Grupal (ascendente hierárquica), foi possível delinear um modelo de comportamento das 
topossequências em relação aos horizontes identificados. A figura 1 mostra a separação dos grupos, obtidos em função  
de uma análise modo Q (indivíduos). 
Os grupos resultantes, evidenciam, à priori que: 
 
1. Os perfis 1 e 2 apresentam forte correlação por serem  desenvolvidos diretamente das rochas do embasamento. 
2.  O perfil 3 apresenta individualização no horizonte A e uma forte correlação com o horizonte B do perfil 5; é 
desenvovido sobre material complexo, ou seja, associação de sedimentos e alteração de rocha do embasamento, com um 
dado a mais, que se refere á mineralogia; é o único dos 5 perfis a apresentar um teor mais elevado de atapulgita. 
3.  os perfis 4 e 5 apresentam-se bastante relacionados, apesar da correlacào do horizonte B com o perfil 3. São 
caracterizados por serem desenvovidos sobre materiais complexos (sedimentos e embasamento) mas com uma 
mineralogia com um alto teor de argilominerais 1:1  (caolinita). 
 
Discussão 
  

O estudo estatístico dos elementos traços e sua associação com elementos maiores do solo, mostra que: 
os perfis 1 e 2, desenvolvidos sobre a alteração de rochas do embasamento cristalino, apresenta seus horizontes 

superiores diferenciados dos demais perfis , em virtude de não estarem associados a sedimentos ou materiais de 
cobertura. o horizonte C apresenta semelhança com alguns horizontes de subsuperficie dos demais perfis, evidenciando 
a existência de processos similares.  

Evidencias de campo indicaram que o perfil 3, desenvolvido sobre alteração de materiais complexos (sedimentos e 
embasamento), apresenta forte presença de nódulos e concreções ferruginosas. É o único que apresenta um elevado teor 
de caolinita,. Seus horizontes superiores diferem dos demais, ainda que apresente certa semelhança com os perfis 4 e 5. 
O horizonte mais profundo mostra extrema semelhança com o similar do perfil 5. Os horizontes intermediários se 
assemelham aos de ocorrência nos perfis 4 e 5. 

Os perfis 4 e 5, desenvolvidos também sobre materiais complexos, apresentam uma mineralogia rica em caolinita. O 
perfil 5, possivelmente por ser o mais afastado do morro testemunho, apresenta uma diferenciação a nível dos 
horizontes A e B superficiais,  não observadas nos demais perfis.  
 
Conclusão 

 
O estudo estatístico dos elementos traços em uma toposequência de solo no município de Sento Sé (BA), mostrou que 

essa é um ferramenta importante, capaz de auxiliar na separação de eventos e processos pedobiogeoquímicos. Esses 
estudos, associados à pesquisa utilizando métodos pedológicos clássicos, são importantes para o melhor entendimento e 
caracterização de feições e processos, inclusive facilitando as propostas de uso e manejo dos solos e do aproveitamento 
econômico dos elementos traços. 
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Fig. 1. Classificação hierárquica ascendente  modo Q, mostrando  o  agrupamento  dos horizontes na  topossequência.  
Para  cada  horizonte  o  último  número indentifica  o  perfil  correspondente. Grupo I - elevada  correlação   entre  os   
perfis  1  e  2,  nos  horizontes  A, B e C . Grupo II - Elevada correlação entre os perfis 3 e 5, nos horizontes A  e  B.  
Grupo III - elevada  correlação  entre  os perfís 4 e 5, nos horizontes A e B. 
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Introdução 
 
  O CCAT situa-se próximo de Tapira, 40 km a sul de Araxá (Alves, 1960). Com 36 km2 de área aflorante, 
destaca-se na superfície de  aplainamento de maior cota (cerca de 1300 m) da região (King, 1956). 
  Este complexo magmático, posicionado na crusta terrestre por esforços  “pontuais”, situa-se no linea-
mento do Alto Paranaíba, entre o Craton de São Francisco e a Bacia do Paraná. Segundo Herz (1977) a 
sua idade cai no intervalo de 87 a 70 Ma, ainda que Eby & Mariano (1986) tenham indicado a idade de 
114 Ma para o complexo de Catalão I. De qualquer modo o CCAT pertence ao grande grupo das mais re-
centes manifestações do magmatismo carbonatítico-alcalino (Wooley, 1989) na crusta terrestre. 
  Os estudos petrográficos revelaram rochas ultrabásicas (dunitos, peridotitos e piroxenitos), glimeritos, 
rochas alcalinas (sienitos, traquitos e lamprófiros) e carbonatitos (Gomes-Guimarães et al., 1980). 
  Sobre este material instalou-se, desde o fim do Terciário até nossos dias, um manto de intemperismo 
extremamente complexo, química- e mine-ralogicamente, cuja evolução pretendemos analisar no 
presente trabalho. 
  As conclusões apresentadas apoiam-se em vasta informação quer a contida em relatórios da CVRD 
(Cruz et al., 1975), quer a obtida no decurso da elaboração de tese de Mestrado (Melo-Vieira, 1995). 
 
Descrição macroscópica do perfil de intemperismo do  ccat 
 
  A meteorização do CCAT foi estudada tomando como referência material coletado em cinco sondagens 
que atingiram as rochas não intemperisadas a profundidades de cerca de 130 m, onde se situa o lençol 
freático atual. 
  Para podermos referenciar os dados, obtidos para a elaboração do trabalho de grau de Mestrado, no per-
fil de intemperismo foram individualizados os seguintes intervalos: 

1 Da superfície até cerca de 41,20 m - Neste intervalo temos  material residual, com matéria orgâni-
ca até cerca de 2,50 m. Este material tem cor vermelha amarronzada, granulometria fina e é dominante-
mente argiloso, com goethita associada. Além destes últimos minerais, caracterizam-se ainda macroscop-
icamente neste intervalo o anatásio e o quartzo. 

2. Dos 42,10 m até cerca de 72,10 m - O material deste intervalo é marron, tem aparência argilo-
arenosa, com granulometria de fina a média e prototexturas minerais ígneas ainda preservadas. Macro-
scopicamente caracterizaram-se, neste intervalo, hidróxidos de Fe+++ e Mn4+, vermiculita, argilo-minerais, 
magnetita, ilmenita, apatita, anatásio e barita. 

3. Dos 72,10 m até cerca de 133,70 m - O material está pouco alterado, tem cor cinza-esverdeada e 
o granulometria de média a grossa. Os minerais que podem caracterizar-se macroscopicamente são: ver-
miculita, apatita, magnetita, ilmenita, perovskita, piroxênio, anfibólio e carbonato. Os óxidos de Mn4+ 
desaparecem. 

4. Abaixo dos 134 m - O material praticamente já não se encontra intemperisado. Num dos furos de 
sondagem identificaram-se macroscopicamente os seguintes minerais: piroxênio, perovskita, flogopita, 
apatita, magnetita, carbonato e sulfetos. 
 
Mineralogia do perfil de intemperismo  
  
  Para definir corretamente a mineralogia do intemperismo do CCAT recorremos a meios ópticos e roent-
genográficos. Isto permite-nos afirmar que: 

1. A gibbsita ocorre somente nos níveis mais lixiviados do perfil, próximo da superfície topográfica. 



2. Dos minerais argilosos, a caulinita ocorre em níveis mais lixiviados e próximos da superfície, en-
quanto que os montmorilonóides, a vermiculita e as hidromicas aparecem em níveis mais profundos já 
que necessitam, para sua gênese, ambientes ricos em cations. 

3. A goethita, o único hidróxido de Fe3+ identificado, não ocorre abaixo do lençol freático e é mais 
abundante nos níveis superiores do perfil. 

4. O anatásio, derivado da perovskita por supergênese, só se encontra em níveis mais altos do perfil. 
Ainda que pareça homogêneo macroscopica- e microscopicamente, este mineral está sempre associado a 
fosfatos crandalíticos ricos em Elementos das Terras Raras  (ETR). 

5. Existe material silicioso supergênico representado por quartzo, com tendência a ser mais comum 
nos níveis mais altos do perfil, e tridimita, esta última predominando junto com os montmorilonóides já 
que ambos necessitam de elevada concentração catiónica para sua gênese (Deer et al., 1972). 

6. Hematita, pseudomorfa da magnetita, aparece só nos níveis mais altos do perfil de intemperismo, 
mostrando assim que a martitização é supergênica. 

7. A ilmenita permanece estável ao longo de todo o perfil de intempe- rismo. 
8. A barita só aparece acima do lençol freático e está intimamente asso-ciada ao intemperismo do 

carbonatito portador de sulfetos. 
9. Os fosfatos crandalíticos e a apatita são comuns nos perfis de intemperismo. Os primeiros repre-

sentam áreas primitivamente ricas em perovskita e atualmente transformada em anatásio. A apatita é es-
sencialmente residual. 

10. Os carbonatitos, com impregnações de sulfetos, só são estáveis abaixo do lençol freático (cerca de 
130 m) atual. 
 
Geoquímica da rocha total 
 
  Para obtermos informação que nos permitisse avaliar o comportamento dos elementos maiores durante o 
intemperismo do CCAT, procedemos a amostragem representativa ao longo dos testemunhos de sondagem 
dos 5 furos estudados. Foi coletado material de acordo com variações (mineralógicas e/ou texturais) ob-
servadas nos testemunhos de sondagem. Fizeram-se determinações quantitativas de 21 elementos (inclu-
indo ETR) por análise em 118 amostras de rocha total (Melo-Vieira, 1995). 
  As conclusões que se apresentam a seguir, fundamentam-se assim numa quantidade muito grande de 
dados. 

1. Os teores em K, Na, Mg e Ca, são muito baixos até à profundidade de cerca de 50 m no perfil de 
intemperismo, refletindo intensa lixiviação.  

O aumento nítido nos teores em Ca e Mg a partir de cerca de 65 m até o fim dos furos reflete: 
●    O aparecimento dos montmorilonóides;  
●     A influência da composição da rocha original, nas partes mais profundas do perfil. 

2. Os elementos P, Ti e TR, mostram uma certa tendência para manter, ao longo do perfil de al-
teração, teores da mesma ordem de grandeza dos que se encontram no material não alterado. 

3. As variações nos teores em Ti, ao longo do perfil, sobrepondo-se ao patamar geral, marcam zonas 
de enriquecimento supergênico em anatásio. 

4. Os teores em P mostraram uma leve tendência para diminuirem nos níveis mais altos do perfil. 
Com certa frequência o aumento nos teores em P é acompanhado por idêntica variação nos teores em Ca, 
evidenciando cristalização supergênica de alguma apatita e a formação de fosfatos cranda-líticos. 

5. Os teores em ETR mantêm-se praticamente idênticos aos do material não alterado ao longo do 
perfil de intemperismo, mostrando a grande imobilidade destes elementos durante a meteorização. 

6. Altos teores em Ti, acompanhados por teores apreciáveis em Fe e baixos em Ca, marcam zonas 
de enriquecimento em magnetita/hematita, ilmenita, goethita e anatásio. 

7. Altos teores em Ca e Ti associados a baixos conteúdos em P, indi-cam a presença de perovskita, 
para profundidades superiores a 100 m. 

8. Altos teores em Ca e P conjugados, indicam zonas de enriquecimento em apatita residual. 
9. Altos teores em Ca e Mg, associados a baixos conteúdos em P e Ti, indicam ocorrências car-

bonatíticas. 
10. Teores elevados, correspondendo ao ä ETR, concordando com altos conteúdos em P, Ca e Ti, ev-

idenciam a presença de fosfatos crandalíticos  com ETR, em associação com anatásio. 
11. Teores elevados em Al e Si, em profundidades inferiores a 50 m, refletem geralmente a presença 

de argilo-minerais caulínicos. 
12. Teores altos em Al e Si, relacionados com um aumento ainda que discreto dos de K ou Na, Mg e 

Ca indicam: 
●   montmorilonóides e vermiculita, nos níveis intermediários do perfil de intemperismo; 
●  minerais micáceos para profundidades maiores que a da ocorrência dos esmectitos; 
●  piroxênio (diopsídio ou salita) já nas rochas não alteradas supergenicamente. 

 



Na figura 1, os dados obtidos em todas as 118 análises de rocha total foram representados num dia-
grama triangular MgO + CaO - TiO2 - P2O5, onde igualmente se projetaram alguns minerais. A nuvem de 
pontos que se concentra próximo do vértice TiO2 corresponde a anatásios misturados com fosfatos cran-
dalíticos. A nuvem  próxima do vértice CaO + MgO representa material carbonatítico. A  concentração 
de pontos logo por cima da projeção da apatita, corresponde a composições em que este mineral é im-
portante. 
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Introdução 
 
  As rochas da região de Mara Rosa, norte de Goiás, foram sugeridas como representantes da extensão do arco 
magmático neoproterozóico definido no oeste de Goiás (Pimentel & Fuck, 1992).Dados geocronológicos U-Pb e 
Sm-Nd preliminares, obtidos para essas rochas, confirmam a continuação, a norte, desses terrenos de arco 
(Pimentel et al. 1993, Viana & Pimentel 1994, Viana, 1995). 
  Neste trabalho são apresentados dados geoquímicos e isotópicos Rb-Sr para rochas da região de Mara Rosa. 
 
Geologia regional 
 
  Rochas metavulcânicas (máficas a félsicas) e metassedimentares constituem a Sequência Mara Rosa (Ribeiro 
Filho, 1981), estando expostas na forma de estreitas faixas de direção NE. Na região estudada as unidades que 
formam a sequência dispõem-se em três faixas principais (Faixas Oeste, Central e Leste (Fig. 1)), de direções 
estruturais NE e mergulhos fortes a moderados para NW (Arantes et al. 1991). As faixas vulcano-sedimentares 
são separadas por terrenos nos quais predominam rochas ortognáissicas. 
  Pelo método U-Pb foram analisados zircões separados de amostras de gnaisses tonalíticos e rochas 
metavulcânicas. Os resultados encontrados foram, respectivamente, 856+/-13 Ma e 862+/-8 Ma, evidenciando a 
idade neoproterozóica da Sequência (Pimentel et al. 1993). O metamorfismo do fácies xisto verde alto a 
anfibolito que atingiu as rochas desta região tem idade de 632+/-4 Ma (U-Pb em titanitas, Pimentel et al., 1993). 
Plútons de composição gabróica e granítica intrudem as unidades metamórficas. Um corpo diorítico da região de 
Chapada teve uma idade isocrônica Rb-Sr de 561+/-9 Ma. determinada por Richardson et al. (1986). 
  
Geoquímica 
 
  A unidade geológica mais expressiva regionalmente, na porção estudada, é constituída por ortognaisses. Essas 
rochas apresentam uma marcante homogeneidade petrográfica, correspondendo composicionalmente a tonalitos 
(Fig. 2). Apresentam altas concentrações de CaO (4,8% a 8,6%) e o índice álcali-cálcio (ALI) é de cerca de 64, 
podendo ser classificados como rochas da série cálcica, de acordo com a classificação de Peacock. Essa série 
engloba, normalmente rochas primitivas, manto-derivadas. Possuem características de granitóides do tipo M, 
mostrando-se análogos a granitos de arco vulcânico (Fig.3), formados em ambiente de pré-colisão de placas. 
Estas rochas são geoquimicamente muito semelhantes aos ortognaisses da região de Chapada, a SW (Kuyumjian, 
1989) e também aos da região compreendida entre Sanclerlândia e Piranhas, no oeste de Goiás, estudados por 
Pimentel & Fuck (1987a,b; 1992) e Pimentel (1990). As similaridades petrográficas e geoquímicas entre os 
gnaisses das duas regiões permitem inferir que seus protolitos se formaram em ambientes geotectônicos 
similares, em resposta a processos petrogenéticos e geotectônicos de natureza semelhante. 
  Corpos pouco a não-deformados, pós-tectônicos, constituídos por granitóides são intrusivos na Sequência de 
Mara Rosa e nos ortognaisses tonalíticos. Esses granitóides correspondem a granodioritos e granitos (Fig. 2). 
Apresentam natureza geoquímica relativamente primitiva (Viana & Pimentel, 1994), a qual é melhor interpretada 
como herança de fonte crustal bastante primitiva, provavelmente semelhante à das rochas ortognáissicas, 
metavulcânicas e metassedimentares encaixantes.  
  Corpos dioríticos, classificados como quartzo-dioritos, são também pós-tectônicos. A presença de corpos 
gabro-dioríticos e graníticos pós-orogenéticos evidencia a natureza bimodal do plutonismo pós-tectônico na 
região de Mara Rosa, numa situação muito semelhante à do magmatismo pós-orogenético da região oeste de 
Goiás (Pimentel, 1990). 
 
Geocronologia Rb-Sr 
 
  Para garantir um maior controle quanto à cogeneticidade do material analisado, foi adotada uma estratégia 
segundo a qual só foram coletadas amostras de um mesmo afloramento, o qual possuísse dimensões suficientes 
para uma amostragem significativa. Tal procedimento, apesar de garantir a cogeneticidade, gerou uma variação 
muito pequena na razão 87Rb/86Sr nos lotes de amostras . Assim, o espalhamento dos pontos na isócrona é 



 

pequeno, o que torna grandes os erros obtidos para as idades Rb-Sr. Essa é a principal razão para os altos valores 
dos erros das idades apresentadas nesse  estudo. Esses erros são indicados dentro do intervalo de confiança de 
95%. 

Ortognaisse Tonalítico (MR 3) - Sete amostras de rocha total de um ortognaisse tonalítico foram analisadas. Os 
dados obtidos geraram uma isócrona bem alinhada (MSWD = 0,90), com idade de 600 ± 136 Ma. e uma razão 
inicial 87Sr/86Sr de 0,7032 ± 0,0002 (Fig. 4). Essa idade representa a época do fechamento do sistema isotópico 
Rb-Sr após o evento metamórfico há ca. de 630 Ma., evidenciado pelas idades U-Pb (Pimentel et al., 1993). O 
baixo valor da razão 87Sr/86Sr inicial é compatível com um curto tempo de residência crustal. 

Metassedimento (MR 18) - A análise isotópica Rb-Sr do metassedimento definiu uma isócrona bem alinhada de 
5 pontos, com MSWD de 0,88 (Fig. 5). A idade obtida foi de 559 ± 161 Ma, com razão inicial 87Sr/86Sr  de 
0,7045 ± 0,0011, um pouco mais elevada que a dos gnaisses, entretanto ainda baixa o suficiente para sugerir 
tempo de residência crustal curto. A idade isocrônica obtida é aqui interpretada como uma estimativa da época 
de fechamento do sistema isotópico Rb-Sr após o metamorfismo. 

Milonito da Mina de Zacarias (MR 66) - A rocha da mina de Au-Ag-Ba de Zacarias, um milonito fino cujo 
protolito é difícil de ser identificado, devido ao intenso cisalhamento e recristalização, também foi analisada pelo 
método Rb-Sr . A idade isocrônica obtida para essa rocha é de 603 ± 135 Ma., e a razão inicial 87Sr/86Sr é baixa, 
de 0,7035 ± 0,0004 (Fig. 6). Novamente a idade obtida é considerada como indicadora da época de re-
homogeneização metamórfica. 

Corpo Diorítico (MR 42) - Foram analisadas amostras de um corpo diorítico pós-tectônico da Faixa Oeste. A 
razão inicial de 0,7048 ± 0,0007 foi obtida a partir da isócrona de rocha total, a qual forneceu idade de 496 ± 160 
Ma (Fig.7), coerente com o caráter intrusivo pós-orogenético desse corpo. O erro apresentado por essa idade é 
mais uma vez resultado do pequeno espalhamento dos pontos no diagrama da isócrona. 
 
Conclusão 
 
  As características químicas e as baixas razões iniciais 87Sr/86Sr dos ortognaisses de Mara Rosa permitem inserí-
los em um ambiente de formação do tipo arco de ilha intraoceânico. O plutonismo pós-orogenético da região tem 
natureza bimodal, evidenciada por corpos graníticos e gabro-dioríticos, que também possuem características 
geoquímicas de rochas formadas em ambientes de arco.  
  As idades isocrônicas obtidas para as rochas metamórficas de Mara Rosa indicam o fechamento do sistema Rb-
Sr entre 560 e 600 Ma, após o evento tectono-metamórfico de aproximadamente 630 Ma. Os corpos graníticos e 
dioríticos que cortam as estruturas regionais, portanto, devem ser mais jovens que 600 Ma, o que é confirmado 
pelo dado isocrônico Rb-Sr obtido para um corpo diorítico, que indicou idade de ca. de 500 Ma.  
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Introdução e contexto geológico regional 
 
 A região de Tucumã, (sudeste do Estado do Pará; Amazônia Oriental-Brasil), situa-se na porção central do Bloco 
Araguacema (Hasui et al. 1984), ou na porção oriental da Província Amazônia Central, (Cordani & Brito Neves, 1982) 
do Cráton Amazônico. Trata-se de uma área ainda carente de informações geológicas e geocronológicas, onde os 
estudos geológicos realizados até o momento, limitaram-se a identificação das principais unidades lito-estruturais 
regionais e reconhecimento dos principais compartimentos estruturais. Contudo, os dados disponíveis, sugerem que a 
região de Tucumã constitui uma continuidade, a sudoeste, da Província Mineral de Carajás (PMC). Neste trabalho, são 
apresentados resultados geocronológicos preliminares obtidos pelo método Pb-Pb por evaporação em monocristais de 
zircão de ortognaisses e granitóides arqueanos e de granito proterozóico, que ocorrem na região de Tucumã. 
 A região de Tucumã (figura 1) abrange compartimentações geotectônicas denominadas de Cinturão de 
Cisalhamento Itacaiúnas (CCI) e Terreno Granito-Greenstone (TGG’s) do sul do Pará (Costa et al. 1991; Macambira et 
al. 1991; Costa et al. 1992; Macambira & Vale, no prelo). 
 O CCI ocupa toda a porção norte da área estudada, com orientação E-W e é formado por unidades arqueanas 
intensamente deformadas e agrupadas num domínio estrutural imbricado. Inclui-se nesse domínio, os gnaisses 
tonalíticos a granodioríticos mais ou menos migmatizados do Complexo Xingu; os corpos granitóides estratóides 
lenticulares agrupados na Suíte Plaquê, e as rochas supracrustais do Grupo Sapucaia, dispostos segundo a direção E-W 
(Macambira & Vale, no prelo). 
 Os TGG’s ocupam a porção sul da área. São formados por granitóides de composição principalmente granodiorítica, 
com tonalitos e monzogranitos subordinados, formando típicas associações tonalito-trondhjemito-granodiorítica (TTG), 
e pelas rochas supracrustais do Grupo Tucumã (metasedimentos e metavulcânicas máficas e félsicas). A estruturação 
desses terrenos é definida por zonas de cisalhamento oblíquas e transcorrentes (Macambira & Vale, no prelo). 
 Durante o Proterozóico, a Amazônia Oriental experimentou um quadro estrutural distensivo exibindo falhas normais 
NW-SE e transcorrentes NE-SW, que propiciou na região de Tucumã, a subida de magmas máficos a ultramáficos 
(Suite Intrusiva Cateté) e um importante magmatismo anorogênico, representado na área pelos corpos graníticos Velho 
Guilherme e Seringa. Esses últimos apresentam uma composição modal monzo- a sienogranítica e mostram 
características geoquímicas de granitos meta- a per-aluminosos, similares aos granitos tipo A ou intra-placas 
(Dall’Agnol et al. 1994). 
 
Dados geocronológicos anteriores da região de Tucumã 
 
 Para rochas gnáissicas do Complexo Xingu, Lafon et al. (1991) obtiveram uma idade Rb-Sr de 2574 ± 57 Ma (1σ), 
interpretada como provável idade do evento tectono-termal responsável, pela implantação do CCI, no final do 
Arqueano. Os dados geocronológicos disponíveis para os TGG’s, referem-se às rochas monzograníticas e 
granodioríticas, que forneceram idades Rb-Sr respectivas de 2739 ± 23 Ma (1σ) e 2677 ± 50 Ma (1σ), interpretadas 
como idades de cristalização, sem descartar a possibilidade do sistema isotópico Rb-Sr ter sido perturbado pela 
deformação e metamorfismo que afetaram essas rochas (Lafon et al., 1991). 
 Para os granitos anorogênicos da região de Tucumã, os dados geocronológicos disponíveis, referem-se aos granitos 
Seringa e Velho Guilherme. Para o primeiro, Lafon et al. (1988), incluindo dados de Gomes et al. (1975), obtiveram 
uma idade de 1730 ± 58 Ma (1σ). Quanto ao Granito Velho Guilherme, Lafon et al. (1991) apresentaram uma idade Rb-
Sr em rocha total de 1653 ± 44 Ma (1σ), enquanto que Rodrigues (1992) determinou uma idade Pb-Pb de 1874 ± 15 Ma 
(1σ)  para a cristalização do corpo. Dados U-Pb em zircões de corpos correlatos de regiões vizinhas, forneceram 
sistematicamente idades no intervalo de 1872 - 1885 Ma (Machado et al. 1991). 
 
Procedimento experimental e resultados analíticos 
 
 O método 207Pb/206Pb por evaporação em monocristais de zircão, utilizado para a obtenção dos dados 
geocronológicos das unidades estudadas é aquele desenvolvido por Kober (1986, 1987), modificado por Olszewski et 
al. (1990) e adaptado ao LGI da UFPA (Gaudette et al. 1993 e Macambira et al. 1994). O método consiste da 
evaporação do Pb retido em um cristal de zircão por incremento de temperatura, em um espectrômetro de massa de 



fonte sólida seguido de análise isotópica da razão 207Pb/206Pb indicando uma idade “aparente”. Segundo Kober (1986, 
1987) a energia de ativação para a evaporação é proporcional ao estado da estrutura cristalina do zircão. O Pb emitido 
em mais altas temperaturas é o mais susceptível de ter permanecido em sistema fechado desde a formação do cristal. 
Ansdell et al. (1991), propuzeram que essas idades 207Pb/206Pb obtidas, sejam consideradas como “idades mínimas” de 
cristalização do zircão. Entretanto, em muitos casos, os dados fornecidos por essa metodologia são similares àqueles 
fornecidos pelo método U-Pb (Kober 1987; Kr�ner & Todt, 1988; Kober et al. 1989; Macambira et al. 1994) e 
interpretadas como idade de cristalização. 
 O procedimento experimental inclui, após concentração dos zircões extraídos de amostras frescas e de saprólitos, 
por separação granulométrica, magnética e por densidade, uma seleção rigorosa dos cristais de zircão a partir de 
critérios morfológicos e de susceptibilidade magnética (zircão automórficos, transparentes, límpidos, sem inclusões, não 
metamictizados e não magnéticos). Os cristais selecionados são, em seguida, embutidos num filamento simples de rênio 
e introduzido no espectrômetro de massa VG ISOMASS 54E do LGI para determinação das razões 207Pb/206Pb (blocos 
de seis razões), após aquecimento gradativo do filamento. Os blocos com razão 204Pb/206Pb >10-4 foram eliminados. As 
razões 207Pb/206Pb foram corrigidas do Pb não radiogênico utilizando os valores de Pb de Stacey & Kramers (1975). 
Foram considerados, somente os zircões que definiram um “platô” de idade com mais de 5 blocos de razões isotópicas. 
A idade final foi determinada a partir da média ponderada das idades de cada zircão. 
 Para o gnaísse granodiorítico-tonalítico do Complexo Xingu, 10 zircões forneceram uma idade de 2970 ± 18 Ma 
(2σ), enquanto que para as rochas granodioríticas das associações TTG, 8 zircões definiram uma idade de 2848 ± 19 Ma 
(2σ). Quanto ao Granito Seringa, 6 zircões forneceram uma idade de 1897 ± 20 Ma (2σ), (Tabela 1). 
 
Interpretações e discussões 
 
 As idades Pb-Pb por evaporação obtidas para os zircões do gnáisse do Complexo Xingu (2970 ± 18 Ma), e do 
granodiorito das associações TTG (2848 ± 19 Ma), face as similaridades com as idades U-Pb em zircões determinadas 
por Macambira & Lancelot (1991) e Macambira (1992), para rochas correlatas mais a leste, na região de Rio Maria (sul 
da PMC), que forneceram idades respectivas de 2971 +30/-28 Ma e de 2874 +9/-10 Ma, são interpretadas como as 
idades de cristalização das unidades datadas. Para os zircões do Granito Seringa, a idade de 1897 ± 20 Ma, também 
interpretada como de cristalização, *encontra-se dentro da faixa de idades U-Pb em zircões determinadas por Machado 
et al. (1991), para outros granitos anorogênicos da PMC (1872-1885 Ma). 
 Os dados geocronológicos apresentados indicam a existência de pelo menos 3 eventos magmáticos distintos para a 
região de Tucumã, confirmando que essa região teve uma evolução geológica similar à porção sul da PMC, onde os 
mesmos eventos foram reconhecidos. 
 Os resultados obtidos pelo método Pb-Pb por evaporação de zircão quando comparados com os dados U-Pb obtidos 
para rochas correlatas, dentro da PMC, demonstram a potencialidade do método na determinação da idade de 
cristalização de rochas arqueanas e proterozóicas na Amazônia Oriental. 
 Finalmente, os dados obtidos confirmam que sistematicamente, o cronômetro Rb-Sr das rochas investigadas 
comportou-se em sistema isotopicamente aberto, fornecendo idades rejuvenescidas tanto no caso das rochas arqueanas 
que sofreram um evento termo-tectônico, quanto no caso do granito proterozóico, isento de qualquer deformação e/ou 
metamorfismo. 
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Tabela 1: Dados Pb/Pb por evaporação de zircão das unidades estudadas 

Zircão N° blocos N° razões (207Pb/206Pb)c  ±2σ Idade/(Ma)  ±2σ 
Granodiorito do Complexo Xingu 
 ELVX-93S1 6 48 0.213441 0.003240 2920 54 
ELVX-93S2 5 30 0.219758 0.001590 2973  16 
ELVX-93S3 9 54 0.216184 0.002115 2942 33 
ELVX-93S4 11 66 0.228903 0.002063 2996   9 
ELVX-93S5 10 60 0.222734 0.000714 2998   9 
ELVX-93S6 32 192 0.213937 0.000964 2924  14 
ELVX-93S7 11 66 0.220050 0.001950 2952 33 
ELVX-93S8 12 72 0.223610 0.001788 2976 25 
ELVX-93S9 8 48 0.218076 0.000782 2962 17 
ELVX-93S10 8 48 0.219399 0.001992 2958 27 
TOTAL 112 684   2970 18 

Granodiorito  TTG 
 ELVTTG-93S1 19 114 0.205030 0.000666 2854    9 
ELVTTG-93S2   8   48 0.213223 0.001777 2904  29 
ELVTTG-93S3 20 120 0.195630 0.001312 2782  23 
ELVTTG-93S4   5  30 0.207347 0.005635 2876  93 
ELVTTG-93S5   7  42 0.200637 0.003428 2812  58 
ELVTTG-93S6 13  78 0.206944 0.000475 2873   13 
ELVTTG-93F7   5  30 0.207568 0.003264 2783 110 
ELVTTG-93F8   6  36 0.200207 0.000743 2839  42 
TOTAL 83 498   2848   19 

Granito Seringa 
 ELVS-93S1 17 102 0.118059 0.000430 1918 24 
ELVS-93S2 10 60 0.118340 0.000883 1886 31 
ELVS-93S3 6 36 0.122879 0.001312 1970 55 
ELVS-93S4 18 108 0.119094 0.000569 1910 25 
ELVS-93S5 6 36 0.114721 0.002320 1826 93 
ELVS-93S6 5 30 0.117967 0.000907 1889 38 
TOTAL 62 372   1897 20 
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Introdução e contexto geológico regional 
 
A região de Redenção, localizada no sudeste do Estado do Pará, ao sul do limite da Província Mineral de 

Carajás, apresenta um quadro geocronológico bastante carente. As idades disponíveis foram obtidas a partir dos 
métodos Rb-Sr e K-Ar, os quais são muito sensíveis aos efeitos de eventos geológicos superimpostos, limitando 
a aplicação dos mesmos na busca de idades de formação de rochas. 

Neste trabalho são apresentados novos resultados geocronológicos pelos métodos Pb-Pb em rocha total (RT) e 
Rb-Sr em minerais para os granitóides arqueanos da região de Redenção. 

A estratigrafia da região de Redenção, foi inicialmente estabelecida através do mapeamento regional  pelos 
trabalhos de Silva et al. (1974); Cunha et al. (1981); Ianhez et al. (1980, 1982); Bezerra et al.  (1982) e 
Montalvão et al. (1982).  De acordo com estes autores, a região de Redenção é representada pelas rochas 
arqueanas do Complexo Xingu (granitos, granodioritos, anatexitos e migmatitos) que constituem o embasamento 
regional, com idades de 2,68 Ga (Rb-Sr em rocha total, Cunha et al. 1981); 2,2 Ga-1,7 Ga (K-Ar em minerais, 
Bezerra et al. 1982) e pelas  sequências tipo greenstone belts do Supergrupo Serra do Inajá, também arqueanas.  
O Proterozóico é representado na área pelas rochas vulcânicas da Formação Iriri (1,58 Ga, Rb-Sr em RT; Cunha 
et al. 1981), e plutônicas da Suíte Intrusiva Rio Dourado (1,73 Ga, Rb-Sr em RT; Ianhez et al. 1982), que junto 
constituem o Supergrupo Uatumã, pela Suíte Intrusiva Tarumã, (1,46 Ga, Rb-Sr em RT; Ianhez et al. 1982), pelo 
Granito Redenção (1,89 Ga, Pb-Pb em RT; Barbosa et al. 1994), e pelas formações sedimentares Cubencranquém 
e Gorotire. 

Costa et al. (1994), caracterizaram os eventos termotectônicos que edificaram o segmento crustal da região 
sudeste do Estado do Pará, subdividindo o evento mais antigo, do final do Arqueano, em três compartimentos 
tectônicos, denominados Norte, Central e Sul, no qual se insere a região de Redenção e estendendo-se pelo 
menos até a Serra do Inajá. Segundo esses autores, a área de estudo está inserida no contexto do Cinturão de 
cisalhamento Pau D’Arco (compartimento sul), situado a sul dos terrenos granito-greenstones da região de Rio 
Maria e cuja estruturação de direção principal E-W e dominada por movimentação direcional. Araújo et al. 
(1994) e Costa e Araújo (1994), subdividiram o Complexo Xingu na região de Redenção em duas unidades 
distintas, a primeira representada por gnaisses tonalíticos mais ou menos migmatizados e a segunda por granitos 
milonitizados sin a tardi-colisionais, correlacionando-as às unidades homônimas que ocorrem na região de Rio 
Maria: o Tonalito Arco Verde (2,97 Ga, U-Pb em zircão, Macambira et al. 1991) e o Monzogranito Mata Surrão 
(2,72 Ga, Pb-Pb em RT, Lafon et al. 1994), a partir da integração dos dados de mapeamento geológico realizado 
pela CPRM-SUREG/Belém nas Folhas Serra dos Carajás, São Félix do Xingu, Xinguara e Redenção. No 
Monzogranito Mata Surrão, Araújo et al. (1994) incluiram, granitos da porção sul da área, considerados até então 
de idade proterozóica e pertencente à Suíte Intrusiva Rio Dourado. Para Costa & Araújo (1994), o Proterozóico é 
representado na área pelos sedimentos do Grupo Gorotire e o Granito Redenção. 

 
Resultados analíticos 

 
As análises isotópicas Rb-Sr e Pb-Pb apresentadas neste trabalho foram realizadas no Laboratório de Geologia 

Isotópica da Universidade Federal do Pará (LGI), seguindo os procedimentos experimentais descritos por Gastal 
et al. (1987) e Rodrigues (1992) respectivamente.  

Cinco amostras de rocha total pertencentes ao Tonalito Arco Verde, foram analisadas pelo método Pb-Pb. A 
reta isocrônica obtida a partir dos pontos experimentais destas amostras forneceu uma idade de 2872 ± 25 Ma 
(1σ)  e µ1 = 8,3 ± 0,08 e MSWD de 1,24 (Figura 01). 

A metodologia Pb-Pb também foi aplicada aos Monzogranitos tipo Mata Surrão que afloram nas porções norte 
e sul da área. Para os monzogranitos da porção norte, a isócrona obtida forneceu uma idade de 2894 ± 19 Ma 
(1σ) com µ1 = 8,21 ± 0,17 e MSWD de 3,54 (Figura 02). A idade obtida a partir das amostras de rocha total da 
porção sul foi de 2797 ± 28 Ma (1σ) para µ1 igual a 8,4 ± 0,22 e uma MSWD igual a 5,49 (Figura 03)..  

Para as frações de biotita das amostras analisadas, referentes aos três corpos estudados, foram calculadas idades 
convencionais pelo método Rb-Sr, utilizando uma razão isotópica inicial (Isr) de 0,710, as quais definiram um 
intervalo entre 2,17 e 1,85 Ga (tabela 01). 



 
Discussões e interpretações 

 
As idades de 2894 ± 19 Ma e 2872 ± 25 Ma, obtidas respectivamente para o Monzogranito tipo Mata Surrão 

(porção norte) e o Tonalito Arco Verde, são similares as idades en torno de 2,87 Ga encontradas para os 
granitóides associados aos greenstones belts da região de Rio Maria (Macambira 1992, Lafon et al. 1994, 
Pimentel & Machado 1994), sugerindo que esse magmatismo estende-se da região de Rio Maria até a porção 
norte da região de Redenção. No caso do Monzogranito tipo Mata Surrão, as similaridades petrológicas, 
estruturais e das idades encontradas reforçam essa hipótese e permite interpretar a idade obtida como referente 
a cristalização do corpo, Para o Tonalito Arco Verde, a interpretação da idade Pb-Pb é mais polêmica. Se a 
idade de 2,82 Ga for interpretada como idade de cristalização, a correlação dessa unidade com o Tonalito Arco 
Verde da região de Rio Maria definido por Althoff et al. (1991), que apresenta idade U/Pb em zircões de 2,97 
Ga (Macambira & Lancelot,1991) deve ser abandonada. Por outro lado, não se deve descartar a hipótese da 
idade de 2,82 Ga  constituir uma idade rejuvenescida. Com efeito, a deformação e migmatização observadas no 
tonalito, na região de Redenção, bem como o fato das amostras terem sido coletadas na área de contato com os 
monzogranitos podem ter favorecido uma reabertura do sistema Pb-Pb, a nível de rocha total. 

A idade de 2797 ± 28 Ma, obtida para o Monzogranito tipo Mata Surrão da porção sul da Folha Redenção é 
interpretada como idade de cristalização, tendo em vista que o corpo não apresenta nenhum registro de 
deformação/metamorfismo. Este resultado confirma que este corpo não pertence ao magmatismo proterozóico da 
Suíte Intrusiva Rio Dourado. Por outro lado, essa idade é significativamente mais jovem que a obtida para os 
monzogranitos da porção norte da região de Redenção, sugerindo a existência de um evento magmático mais 
jovem na porção sul da área estudada ou que o mesmo seja representativo  de uma última fase desse magmatismo 
monzogranítico. Os resultados Pb-Pb obtidos para os granitóides da região de Redenção mostram que a idade 
Rb-Sr de 2,68 Ga anteriormente determinada para a formação do Complexo Xingu representa uma idade sem 
significado geológico, resultante de um comportamento em sistema aberto do cronômetro Rb-Sr. 

Finalmente, as idades convencionais obtidas pelo método Rb-Sr em biotitas (2,17 - 1,85 Ga) são similares às 
idades K-Ar em minerais (2,2 - 1,7 Ga) previamente publicadas, e devem ser interpretadas como o resultado do 
efeito térmico provocado pelo evento distensivo e a intrusão dos granitos anorogênicos durante o Proterozóico, 
a exemplo do que ocorre na região de Rio Maria. 
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Introdução 
 
O mineral zircão tem algumas propriedades extraordinárias, como a  resistência às modificações por processos 

geológicos do tipo intemperismo, metamorfismo e fusão parcial. A difusividade dos elementos também é baixa. 
Ele pode preservar de forma qualitativa a história da rocha através de vários eventos tectono-magmáticos. Além 
disso, o  baixo contéudo de Pb comum e elevado conteúdo de U tornam o mineral muito útil para geocronologia. 
O desenvolvimento, nos últimos anos, de técnicas muito precisas de datação torna ainda mais importante o 
entendimento da estrutura interna dos cristais de zircão, pois o método U/Pb em zircão é considerado como 
altamente confiável. 

As diversas técnicas de datação pressupõem que os cristais de zircão sejam homogêneos ou tenham grandes 
áreas homogêneas. As constituição interna é, portanto, muito relevante para a avaliação preliminar dos cristais a 
serem datados e igualmente para a interpretação dos dados obtidos. De maneira geral, cristais de zircão podem 
ser zonados, podem mostrar sobre-crescimentos em núcleos mais antigos ou podem conter inclusões de outros 
minerais. E ainda, partes do cristal podem estar metamictizadas. A discórdia pode ser causada por mistura de 
cristais de várias gerações ou fontes.  Todos esses aspectos devem ser avaliados, para que somente resultados 
geologicamente significativos sejam publicados. 

A microssonda eletrônica utiliza várias propriedades relacionadas à interação de um feixe focado,  com 
diâmetro de 1 micrômetro, com um corpo sólido. Elétrons retro-espalhados (ERE) mostram o contraste em 
número atômico médio de cada pequeno volume analisado. Quanto maior o número atômico médio, mais clara a 
imagem. Os elementos Si, Zr, Hf, U e Y são comuns em zircão; a sua combinação em diferentes proporções 
torna evidente a presença de zonação ou de pequenos cristais de outros minerais, assim como de zonas 
metamictizadas.  Estas feições não podem ser observadas em detalhe sob o microscópio ótico comum, exceto 
após ataque por vapor de HF.  O mapeamento de raios-x característicos pode mostrar a distribuição dos 
elementos no cristal. A combinação de EDS e WDS possibilita a identificação precisa de diminutos cristais 
inclusos e a quantificação da composição química das várias zonas presentes no zircão até um nível de algumas 
centenas de ppm. Um exemplo de um estudo detalhado de zonação química em zircão é o trabalho de Pupin 
(1992). 

Foram selecionados dois exemplos do Brasil para demonstrar a relação entre estudos de zircão em microssonda 
eletrônica e as interpretações geocronológicas. As duas áreas tem sua evolução geológica bem estabelecida e 
tiveram os zircões estudados cuidadosamente em respeitados laboratórios isotópicos. O Complexo de Barro Alto 
(CBA) de Goiás e o Complexo Socorro (CS) de São Paulo representam dois segmentos geológicos significativos 
do Pré-cambriano do Brasil.  

Os zircões de CBA foram analisados para isótopos de U-Pb no Royal Ontario Museum (ROM), Toronto, 
Canadá (Suita et. al., 1994), ao passo que os do CS foram analisados no Kansas Isotope Research Center, EUA 
(Ebert et. al., 1995). A técnica envolve, nos dois laboratórios, abrasão e posterior dissolução de zircão em HF 
antes da determinação espectrométrica. 

Os estudos de microssonda eletrônica foram realizados em equipamento CAMECA SX-50 do Centro de 
Estudos em Petrologia em Geoquímica (I.G./UFRGS). As condiçoes analíticas podem ser obtidas dos autores.  
 
Resultados obtidos 

 
Na região do CBA, foram datados zircões de quartzo diorito (20), meta-pyroxenito (115), granada anfibolito 

milonítico (ANFUN) e granada-biotita-siliminanita-quartzo-feldspato gnaisse (LEP).  Os resultados mostram 
idade de cristalização magmática em torno de 1,7 Ga e metamorfismo em torno de 0,8 Ga. Um evento de 
magmatismo em torno de 1,2 Ga também é  observado. No CS, foi datado um monzogranito (H-3)  cálcio-



alcalino alto-K, fornecendo a idade de 0,6 Ga para sua cristalização magmática (intercepto inferior) de uma 
material de idade paleoproterozóica. 

No CBA, as imagens de ERE mostram a existência de núcleos zonados de origem ígnea, cercados por mantos 
não-zonados e de origem metamórfica. Estes cristais geraram discódias com intercepto superior e inferior. Os 
cristais de alto grau metamórfico se posicionam no intercepto inferior da discórdia e não apresentam núcleos ou 
zonação.  

No CS foram analisados 14 cristais de zircão da mesma população de uma fração analisada isotopicamente. 
Com exceção de um grão, os cristais apresentaram características homogêneas nas imagens de ERE. No entanto, 
em um dos grãos observa-se algumas feições adicionais, as quais não foram identificadas em microscópio 
convencional. O núcleo metamictizado foi recristalizado durante um evento hidrotermal, gerando novos e 
pequenos grãos de zircão. Fraturas radiais foram causadas pela expansão durante a metamictização. Observa-se 
uma inclusão de apatita e outra de microclínio. Estes minerais inclusos são geralmente ricos em Pb comum e 
podem afetar significativamente a interpretação geocronológica. A metamictização é geralmente acompanhada 
de hidratação e perde de Pb comum. O cristal  foi analisado por varredura para Hf, Y, Pb e U.  Vê-se nitidamente 
a zonação química. 

   
Conclusões 

 
Nos exemplos estudados, verifica-se uma excelente correlação entre os dados geocronológicos obtidos para o 

CBA e os dados de ERE e varredura química. O intercepto superior da discórdia corresponde aos núcleos ígneos 
dos cristais, ao passo que o intercepto inferior corresponde aos bordos metamórficos dos mesmos cristais ou a 
pequenos cristais não zonados.  

No caso do CS, os cristais analisados apresentam também uma excelente correlação entre os dados isotópicos e 
dados de ERE. Não obstante, verifica-se em um cristal a presença de núcleo metamictizado e inclusões de apatita 
e microclínio, não identificados previamente na análise microscópica, que pode ter influenciado no resultado 
geocronológico final.  

Através deste estudo, conclui-se que, mesmo para datação U-Pb em zircão, deve-se ter cuidado na interpretação 
da idade a partir dos dados isotópicos. É recomendado também o estudo de microssonda eletrônica para a 
caracterização de cristais (ou fases) de zircão a serem selecionados para a datação ou mesmo para a interpretação 
de dados já obtidos. 
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Abstract 
  
 The coastal area of Brazil, east of Rio de Janeiro, and including the localities of Cabo Frio, Arraial do Cabo and 
Búzios, is referred to this work as "Cabo Frio tectonic fragment".  It becomes a key region for a Brazil-Africa 
correlation, mainly because of its possible direct link with the western portion of the Congo Angola-Kasai (Fonseca et 
al., 1979). 
 The integrated use of several geochronological methods allowed to characterize two tectonic provinces:  the 
Transamazonic orthogneisses and the Brazilian paragneisses.  Most Sm-Nd and Rb-Sr whole-rock isochrons obtained 
on single-outcrop samples of the orthogneisses yielded age values around 2000 Ma, suggesting an Early Proterozoic age 
for the crystallization of their protoliths (Fonseca et al., 1994).  The low Sr initial ratios of the isochrons could indicate a 
mantelic derivation, but the ε°Nd values between -6 and -7 show a relevant crustal contribution.  Rb-Sr isochron work 
carried out in the paragneisses (Fonseca, 1994) yielded results around 540 Ma, which was interpreted as an age for their 
regional metamorphism, and thus relating them to one of the last episodes of the agglutination of West Gondwana 
(Brito Neves and Cordani, 1991).  Their TDM Sm-Nd model ages are of the order of 1600-1300 Ma, and correspond to 
weighted mean values in relation to the ages of the different sources of the sediments.  They represent always 
maximium values for the depositional events, which most probably occurred during the first  stages of the 
Brasiliano/Pan African orogenic cycle, at around 1000 Ma. 
 The Late Precambrian/Lower Paleozoic tectonomagmatic episodes are well represented in the geochronological 
pattern of the orthogneisses, especially in their Ar-Ar mineral ages of about  600-500 Ma, as well as in some Rb-Sr and 
Sm-Nd apparent results of intermediate age, which are probably caused by chemical mobility and consequent partial 
rejuvenation during the younger events. 
 The geochronological evidence allows the correlation between the orthogneisses of the "Cabo Frio tectonic 
fragment" with granitic complex of Chicalengue (dated of 1970 ± 119 Ma, I.R.= 0,7016, by Carvalho and Tassinari, 
1992) in the region of Caraculo-Bibala, SW Angola, where the Lower Proterozoic Eburnean orogeny predominates, as 
the main tectonomagmatic episode.  However, the already mentioned rejuvenation which take place at 600-500 Ma 
indicates that the Cabo Frio tectonic fragment was part of the reactivated border of the Angola-Kasai Craton, 
overprinted by the Brasiliano/Pan African orogeny. 

Geologia 

 A proposição de uma idade mais antiga para os gnaisses da costa fluminense em relação aos gnaisses do vale do Rio 
Paraíba do Sul e Serra dos Órgãos já fóra feita por Rosier (1965).  As direções NNW observadas na região entre as 
cidades de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios e São Pedro da Aldeia contrastam com as direções NE-SW observadas 
regionalmente, pertencentes ao Cinturão Ribeira localizado ao longo da costa sudeste do Brasil.  A área de Cabo Frio 
foi escolhida por se tratar de região chave na correlação  Brasil-África, tendo em vista sua possível associação com a 
porção mais ocidental do Craton de Angola-Kasai, que encontra-se exposta ao longo da costa de Angola. 
 A área localizada-se entre as latitudes 22###44' e 22###49'S e longitudes 41###52' e 41###58'W referente às 
cidades de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios.  A região foi objeto de estudos regionais por Rosier (1965) e estudos 
detalhados por Fonseca et al. (1979), Heilbron et al. (1982) e Fonseca et al. (1984).  Como já descrito por Rosier (op. 
cit.), Fonseca et al. (op. cit.) e Machado & Demange (1990), a área localizada na Região dos Lagos entre Maricá e 
Macaé, bordejando a escarpa sudeste da Serra dos Órgãos (Fig. I.2), apresenta direções estruturais NW-SE, anômalas 
em relação ao contexto regional global, cujas direções estruturais, moldadas principalmente durante a orogênese 
Brasiliana, são essencialmente NE-SW. 
 Na área são descritos dois domínios tectônicos:  os ortognaisses de direções estruturais NW-SE e idade 
Transamazônica e os paragnaisses (Seqüência Búzios de Heilbron etal., 1982) com direções estruturais NE-SW e de 
idade Brasiliana.  Esses dois domínios estão em contato tectônico através de zonas de cisalhamento na Serra das 



Emerenças, onde os ortognaisses cavalgam os paragnaisses com transporte tectônico de SW para NE, sendo que as 
superfícies de empurrão mergulham moderadamente para SW.  Na verdade pode tratar-se de uma série de zonas de 
empurrão paralelas, tendo em vista a imbricação aparente de zonas com orto e paragnaisses nas localidades da Ponta do 
Marisco e Praia de Geribá.  
 Os afloramentos se concentram na orla marítima, sendo que grande parte da área é coberta por sedimentos 
Quaternários.  Os ortognaisses afloram em pontais a partir da Ponta do Marisco (RJ-5) em Búzios até o Pontal do 
Atibaia (RJ-13) em Arraial do Cabo.  Em São Pedro da Aldeia são explorados em pedreira (RJ-12).  Já os paragnaisses 
tem expressão areal mais restrita, a partir da Serra das Emerenças (RJ-2), aflorando no Cabo da Armação de Búzios.  
Contatos entre as duas litologias são observados na Serra das Emerenças, Pontas do Marisco e Geribá. 
 Os ortognaisses têm composição granítica-granodiorítica-tonalítica, com enclaves e intercalações anfibolíticas e são 
cortados por aplitos róseos, aflorando na parte sul-ocidental.  Os paragnaisses são metapelitos, com intercalações 
calciossilicáticas, quartzíticas e anfibolíticas, metamorfisados na fácies anfibolito alto, de pressão intermediária 
(paragênese granada-sillimanita-cianita). 
 Estruturalmente os ortognaisses formam um grande sinformal de eixo SE-NW, com caimento para NW. Por sua vez, 
os paragnaisses apresentam maior complexidade, numa sucessão de estruturas antiformal-sinformal-antiformal, cujos 
eixos modificam suas direções, passando de NW-SE para NE-SW.  As quatro fases deformacionais descritas por 
Heilbron et al. (1982) para os paragnaisses foram observadas também nos ortognaisses por Machado e Demange 
(1990).  Para os autores citados, os ortognaisses representariam o embasamento sobre o qual os sedimentos precursores 
dos paragnaisses teriam sido depositados.  Entretanto, a possível discordância regional não é visível 
 Datações Rb-Sr e U-Pb em rochas da região já eram disponíveis e Delhal et al. (1969), Fonseca et al. (1979) e 
Zimbres et al. (1990) tinham evidenciado a idade Transamazônica dos ortognaisses.  Neste trabalho, a evolução 
geocronológica regional foi investigada de modo mais completo através de análises Rb-Sr, Sm-Nd, Ar-Ar e traços de 
fissão (TF). 
  
Metodologia e resultados 
  
 Foram amostrados os diversos tipos de rochas aflorantes a serem datadas pelos métodos Rb-Sr e Sm-Nd, em rocha 
total, visando o agrupamento em diagramas isocrônicos Rb-Sr e Sm-Nd, de um mesmo afloramento e de afloramentos 
vizinhos de uma mesma litologia (Tab. 1).  A escolha das amostras para o método Rb-Sr foi baseada na análise 
quantitativa de Rb e Sr por fluorescência de raios-X.  Estas mesmas amostras foram datadas por Sm-Nd. 
 As idades modelo Sm-Nd (TDM) entre 2700 e 2300 Ma podem ser interpretadas como a época  máxima em que se 
formaram os protolitos dos ortognaisses.  As idades isocrônicas Rb-Sr e Sm-Nd em rocha total, próximas a 2050 Ma, 
confirmando datações anteriores, ratificam a época de sua cristalização magmática, enquanto que os valores de ε°Nd 
entre (-6) e (-7) indicam a contribuição de material de origem crustal na formação de tais protolitos (Fonseca et al., 
1994). 
 Os paragnaisses forneceram idades modelo (TDM) entre 1600 e 1200 Ma, condicionando valores máximos para as 
rochas fonte da seqüência metassedimentar.  A época de metamorfismo regional é caracterizada pela isócrona Rb-Sr em 
rocha total dos paragnaisses e pelas idades Ar-Ar entre 600 a 500 Ma, obtidas em hornblenda e biotita.  Idades 
aparentes intermediárias, obtidas nos ortognaisses pelo método Rb-Sr, parecem desprovidas de siginificação geológica, 
como decorrentes de rejuvenescimento parcial. 
 Dois pulsos térmicos foram detectados pela datação pelo método dos traços de fissão em apatita e titanita:  o 
primeiro no Jurássico, há cerca de 190 Ma, pré-datando o vulcanismo basáltico associado à fragmentação do Gondwana 
e abertura do Atlântico Sul (intervalo esse já detectado pelo método TF em rochas na cidade do Rio de Janeiro;  in 
Fonseca, 1986), e o segundo mais recente, entre 84 e 34 Ma, associado à intrusão das rochas alcalinas. 
 Os intervalos de idades obtidos através dos métodos Sm-Nd, Rb-Sr, Ar-Ar e traços de fissão (Tab.1) são válidos 
também no âmbito regional e nas áreas correlatas no continente africano.  Nas correlações regionais, e em especial 
aquelas inerentes à parte ocidental do supercontinente Gondwana, da qual fazem parte as regiões costeiras do Rio de 
Janeiro e de Angola, algumas considerações podem ser efetuadas: 
- as idades Rb-Sr isocrônicas entre 2100 e 1800 Ma (Transamazônico / Eburneano); 
- depósitos vulcano-sedimentares Brasilianos, posteriormente metamorfisados entre 600 e 540 Ma , com o fechamento 
do oceano Brasiliano e formação do supercontinente Gondwana;  
- as direções NW-SE preservadas na área, também são observadas nas circunvizinhanças das cidades de Novo Redondo 
e Moçamedes em Angola; 
- a fragmentação do Gondwana no Meso-Cenozóico, através da reativação das fraturas Uruaçuanas / Kibarianas, com 
sedimentação e vulcanismo associado e a posterior intrusão de rochas alcalinas em virtude do intumescimento do 
manto. 
 Não foram caracterizadas geocronologicamente na área em questão rochas que atestassem a fragmentação deste 
supercontinente Transamazônico e da formação do Oceano Brasiliano.  Pode parecer mera coincidência os valores das 
idades Sm-Nd e Rb- Sr entre 1600 e 1200 Ma (Tab.1), entretanto é plausível supor que de alguma forma (um  processo 
petrogenético) tais eventos tenham sido impressos indiretamente nas rochas do "Fragmento Tectônico Cabo Frio".  
Talvez um trabalho de detalhamento geocronológico possa ratificar tal hipótese. 
 A proposição da formação do oceano Brasiliano entre 1100 e 1000 Ma limita a época de início da sedimentação do 
Ciclo Brasiliano. Considerando tal fato, a idade de cerca de 1200 Ma obtida na isócrona de referência dos paragnaisses 



pode ser considerada "idade máxima" para a deposição dessa seqüência.  Seguindo na direção oeste da área, afloram as 
unidades Palmital, Casimiro-Quartéis e Trajano de Morais (pertencentes ao Complexo Paraíba do Sul segundo Ferrari et 
al., 1982).  É preciso salientar aqui que é proposta a "cronocorrelação" dos paragnaisses da área com essas unidades, 
levando-se em conta a proximidade e possível continuidade geográfica e os aspectos composicionais, mertamórficos e 
deformacionais.  Segundo Heilbron (1993), as rochas supracrustais do Ciclo Deposicional Andrelândia e Complexo 
Paraíba do Sul poderiam ter sido depositadas no mesmo intervalo de tempo, durante o Proterozóico Médio a Neo- 
Proterozóico. 
 
Conclusões 
  
 Os dados geocronológicos indicam a existência, na área, de duas províncias tectônicas distintas: os paragnaisses 
cujos sedimentos originais foram metamorfisados durante a orogênese Brasiliana/Pan-Africana, do Proterozóico 
Superior, e os ortognaisses Transamazônicos rejuvenescidos durante aquele evento.  Essas duas províncias tectônicas 
são posicionadas lado a lado por zonas de empurrões de baixo ângulo, mas com pequenos rejeitos horizontais, e planos 
de falhas sub-verticais, sem necessariamente uma relação de embasamento/cobertura.  Entretanto, com base na 
proposição de Machado e Demange (1990) de que as quatro fases deformacionais observadas nos paragnaisses são 
comuns aos ortognaisses e o contato entre essas litologias observado na Ponta do Marisco apresenta concordância 
estrutural, é possível que tal relação seja verdadeira, isto é, os ortognaisses tenham sido o embasamento dos 
paragnaisses, como proposto por Heilbron et al. (1982).  A compartimentação atual deve resultar dos empurrões tardi-
tectônicos de SW para NE durante a orogênese Brasiliana e do tectonismo Meso-Cenozóico. 
 Uma tentativa de correlação com outras unidades litoestratigráficas datadas no Estado do Rio de Janeiro é proposta.  
Os paragnaisses da área podem ser cronocorrelacionados às seguintes unidades:  kinzigitos datados na cidade do Rio de 
Janeiro (Fonseca, 1986);  gnaisses Santo Eduardo e Trajano de Morais do Complexo Paraíba do Sul (Batista, 1984). 
 A região estudada, denominada informalmente por Fonseca (1994) como "Fragmento Tectônico Cabo Frio", pode 
ser correlacionada com sua contraparte africana (Fig. 1), devendo corresponder ao maciço granítico de Chicalengue 
datado de 1970 ± 119 Ma (R.I. = 0,7016) por Carvalho e Tassinari (1992), na região de Caraculo-Bibala, SW de 
Angola.  Entretanto, as idades Brasilianas detectadas pelos métodos Rb-Sr e Ar-Ar mostram que a região tomou parte 
do evento geral de aglutinação do Gondwana, com a aproximação das massas cratônicas do Congo e São Francisco e 
fechamento do Oceano Brasiliano.  Durante o Meso-Cenozóico com a separação continental e a formação do Atlântico 
Sul, a região permaneceu incrustada na Faixa Ribeira como parte integrante da placa Sul-Americana. 
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TABELA 1- Resultados geocronológicos obtidos na área (Fonseca, 1994) 



 
 

  Litologia Método Ponto Idades (Ma) R.I. MSWD TDM (ma) 
 

ortognaisses 
de Cabo Frio e 
Arraial do Cabo 

Rb-Sr (RT) 
 
 
Sm-Nd  
(RT) 
 
 
 
 
Ar-Ar 
 
hornblenda 
 
 
biotita 
 
TF 
apatita 
 
 
 
titanita 

RJ-5 
RJ-19 
RJ-14 
RJ-5 
RJ-19 
RJ-14 
RJ-15 
 
RJ-A1 
RJ-1B 
 
RJ-14B 
 
RJ-4A 
 
RJ-1B 
 
RJ-1B 
 
RJ-4A 
RJ-5A 
 
RJ-14B 
RJ-1A 
RJ-14B 

2071 ± 75 
 
2068 ± 42 
 
1661 ± 14 
 
1880 ± 140 
 
1870 ± 110 
 
1360 ± 300 
1200 ± 230 
 
 
536 ± 6 
 
542 ± 6 
 
570 ± 6 
 
507 ± 6 
 
593 ± 6 
 
34 ± 11 
 
43 ±  9 
 
41 ±  9 
 
190 ± 9 
 
84 ± 10 
 198 ± 7 

0,7033 
 
0,7037 
 
0,7083 
 
0,5083 
 
0,5099 
 
0,5102 
0,5102 
 

0,65 
 
4,34 
1,00 
 
1,41 
 
0,94 
 
2,44 
1,54 
 

 
 
 
2450-2660 
2340-2530 
2440-2630 
2380-2610 
 

paragnaisses 
de Búzios  
 

Rb-Sr 
(RT) 
 
 
 
Sm-Nd (RT) 

RJ-3I,8,8D, 
11I 
  

541 ± 13 
 
1215 ± 224 
 

0,7133 
 
0,5111 
 

7,3063 
2 
3,0253 
 

 
1450-1680 

 
 
 
 
FIGURA 1- Correlação geocronológica Angola-Brasil 
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Introdução 
 

O método isocrônico Rb/Sr tem sido utilizado para datar rochas sedimentares argilosas (Thomaz-Filho 1976; 
Cordani et al. 1978 e 1985; Morton 1983). No entanto, existem diversos questionamentos principalmente em 
relação ao processo de homogeneização isotópíca do Sr, que é a premissa básica para utilização deste método 
(Clauer 1982; Cordani et al. 1978). Inúmeras pesquisas têm sido dirigidas para comprovar se este processo 
ocorre de fato em rochas sedimentares e quais os seus fatores de controle (p. ex., Mizusaki, 1992). Em geral, se 
supõe que a homogeneização isotópica deva ocorrer na bacia sedimentar, imediatamente após a deposição dos 
sedimentos. Um estudo de Mizusaki & Alves (1994) para definir a possível ocorrência e extensão deste 
fenômeno nos sedimentos recentes do delta do Rio Paraíba do Sul mostrou que evidências da homogeneização 
isotópica do Sr foram detectadas somente sob condições específicas neste ambiente de deposição. 

O objetivo deste trabalho é verificar se o processo de homogeneização isotópica do Sr ocorre também em 
sedimentos recentes da Baixada de Jacarepaguá (Rio de Janeiro, RJ), uma região que é caracterizada por uma 
diversidade de microambientes interrelacionados lateralmente, incluindo planície de inundação, planície de maré 
e canal de rio, entre outros. A área foi escolhida em razão da facilidade de acesso, pela diversidade de fácies 
ambientais representadas e pela proximidade com o embasamento Pré-Cambriano. 

 
Área de estudo 

 
A Baixada de Jacarepaguá é uma região costeira localizada na porção sul do município do Rio de Janeiro 

(RJ). A área total tem aproximadamente 400 Km2, dos quais 120 km2 cobertos por sedimentos quaternários e 
150 km2 cobertos por sedimentos marinhos imersos (Roncaratti & Neves 1976). 

 
Material 

 
Com auxílio de um trado manual, foram coletadas 22 amostras, cada uma com aproximadamente 100 g de 

peso. Os horizontes amostrados estão a profundidades variando de 20 cm a 40 cm. De um modo geral, foram 
seguidos os critérios propostos por Thomaz-Filho & Lima (1979), ou seja, procurou-se manter um reduzido 
espaçamento entre os pontos coletados. Foram escolhidos locais com vegetação nativa, com o objetivo de se 
evitar possíveis influências da atividade humana, como, por exemplo, adubos. O cálcio presente em adubos pode 
conter Sr, o que influi nos resultados esperados. 

Os sedimentos assim coletados apresentaram teor de fração argila variando de 20 a 65%, ou seja, são siltes e 
lamas. De acordo com o ambiente de deposição, observam-se mudanças no teor de matéria orgânica. A 
composição mineralógica das amostras, avaliada por difratometria de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de 
varredura (MEV), mantém-se, de forma geral, semelhante, refletindo área-fonte comum. Pequenas diferenças, 
ocasionadas pela dinâmina de distribuição e deposição dos sedimentos, são inferidas a partir da distribuição dos 
teores de caolinita e ilita da fração <2µm. Desta forma, a caolinita mostrou-se mais abundante na planície de 
inundação e a ilita (mica) na planície de maré. 

 
Metodologia 

 
Os procedimentos analíticos visando a obtenção precisa das razões 87Sr/86Sr encontram-se descritos com 

detalhe em Mizusaki (1992). As análises isotópicas foram efetuadas no espectômetro de massa VG-354 com 
coletor simples, segundo os procedimentos descritos por Kawashita (1972). O erro médio desta razão foi 
calculado como sendo em torno de 0,00003. 

 
 
 
 



Resultados 
 

As razões 87Sr/86Sr das 10 amostras coletadas em dois pontos distintos na planície de inundação mostraram 
uma grande dispersão de valores que variaram de 0,717 a 0,728. Esta situação é decorrente da presença de 
fragmentos detríticos de feldspato potássico, de plagioclásio e de caolinitas, que, em conjunto, ocasionam 
incremento no valor da razão, visto que os mesmo trazem Sr radiogênico herdado da rocha-fonte. Nas caolinitas, 
conforme demonstrado por Clauer (1981), o Sr encontra-se adsorvido, mesmo nos estágios mais avançados de 
alteração. 

No canal do Rio Vargem Pequena, os valores da razão, em 5 amostras, variam de 0,713 a 0,717. Estas 
amostras, ao contrário das anteriores, apresentaram predomínio de interestratificado ilita-esmectita e, mais 
raramente, presença de plagioclásio. A presença destes minerais detríticos normalmente ocasiona incremento no 
valor da razão da 87Sr/86Sr por trazerem 87Sr radiogênico herdado da rocha-fonte. Apesar disto, a razão 
isotópica nestas amostras mantém-se relativamente baixa. Entretanto, os valores encontrados não podem ainda 
ser considerados homogêneos e nem atingem o valor próximo da água do mar (0,709), conforme seria esperado. 
Esta situação é correlacionada com a presença de cimentação incipiente de calcita, à qual se atribui um 
decréscimo no valor da razão. 

Na planície de maré, as 7 amostras foram coletadas em 2 pontos distanciados de apenas 5 metros entre si. 
Estas amostras apresentam predomínio de interestratificados ilita-esmectita e de ilita (mica). São argilominerais 
cuja estrutura pode favorecer as trocas químicas com as águas intersticiais e, conseqüentemente, promover a 
homogeneização dos valores de 87Sr/86Sr. 

Considerados individualmente, cada grupo de amostras da planície de maré tem valores homogêneos para a 
razão 87Sr/86Sr, mantendo-se em torno de 0,718 e 0,719. Apesar de não terem atingido o valor da razão 
isotópica da água do mar, houve redução sistemática dos valores em relação aos encontrados na planície de 
inundação. O padrão de uniformidade observado indica que as amostras estiveram sujeitas a homogeneização 
isotópica. Os valores individuais são ainda relativamente elevados, possivelmente por refletirem a composição 
isotópica das águas intersticiais, afetadas pelos produtos de dissolução principalmente dos minerais micáceos e 
feldspatos potássicos detríticos. 

Em ambientes como o da planície de maré, os sedimentos estão usualmente sujeitos à ação do processo de 
halmirólise, que ocorre na interface sedimentos/água marinha. A halmirólise corresponde às trocas iônicas que 
visam à obtenção do equilíbrio químico exigido pelas novas condições. O íon Ca+2, acompanhado pelo Sr+2, 
presentes na estrutura dos argilominerais, é substituído por Mg+2, K+1 ou Na+1, normalmente presentes na água 
do mar. Este é um processo extremamente rápido e dependente quase que exclusivamente da capacidade de troca 
catiônica do sedimento, que, nas nossas amostras, é controlada essencialmente pela presença e teores dos 
argilominerais expansivos. 

As amostras coletadas na planície de maré têm quantidades expressivas dos argilominerais expansivos e, além 
disso, apresentam feldspatos potássicos alterados e parcialmente substituídos por caolinitas, eventualmente 
acompanhadas por minerais aciculares (ilita?), quando observadas ao MEV. Estes últimos por apresentarem uma 
morfologia extremamente delicada, provavelmente resultante das reações entre os argilominerais detríticos e o 
novo ambiente (águas salinas), são evidência direta da ação do processo de halmirólise nestas amostras. 

 
Conclusão 

 
Constatou-se que, de uma maneira geral, os sedimentos recentes da Baixada de Jacarepaguá, caracterizados 

pelo predomínio de minerais detríticos, apresentam valores elevados e não uniformes para a razão isotópica 
87Sr/86Sr. 

As amostras cujas razões apresentaram valores homogêneos caracterizam-se pela presença de argilominerais 
expansivos e mostram evidências da atuação de halmirólise, o que indica serem estas as condições limitantes do 
processo na área estudada. Neste ambiente de deposição, verifica-se que o emprego do método Rb/Sr na datação 
de rochas sedimentares trará melhores resultados quando aplicado em rochas que estiveram submetidas a estas 
condições. 

Deve-se atentar, desta forma, para a importância de se monitorar as características e a origem das rochas para 
a obtenção de resultados de datação radiométrica fidedignos pelo método Rb/Sr. 
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Introdução 

 
No ambiente hidrológico vários radionuclídeos são de especial interesse devido sua importância radiotóxica, 

por exemplo, o urânio e alguns de seus filhos, como o Ra-226, o Rn-222 e o Pb-210. O gás radônio há muito 
tempo tem sido considerado como um importante elemento responsável pela radioatividade das águas, motivo 
pelo qual estudos matemáticos envolvendo a sua emanação foram conduzidos por pesquisadores há mais de 60 
anos (Flügge & Zimens, 1939). Os isótopos de radônio de ocorrência natual são: o Rn-222 da cadeia 4n+2 (série 
do urânio, meia-vida = 3,82 dias), o Rn-220 da cadeia 4n (série do tório, meia-vida = 54,5 s), e o Rn-219 da 
cadeia 4n+3 (série do actínio, meia-vida = 3,52 s). Dentre eles o que mais tem sido empregado para caracterizar 
uma água radioativa é o Rn-222, devido a sua meia-vida razoavelmente longa quando comparada com a dos 
demais isótopos. 

As descobertas recentes de altos níveis de Rn-222 no ar do interior das residências tem conduzido a 
investigações intensas dos processos naturais que controlam os níveis de radônio tanto no solo quanto nas águas 
subterrâneas (Nazaroff & Nero, 1988; Gundersen, 1988; Wanty & Gundersen, 1988). Ainda é incerto, contudo, 
se o radônio em águas potáveis constitui uma ameaça direta à saúde (Cross et al., 1985; Cothern, 1987; 
Crawford-Brown, 1990); a principal preocupação com relação aos altos níveis de radônio em águas subterrâneas 
está relacionada com a possibilidade de que os níveis de radônio no ar do interior das residências possam ser 
mantidos pelo radônio derivado da água de consumo (Hess et al., 1990; Lawrence et al., 1992). Na legislação 
brasileira, referência explícita a esse gás foi efetuada pelo Ministério da Saúde através da Portaria No 1003 de 
13/08/76 ao estabelecer padrões de identidade e qualidade para as águas minerais e naturais de fonte. 

Tendo em vista a importância atual desse gás e a carência de estudos enfocando a sua presença nas águas 
subterrâneas de nosso país, implantou-se no Setor de Isótopos Instáveis do Laboratório de Geoquímica do 
Departamento de Petrologia e Metalogenia do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP metodologia 
para a sua mensuração nas águas, baseada na técnica de emanação, a qual constitui versão modificada daquela 
desenvolvida por outros autores (Lucas, 1957; Zereski, 1983; Sampa, 1978; Pereira, 1977) e se destina também à 
execução de estudos envolvendo interações água-solo/rocha. O método implantado requereu a instalação de um 
sistema simples e de baixo custo, porém, com possibilidade de fornecer uma sensibilidade de mensuração 
elevada. 

No presente trabalho são descritas as principais etapas analíticas e premissas empregadas para a quantificação 
deste nuclídeo a partir do método implantado, bem como os primeiros resultados e suas implicações na avaliação 
da radioatividade nas águas de fontes localizadas na Estância Hidromineral de Águas da Prata (SP). 

 
A extração do Rn-222 
 
Para a coleta das amostras de águas evitaram-se os frascos de plástico uma vez que podiam gerar perdas de até 

40% do Rn-222 dissolvido, após 5 dias de armazenagem (Zereski, 1983). Cada garrafa foi vedada com rolha de 
borracha contendo dois tubos de nylon de 5 mm de diâmetro usados para a degaseificação, sendo o mais longo 
vedado numa extremidade e perfurado com orifícios de 1 mm de diâmetro. Com o objetivo de se efetuar a 
correção da atividade do radônio devido o seu decaimento, anotou-se a data e hora da coleta de cada amostra. O 
tempo para o Rn-222 atingir o equilíbrio com o seu pai, o Ra-226, foi encontrado a partir da equação: 

  onde λ é a constante de decaimento do Rn-222 e A2 e A6 correspondem, 

respectivamente, às atividades de Rn-222 e Ra-226. 
Para a recuperação quantitativa do Rn-222, através de cada amostra foi efetuada a passagem de um volume 

gasoso igual a 10 vezes o volume da amostra, numa taxa entre 1 e 1,5 1/min. Esse fluxo de gás passou através de 
três estágios de secagem: um frasco lavador de gases de 50 ml imerso em recipiente com gelo, duas ampolas 
preenchidas com CaCl2 (3 - 8 mesh) e dois frascos lavadores de gases com capacidade de 500 ml preenchidos 



com H2SO4 concentrado. Após secagem, o fluxo passou através de um tubo de 20 cm em forma de U com 5 mm 
de diâmetro, preenchido com carvão vegetal ativado de 18 mesh e mantido a -80 oC (CO2 sólido-acetona). 

Esta armadilha foi acoplada a câmaras de cintilação evacuadas inicialmente até pressões menores que 0,1 Torr, 
construídas com base no modelo de Lucas (1957) e consistindo de Erlenmeyer com dimensões compatíveis com 
o alcance médio das partículas α na atmosfera; após tratamento adequado, as paredes internas dos recipientes 
haviam sido recobertas com solução de 5 a 10% de graxa de silicone em clorofórmio, às quais, depois da 
remoção do excedente, adicionou-se o cintilador ZnS(Ag). A transferência do Rn-222 para as câmaras foi 
efetuada inserindo-se o tubo em U em forno tipo poço mantido a 200 oC, consistindo de um tubo cilíndrico de 
vidro pyrex de 24,5 cm de comprimento, envolvido por fita de aquecimento de alto rendimento térmico (768 W), 
isolado termicamente por placas refratárias e controlado por estabilizador de temperatura utilizando um sistema 
bimetálico. 

 
A detecção do Rn-222 
 
Quando as partículas alfa emitidas pelo Rn-222 interagem com o cintilador ZnS(Ag), ocorre a emissão de 

fótons na região do visível e ultra-violeta (4500 A), os quais foram detectados por válvula fotomultiplicadora 
consistindo de catodo bialcalino e dinodos de CsSb, acoplada opticamente por contato simples com a base da 
câmara cintiladora e mantida em recipiente escuro, isto feito após um tempo suficiente (3 horas) para o Rn-222 
atingir o equilíbrio radioativo com os seus produtos de decaimento de meia-vida curta. 

A polarização da válvula fotomultiplicadora foi efetuada com fonte de tensão contínua de ± 2000 V (corrente 
máxima de 1 mA), com tensão de ondulação da ordem de 2 mV e regulação da ordem de 0,001 %; os pulsos de 
saída da válvula foram coletados em pré-amplificador acoplado diretamente à sua base, cuja polaridade de saída 
é positiva e ruído menor que 50 µV rms, tendo, então, passado por um estágio de inversão de polaridade para 
compatibilizar a interligação com o amplificador linear do medidor de radiação utilizado. Essa unidade aceita 
pulsos de até 10 V de amplitude, é composta de dois estágios amplificadores operacionais iguais, em cascata e 
com realimentação negativa, e dá uma forma quase gaussiânica ao pulso exponencial oriundo do pré-
amplificador. A discriminação das alturas dos pulsos provenientes do amplificador foi realizada por analisador 
monocanal inserido no medidor de radiação, o qual possui um comparador de nível inferior que deixa passar 
apenas pulsos tendo no mínimo determinada altura E e um comparador de nível superior, que deixa passar 
apenas pulsos tendo no máximo uma altura E + Δ E. 

Os pulsos na saída do analisador de altura de pulsos podiam ser: transferidos para a monitoração externa 
através de conector; conduzidos para a contagem no medidor de taxa linear, que é analógico e previamente 
calibrado em pps; transferidos para o módulo acústico, que gera um sinal audível de frequência proporcional à 
frequência de chegada dos pulsos; conduzidos para a unidade de contagem/armazenamento e memória de dados, 
a qual fornece um sinal de informação tanto para a unidade de display composta de 6 mostradores numéricos de 
7 segmentos e o ponto decimal quanto para o dispositivo opcional de registro, no caso, impressora térmica. O 
medidor de radiação possuia ainda um temporizador, cuja finalidade é de fixar o tempo em segundos no qual as 
contagens seriam efetuadas. 

 
Etapas de calibração 

 
Inúmeros ensaios preliminares foram realizados para operacionalizar o sistema de mensuração. O medidor de 

radiação foi testado empregando-se pulsos originados da interação de radiação gama proveniente de fonte de Cs-
137 de atividade 0,1 µCi com um cristal detector de NaI(T1) de 40 mm de diâmetro e espessura, cuja resolução 
nominal relativa à energia de 661 KeV corresponde a 9,5%. Para o levantamento da curva característica da 
válvula fotomultiplicadora e averiguação da constância dos parâmetros ajustados, preparou-se dispositivo 
consistindo de cilindro de Al revestido internamente com ZnS(Ag) em cuja extremidade fechada colocou-se 
disco de Pt contendo um depósito de U-232/Th-228 com atividade de 169,45 dpm para o U-232; a aplicação de 
tensões desde 700 até 1200 V em incrementos de 50 V forneceram taxas de contagem entre 4 e 87930 cpm, o que 
permitiu verificar que para 1000 V de tensão de operação ocorria uma flutuação na medida menor que 1%. Dois 
tipos de cintiladores de ZnS(Ag) foram testados no revestimento interno das câmaras, os quais forneceram 
valores de 0,6 e 6,3 cpm para a taxa de contagem do ruído de fundo; a suscetibilidade dos cintiladores às 
partículas α foi determinada por meio do Rn-220 emanado por areia monazítica inserida em recipiente com 
volume de 60 ml, tendo sido mensurados valores correspondentes a 30 e 63,8 cpm. A adequabilidade do ar como 
gás de arraste foi averiguada comparando-se as taxas de contagem do fundo radioativo nas câmaras de cintilação 
sob condições de vácuo e contendo ar em seu interior. A calibração dessas câmaras resultou em valores entre 
0,22 e 0,42 cpm/pCi, tendo sido efetuada pelo uso de soluções de Ra-226 armazenadas no mínimo durante 25 
dias para o Ra-226 atingir o equilíbrio radioativo com o Rn-222; uma solução estoque de atividade 50 nCi foi 
preparada a partir de outra contendo 0,5 µCi/ml de Ra-226, a qual foi diluída de maneira a fornecer uma 
atividade de 1000 pCi para cada padrão. 

 
 



Resultados e conclusões 
 
Para se testar a metodologia de mensuração de Rn-222 implantada a partir do desenvolvimento do presente 

trabalho, foram selecionadas para amostragem as seguintes fontes do município de Águas da Prata: Vitória, 
Platina, Paiol, Prata-Radioativa e Villela. Elas situam-se na área urbana do município e foram escolhidas por 
serem hidroquimicamente conhecidas, por apresentarem localização de fácil acesso para a coleta de amostras, 
por estarem relacionadas com diferentes litotipos e por possuirem análises de Rn-222 possíveis de serem 
comparadas. Os resultados situaram-se entre 688 e 21192 pCi/l. 

A Resolução No 25 de 1976 define como radioativas as águas que contém radônio em dissolução, obedecendo 
os seguintes limites: fracamente radioativas - as que apresentam no mínimo, um teor de radônio compreendido 
entre 5 e 10 Unidades Mache; radioativas - as que apresentam um teor de radônio compreendido entre 10 e 50 
Unidades Mache; fortemente radioativas - as que possuem um teor em radônio superior a 50 Unidades Mache. 
Devido dificuldades práticas envolvidas na mensuração da Unidade Mache, em geral, tem-se optado pela mais 
tradicional pCi/l, onde 1000 pCi/l equivale a 2,75 Unidades Mache. 

Apesar de que o Código de Águas Minerais pode ser reestruturado, vindo incorporar modificações no que diz 
respeito aos teores de radônio dissolvido, com base na referida Resolução, os resultados obtidos nas análises das 
amostras de águas das fontes de Águas da Prata permitem classificá-las como: não radioativa - Paiol; fracamente 
radioativa - Prata-Radioativa; radioativa - Platina e fortemente radioativa - Vitória e Villela. 

A importância assumida pelo radônio como causador de câncer pulmonar ou de câncer no estômago e intestinos 
levou vários organismos internacionais a estabelecerem limites para a sua ingestão em águas potáveis. Por 
exemplo, o limite proposto pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos para o Rn-222 é de 300 
pCi/1 (USEPA, 1991). Conforme se nota, esse limite é ultrapassado em todas as amostras de Águas da Prata 
analisadas, o que acarreta especial atenção quanto à utilização dessas águas pela população local. 

Assim, a metodologia implantada pode ser considerada como satisfatória, tendo em vista sua aplicabilidade no 
estudo da radioatividade natural relacionada com os processos de interação água-solo/rocha. 
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Introdução 
 

Os dados geocronológicos para a região do Complexo Metamórfico Uauá, nordeste do Estado da Bahia, foram 
recentemente revistos e estudados por Bastos Leal (1992) e Bastos Leal et al., (1994). Os autores admitem uma 
evolução policíclica para a região, com pico principal de formação de rochas gnáissicas no Arqueano, entre 3,1-
3,0 Ga., e posterior metamorfismo na fácies anfibolito há 2,7 Ga. O ciclo Transamazônico (2,2-1,8 Ga.) é 
caracterizado pela formação de rochas (segunda geração de diques máficos do enxame de Uauá), metamorfismo 
e deformação associada. 

Uma expressiva intrusão peridotítica-anortosítica (Complexo Lagoa da Vaca), localizada 50 km à noroeste da 
cidade de Uauá, foi descrita por Oliveira (1992). Tal complexo localiza-se na zona de transição entre o 
Complexo Metamórfico Uauá e a Faixa Caldeirão (Jordan, 1973), podendo ter-se colocado inicialmente em uma 
dessas unidades. Trabalhos de mapeamento, petrografia e química mineral estão em progresso, e o presente 
artigo apresenta os dados geocronológicos obtidos para o Complexo de Lagoa da Vaca e rochas associadas. 

Geologia local 

O Complexo de Lagoa da Vaca é composto por rochas ígneas deformadas e metamorfisadas na fácies 
anfibolito, representadas por anortositos, leucogabros, serpentinitos e olivina-websteritos. Os anortositos e 
leucogabros são os litotipos predominantes e apresentam uma granulação predominantemente média; são 
compostos principalmente por plagioclásio e hornblenda, exibindo fácies bandada e localmente porções 
pegmatíticas. As rochas ultramáficas por vezes preservam texturas poiquilíticas e de cumulus. Tais rochas não 
apresentam uma diversidade de litotipos e os contatos com outras rochas são frequentemente bruscos, o que 
levanta dúvidas a respeito de sua relação genética com os anortositos. Com exceção do bandamento ígneo, outras 
estruturas ígneas não são observadas nos anortositos e a definição de um topo estratigráfico é comumente 
dificultada pela presença de dobras métricas. A largura de exposição do complexo é de aproximadamente 3 km, 
porém sua extensão ainda é desconhecida. Seu contato ocidental é com um domínio de rochas representado por 
intercalações de gnaisses quartzo-feldspáticos e anfibolitos, onde a fácies metamórfica varia de xisto-verde a 
anfibolito. O contato oriental é com rochas granulíticas (enderbitos a jotunitos), foliadas e por vezes bandadas.   

Método de evaporação Pb-Pb em monocristais de zircão 

  Este método permite a utilização de uma quantidade reduzida de grãos de zircão, e dispensa o prévio tratamento 
químico das amostras, limitando os riscos de contaminação. 
  A metodologia usada foi aquela modificada e implementada por Gaudette et al. (1993) no Laboratório de Geologia 
Isotópica da UFPa, a partir do método elaborado por Kober (1986). A diferença entre o método utilizado e aquele 
desenvolvido por Kober (1986) é a substituição do filamento duplo por um filamento simples, que é utilizado tanto para 
a evaporação como para a ionização do Pb. 
  O processo de separação dos zircões iniciou-se com a britagem e moagem das amostras, com posterior peneiramento e 
separação das frações granulométricas mais finas do que 100 mesh. Em seguida foram separadas as frações magnéticas 
e não-magnéticas, primeiramente com o auxílio de um imã de mão e em seguida com o auxílio do separador magnético 
tipo Frantz. Para o uso dessa metodologia é de suma importância usar os zircões menos magnéticos. 

 

Resultados obtidos 

  A amostra utilizada neste estudo foi um granulito do contato leste com o Complexo  Lagoa da Vaca. Foram analisados 
8 grãos de zircão, de uma população de zircões dominantes de cor rósea, hipidiomórficos e com tamanho de grão menor 



que 100 mesh. Obteve-se um platô que indica uma idade de 3.072 ± 20 Ma (2 sigmas) (Fig. 1), a partir de dois grãos de 
zircão que melhor se adequaram ao método.   
GEOCRONOLOGIA Pb-Pb EM ROCHA TOTAL 
  Os procedimentos experimentais de abertura e separação química, as quantidades de Pb analisadas, a sequência e 
tempo de análises, as soluções padrões, bem como os erros analíticos inferentes são descritos por Lafon et al.(1993). 
Resultados obtidos 
  Foram analisadas quatro amostras do conjunto anortosito-leucogabro, as quais forneceram uma isócrona com idade de 
3.161 ± 65 Ma (MSWD=0,91 a 1 sigma) de acordo com a Fig. 2.  
 
Discussão e conclusões 
 
  De acordo com os dados geológicos e geocronológicos, pode-se tecer as seguintes considerações: 
(1) as idades, tanto dos granulitos como dos anortositos, estão dentro da margem de erro inerente para cada método 
utilizado, e permitem colocá-las no Arqueano médio a tardio. Este intervalo temporal  concorda com aquele proposto 
por Bastos Leal (1992) para a formação de crosta continental naquela região. 
(2) apesar da falta de outras informações geocronológicas, tanto os dados de campo como os resultados obtidos pelo uso 
de metodologias radiométricas diferentes, apresentam uma boa concordância entre si.  
(3) a idade de 3072 ± 20 Ma dos granulitos deve ser interpretada como uma idade mínima de formação do protólito 
ígneo ou do evento de granulitização, visto que condições de alto grau de metamorfismo podem mobilizar o chumbo do 
domínio cristalino do zircão (Kober, 1986; Paquette et al., 1994). 
(4) a idade de 3161 ± 65 Ma do Complexo Lagoa da Vaca é interpretada como possível idade de cristalização, que 
antecede o período de 2,7 Ga. sugerido por Bastos Leal (1992) para o metamorfismo em fácies anfibolito na região de 
Uauá. No entanto, tal  idade deve ser considerada como indicativa, podendo ser menor ou maior. Para dissipar dúvidas, 
ou, ainda, para se conjecturar modelos de evolução crustal, seria necessário o emprego de outros métodos 
geocronológicos. 
(5) os litotipos do Complexo Lagoa da Vaca, dominado por anortositos, leucogabros e rochas ultramáficas associadas, 
estas não mostrando uma relação cogenética clara com os termos mais félsicos, indicam que tal associação se trata mais 
provavelmente de um complexo anortosítico-leucogabróico. 
(6) o Complexo Lagoa da Vaca pode ser interpretado como uma intrusão do tipo anortosítica-leucogabróica, de idade 
arqueana, onde exemplos congêneres são o Complexo Messina (África do Sul), o Complexo Fiskenaesset (Groenlândia) 
(Windley et al., 1981) e o Complexo gabro-anortosítico do Rio Piau (Cruz & Leite, 1982). 
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O estudo geológico de recifes vem despertando o interesse da comuni- dade científica em diversas partes do 

mundo. Várias sugestões têm sido apresentadas para explicar seu processo de cimentação e origem. O pre- sente 
trabalho pretende dar continuidade aos estudos, dada a impor- tância que representam os recifes como ferramenta 
na interpretação da dinâmica costeira reconstituindo antigas linhas de costa, e também realizar o estudo da 
natureza do cimento dos beachrocks, objetivando o reconhecimento da sua área-fonte e condições ambientais de 
formação. 

Neste trabalho estão sendo analisados os beachrocks, os recifes al- gálicos, os recifes calcíferos da Formação 
Maria Farinha e os recifes de arenito ferruginosos provenientes da erosão das falésias da Forma- ção Barreiras, 
abrangendo todo o litoral pernambucano (Fig. 01).  

A rocha do recife algálico é muito porosa, com grande variedade de componentes clásticos, principalmente 
organogênicos, com materiais de cimentação inorgânicos. 

Os recifes de calcários ocorrem na praia de Ponta do Funil (norte de Recife), sendo classificado dessa forma, 
por ser composto por calcá- rios da Formação Maria Farinha. 

Outro tipo identificado, é o resultante da erosão das falésias da Formação Barreiras. Esses são constituídos por 
arenitos ferruginosos e ocorre apenas na praia de Guadalupe (sul de Recife) e provavelmente na praia de Bairro 
Novo em Olinda. 

Como os beachrocks correspondem ao traço morfológico mais caracte- rístico do litoral pernambucano, o 
enfoque maior deste trabalho será sobre eles. A presença destas rochas dispostas paralelamente à linha de costa, 
servem de substrato para o desenvolvimento de algas e co- rais, além de constituir uma efetiva proteção ao 
litoral. 

Os recifes de arenito consistem de areias cimentadas com 20 a 80% de quartzo, 4% de feldspatos onde a 
microclina predomina sobre o plagio- clásio e fragmentos carbonáticos, essencialmente moluscos e algas. Destes, 
5 a 8% da parte biogênica consistem de detritos algálicos, especialmente do grupo Halimeda. 

A cimentação dos beachrocks apresentam claramente três estágios de cimentação. No primeiro estágio o 
cimento calcífero ocorre ao redor dos sedimentos siliciclásticos, sendo predominantemente composto por calcita, 
enquanto que os grãos biogênicos, consistem de aragonita. O segundo estágio mostra que poros foram 
preenchidos por calcita cripto- cristalina. E o terceiro estágio corresponde a uma franja acicular de- corrente do 
processo de micritização dos grãos bioclastos. 

Coutinho & Farias (1979) baseados na composição mineralógica e na textura de beachrocks, notaram que as 
areias da praia submarina apre- sentavam características semelhantes aos recifes da praia de Boa Via- gem em 
Recife. Através do estudo da composição do cimento, estes auto- res observaram que os arenitos da primeira 
linha de recifes, na zona intertidal, eram constituídas de 60% de aragonita e de 40% de calcita magnesiana com 
aproximadamente 15-18 mol.% de Mg++CO3 na calcita e com um grau de diagênese inferior. Os recifes das 
linhas mais distantes apresentam um percentual inferior de Mg++CO3, aproximadamente 3 mol%, e têm um grau 
de diagênese mais forte. 

Com base na teor de MgCO3 da rocha, é descartado que o agente cimen- tante nesta situação seja freático doce, 
mas sim a água do mar, logo, admite-se que a cimentação da areia de praia é decorrente, principal- mente, da 
evaporação capilar da água intersticial, sofrendo influência de uma solução de água do mar com água doce pobre 
em carbonatos.  

Dominguez et al (1990) ressaltam a possibilidade de existência de diferentes tipos genéticos de bancos de 
arenito, formados ou na zona de praia típica ou na região infratidal (inframaré). Amostras coleta- das por esses 
autores nas praias de Boa Viagem e Piedade (Recife), fo- ram datadas pelo método do carbono-14 tendo 
apresentado valores de 4830±210 e 6200±250 anos A.P., respectivamente. 

O estudo dos carbonatos pela composição isotópica de seus elementos consiste na determinação de seus valores 
de δ13C, através do fraciona- mento isotópico ocorrido no ambiente (Campos, 1972). 

No oceano, para carbonato total (essencialmente HCO-3), Craig (1953) encontrou valores de δ13C situados 
entre -1.3‰ e -2.9‰ (relativo ao pa- drão universal PDB), resultados esses, diferentes dos valores obtidos nas 
amostras coletadas e analisadas no LABISE (Laboratório de Isótopos Estáveis da Universidade Federal de 
Pernambuco). 



Para realizar estas análises, as amostras foram cuidadosamente tra- tadas com intuito de evitar contaminação. 
Entretanto, devido aos re- sultados terem sido diferentes daqueles acima citados, as análises se- rão repetidas 
para confrontar os dados, já que os valores de δ13C obti- dos no LABISE variaram entre +0.93‰ e +1.77‰. De 
imediato não é possí- vel estabelecer a razão dessa diferença, no entanto, a presença de fragmentos orgânicos na 
amostra, pode causar mascaramento dos resultados. 

Apesar de diferirem dos valores obtidos por Craig (1953), os dados de isótopos de C e O obtidos neste trabalho, 
equivalem aos encontrados por Sial et al (1993) em carbonatos marinhos, cujos valores apoiaram a possibilidade 
da dissolução ter ocorrido na água do mar. 

De acordo com o estudo realizado, pode-se relacionar os beachrocks com um evento de transgressão marinha, 
representando fases temporais de calmaria durante as quais o nível do mar esteve mais baixo que o atual, onde 
não poderiam ser destruídos, mas pelo contrário teriam condições ideais para cimentação. 

Os resultados obtidos utilizando-se a técnica de espectometria de massa, (Tabela 01), mostraram que o 
ambiente de formação do cimento dos beachrocks ocorre em um ambiente misto (Figura 02), com predomi- 
nância do marinho raso (Figura 03) e gerou um “trend” bem definido no sentido Norte-Sul do Estado, como pode 
ser observado no gráfico da Fi- gura 04. De acordo com os dados, ocorre uma predominância no caráter marinho 
no ambiente de formação do beachrock. 

Esse resultado ainda não possibilita uma interpretação definitiva, mas, observa-se que as rochas mais a sul 
apresentam traço isotópico característicos de ambientes com maior influência de água salgada, enquanto a sul, a 
influência predominante é de ambiente de água doce, levando a sugerir, inicialmente, que os existe uma 
diferença cronoló- gica, evidenciando que as rochas mais a sul seriam mais antigas que as da região norte. 
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TABELA 01 - Dados obtidos na análise de espectrometria de massa nas amostras dos recifes do litoral 
pernambucano. As análises foram realizadas no LABISE/UFPE. 

 
 

 δO 18 δC13 TOC Z 
AMOSTRA

S 
PDB SMOW PBD   

01 + 0.762 + 31.646 + 3.516 12.9 134.88 
02 + 0.369 + 31.240 + 2.916 14.5 133.46 
03 + 0.816 + 31.701 + 3.119 24.8 134.09 
04 - 0.295 + 30.555 + 2.118 17.2 131.49 
05 + 1.146 + 32.042 + 3.239 11.4 134.50 
06 - 1.631 + 29.178 + 1.255 23.1 129.06 
07 - 0.780 + 30.056 + 1.326 19.3 129.63 
08 - 1.286 + 29.535 + 0.930 21.5 128.56 
09 - 2.099 + 28.696 + 1.766 25.3 129.87 
10 - 1.338 + 29.481 - 1.346 22.0 123.88 

 
 
ToC = 16,0 - 4,14(δc - δw) + 0,13(δc - δw)2  
Z = a(δC13 + 50) + b(δO18 + 50); a = 2.048; b = 0,498 
  
 
 

 
Figura 1 - Mapa de localização da área estudada e 

dos pontos referentes às amostras onde foram 
realizadas análi-ses isotópicas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 2 - Distribuição de valores de δO18xδC13 

segundo Keith & Weber (1964). *→ amostras do 
litoral Pernambucano. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 3 - Diagrama de distribuição de δO18 e δC13 
em vários tipos de carbonatos Quaternários, 
segundo Milliman (1974). o → amostras de recifes 
do litoral Pernambucano. 

 
 

 
 

Figura 4 - Distribuição de valores de Z, 
apresentando um “trend” de direção N-S que 
coincide com o sentido da linha de recifes situados 
na costa (Fonte: Keith & Weber (1964), modifi-
cado). *→ amostras de recifes do li-toral 
Pernambucano. 
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Introdução 

O depósito Ogó situado nas imediações de Pilar de Goiás (Goiás), é uma das mais importantes ocorrências de ouro 
conhecidas no greenstone belt  Pilar de Goiás. As paragêneses e texturas dos minerais de minério apresentam uma 
evolução em multi-estágios, envolvendo a deposição exalativa, o metamorfismo e a remobilização do minério. A 
complexidade genética desse depósito estimulou a aplicação dos isótopos estáveis em carbonatos, visando elucidar a 
origem das soluções hidrotermais.  

A assinatura isotópica dos carbonatos que ocorrem nos veios auríferos, nos exalitos (metacherts, turmalinitos) e nas 
rochas calcissilicáticas adjacentes ao depósito Ogó foi determinada no CENA (USP). O procedimento analítico 
utilizado foi o de McCrea (1950). Os dados foram complementados com análises dos filitos carbonosos que ocorrem na 
camada mineralizada. Os resultados de δ13C foram padronizados pelo PDB (Peedee Belemnite), enquanto os valores de 
δ18O foram normalizados pelo SMOW (Standard Mean Ocean Water).  

Contexto geológico 

O depósito Ogó situa-se no topo do Grupo Pilar de Goiás, compreendendo um espesso pacote de metapelitos, filitos 
carbonosos, exalitos e rochas vulcanoclásticas que sustentam a Serra do Moinho. Intercaladas nos metassedimentos e 
exalitos ocorrem delgadas camadas de clorita xistos, provavelmente derivadas de metabasaltos. Na base dos 
metassedimentos afloram rochas ultrabásicas representadas por carbonato-talco xistos e tremolita-talco xistos com 
carbonato, os quais se sobrepõem à unidade de rochas calcissilicáticas. 

O metamorfismo da área atingiu condições do fácies xisto verde alto a anfibolito como exemplicam as paragêneses 
das rochas ultrabásicas (talco, clorita e tremolita) e dos metapelitos (clorita, mica branca, quartzo, hornblenda, biotita, 
granada e estaurolita). Localmente, o metamorfismo ocorreu sob condições de elevada razão fluido/rocha, resultando 
em disseminações de carbonato nos metacherts, metapelitos, filitos carbonosos, clorita xistos e rochas ultrabásicas, bem 
como vênulas de carbonato nas rochas calcissilicáticas. As lentes de rochas ultrabásicas apresentam fenoblastos de 
tremolita, mimetizando ou truncando a foliação definida pelo alinhamento de lamelas de talco. Esses fenoblastos 
aparecem corroídos por dolomita ao longo de fraturas intergranulares. As relações texturais dos fenoblastos de tremolita 
sugerem que as rochas ultrabásicas foram submetidas ao metamorfismo de contato sob condições de elevada 
disponibilidade de fluidos carbônicos. 

Na Serra do Moinho, onde ocorre o depósito Ogó, a carbonatação das rochas é um dos tipos de alteração mais 
frequente, por isso a escala de abrangência e o modo de ocorrência dos carbonatos foram os critérios adotados para 
subdividir essa alteração  em (I) escala de campo mineiro e (ii) escala de depósito. 

Carbonatação em escala de campo mineiro 

A carbonatação  de campo mineiro refere-se à alteração pervasiva que produziu carbonatos disseminados nos diversos 
tipos de rochas na Serra do Moinho. Os difratogramas de raios X revelaram que a dolomita é a variedade de carbonato 
que ocorre nas rochas ultrabásicas, enquanto que a calcita ocorre nas demais rochas. 

Nas rochas calcissilicáticas, metacherts e turmalinitos, a calcita é caracterizada  pela (i) depleção dos isótopos pesados 
de carbono, (ii) pronunciada dispersão do conteúdo de δ18O, situada no intervalo de 11,21 até 19,71 ‰, e (iii) estreita 
variação do conteúdo de δ13C, situada no intervalo -3,83 a -2,79  ‰. 

Os metassedimentos químicos da Serra do Moinho contêm menos δ18O do que os carbonatos marinhos de qualquer 
idade. O decréscimo em δ18O, concomitante à uniformidade no conteúdo de δ13C, provavelmente foi favorecido  pela 
mistura do CO2 marinho com fluidos juvenis derivados da atividade fumaroliana no ambiente deposicional (Veizer et al. 
1989). A depleção simultânea em δ18O e δ13C em relação aos carbonatos marinhos pode ter sido ampliada pela 
descarbonatação metamórfica como sugere a substituição da grunerita pelo carbonato nos metacherts. 
 
 



 

 
Carbonatação em escala de depósito 
 

Abrange a alteração restrita ao depósito Ogó. Está representada por calcita em brechas hidráulicas, em fraturas nos 
veios e raras disseminações nos metacherts. Nos veios e em faixas milimétricas de alteração que envolvem essas 
estruturas, o carbonato corrói os sulfetos precoces. O valor médio de δ13C apresentado pelos carbonatos é de -8,34 ‰, 
aproximando-se da assinatura dos fluidos juvenis, cujo δ13C é da ordem de -7 ‰ (Hoefs 1978).  

O desvio isotópico mostrado  por esses carbonatos em relação aos fluidos juvenis pode ser atribuído ao metamorfismo 
das rochas, como sugere a distribuição dos atributos isotópicos dos carbonatos no espaço δ13C versus δ18O (Fig. 1). Esse 
padrão de distribuição caracteriza tanto os carbonatos derivados do metamorfismo de contato acompanhado da 
infiltração de fluidos magmáticos (Valley 1986) como aqueles associados a granitóides alojados durante o pico do 
metamorfismo regional (Rumble et al. 1986; Hoisch 1987; Wickham & Taylor 1987; Chamberlain & Rumble 1988; 
Ferry 1992). Outras evidências do metamorfismo superimposto à camada mineralizada compreendem a textura 
granoblástica da pirrotita e as marcas de recristalização da matriz de quartzo impressa na superfície dos cristais de  ouro 
nativo. 

Características isotópicas dos filitos carbonosos 

Em todo registro geológico, a assinatura do δ13C orgânico  é da ordem de -26±7 ‰, com uma dispersão entre -50 e -
10 ‰ (Schidlowski 1988).  No depósito Ogó, o conteúdo de δ13C dos filitos carbonosos situa-se no intervalo 
compreendido entre -9,70 e -9,41 ‰. O baixo conteúdo de δ13C  dessas rochas sugere que importantes mudanças pós-
deposicionais foram promovidas pela degradação térmica da matéria orgânica durante o metamorfismo. Teoricamente, 
esse processo resulta no aumento da cristalinidade do material carbonoso, o qual pode ser identificado nos  padrões de 
difração de raios X e na reflectância ótica. A recristalização da matéria orgânica é acompanhada pelo decréscimo na 
proporção de H/C e pela perda de carbono leve (Strauss 1986; Schoell & Wellmer 1981).  

No depósito Ogó, os filitos carbonosos foram submetidos ao metamorfismo do fácies xisto verde alto a anfibolito, que 
 estabilizou um material com cristalinidade transicional entre a matéria orgânica e a  grafita. O aquecimento dos filitos 
carbonosos promovido pelo metamorfismo termal poderia explicar o desvio de 16 ‰ no conteúdo de δ13C em relação 
ao carbono biogênico.  

Análise estatística dos dados de δ 13c e δ 18o no depósito Ogó 

A projeção dos atributos isotópicos dos carbonatos no diagrama binário δ13C versus δ18O (Fig.1) realça as diferenças 
isotópicas da carbonatação em escala de campo mineiro daquela restrita ao depósito. No primeiro caso, os valores de 
δ13C são uniformes com média de -3,44 ‰, contrastando com a ampla dispersão de δ18O caracterizada pela variância da 
ordem de 14,11. Em escala de depósito, o conteúdo de δ13C e de δ18O dos carbonatos nos veios é uniforme (Fig. 1). 

A assinatura isotópica dos carbonatos que ocorrem em vênulas que seccionam as rochas calcissilicáticas é 
moderadamente correlacionável com aquela apresentada pelos carbonatos  nos veios  como demonstram os resultados 
da regressão linear (r2= 0,25), bem como o  rank de Spearman (r= 0,7714, com nível de significância de 0,0845) e  o  
rank de Kendall (t= 0,60, com nível de significância de 0,0909). A correlação positiva do conteúdo isotópico desses 
carbonatos reflete a significativa contribuição dos fluidos gerados pelo metamorfismo, quer seja de contato ou regional. 

Os cálculos estatísticos destacam a baixa variância do conteúdo de δ13C dos filitos carbonosos da ordem de 0,021. A 
uniformidade isotópica dos filitos carbonosos em escala de depósito reflete a homogeneidade imposta pelo 
metamorfismo. 

Conclusões 

As reações metamórficas participaram diretamente na  produção de CO2, propiciando a carbonatação das rochas 
adjacentes ao depósito Ogó. Os atributos isotópicos dos carbonatos revelaram que: 

 O metamorfismo modificou a assinatura de δ13C da matéria orgânica, através da perda de carbono leve. 
 A calcita disseminada nos metacherts e aquela que ocorre nas brechas hidraúlicas e  veios do depósito Ogó foi 

originada pela mistura de fluidos magmáticos ou juvenis com soluções metamórficas. 
 Os metassedimentos químicos contém carbonatos derivados da atividade fumaroliana, cujo conteúdo de δ13C e  δ18O 

foi simultâneamente depletado devido ao metamorfismo. 
As paragêneses e relações texturais dos minerais de minério sugerem que o metamorfismo propiciou a remobilização 

do minério em escala de depósito e a  carbonatação pervasiva em escala de campo mineiro.  
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Figura 1- Distribuição dos dados isotópicos de δ13C e δ18O dos carbonatos na área do depósito Ogó. 
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Introdução 
 
  Granitóides com epidoto magmático (Epm) na América do Sul têm sido registrados em cinco cinturões de dobramen-
tos Neoproterozóicos (ciclo Brasiliano) no NE do Brasil (Seridó-CS, Cachoeirinha-Salgueiro-CCS, Riacho do Pontal  
CRP, Pajeú-Paraíba- CPP e no domínio Macururé do cinturão Sergipano-MS; Sial, 1990; Sial et al., 1995) e nas Serras 
Pampeanas do Paleozóico Inferior (ciclo Famatiniano) no NW da Argentina (cinturão plutônico Famatina-Los Llanos-
FLL e ao longo da megafratura Tafi-MFT, separados por um cinturão de cordierita granitos) (Toselli et al., 1989; Saa-
vedra et al., 1992; Sial et al., 1995). 
  No total, mais de cinquenta granitóides com Epm foram estudados. Os grupos identificados têm algumas similaridades 
entre eles, mas divergências em mineralogia, química ou nível de posicionamento na crosta, apontam para petrogênesis 
e/ou evolução magmática diferentes. 
 
Petrografia e séries magmáticas  
 
  Os granitóides com Epm estudados na Argentina são composicionalmente tonalitos a granitos, com quartzo monzoni-
tos e quartzo dioritos subordinados. Alguns deles são granitóides com duas micas, contendo granada, e neles, epidoto 
magmático ocorre como uma fase intersticial tardia ou está incluso em outros minerais (ex. muscovita), ou associado à 
reabsorção de hornblenda (Toselli et al., 1987). No NE do Brasil plutões com Epm são principalmente tonalitos e gra-
nodioritos, contendo comumente enclaves quartzo dioríticos microgranulares. Nesses plutões, epidoto é encontrado em 
quatro relações texturais (Sial, 1990): incluso em plagioclásio; com núcleo de allanita euedral; circundado por biotita; 
ou ao longo dos bordos de hornblenda em contato com plagioclásio. 
  Granitóides com Epm no NE do Brasil são metaluminosos (com peraluminosos subordinados), calcio-alcalinos, shos-
honíticos ou trondhjemíticos, enquanto que na Argentina eles são distintamente peraluminosos (MFT), ou metalumino-
sos (com peraluminosos subordinados, FLL). Os plutões com Epm estudados na Argentina são calcio-alcalinos (tron-
dhjemítico em alguns casos, Galliski et al., 1990) e apenas o plutão de Cerro Toro é toleítico. 
 
Profundidade de posicionamento 
 
  A maior parte dos granitóides com Epm no NE do Brasil intrudiram rochas de grau metamórfico intermediário. No 
entanto, aqueles nos cinturões Cachoeirinha-Salgueiro e Riacho do Pontal intrudiram metaturbiditos de baixo grau me-
tamórfico (Sial, 1990), localmente desenvolvendo incomuns auréolas térmicas, com cianita  (R. Caby, comunicação 
escrita, 1993), uma vez que aqueles plutões intrudiram uma crosta fria, a cerca de 6 kbar de pressão (estimada pela 
barometria do Al na hornblenda; calibração de Schmidt, 1992).  
  Na Argentina, as pressões estimadas através do teor de Al na hornblenda estão entre 6 e 8 kbar para tonalitos que in-
trudiram sin-tectonicamente gnaisses e migmatitos com cordierita e sillimanita (ex. plutão Cerro Toro), apesar de que 
outros granitóides com Epm foram claramente intrudidos a pressões mais baixas. A presença de muscovita nos granitos 
Famatinianos sugere que epidoto cristalizou direto do magma a P >3 kbar, mas a P < 6kbar, como determinado nos 
plutões Cerro Blanco (4,7 kbar) e Paganzo (5,7 kbar), pelo barômetro da hornblenda. Nos granitos Pampeanos epidoto 
cristalizou-se diretamente do magma a 2 << P << 8 kbar (Saavedra et al., 1987). Em contraste com esses resultados, 
plutões com cordierita de baixa profunidade de posicionamento (ex. Velasco, Capillitas, Mazan) ocorrem a uma curta 
distância dos granitóides com Epm. 
 
 
 
 



Química do epidoto 
 
  Nos granitóides do CCS e CS, epidoto magmático exibem um teor em pistacita de 27-29% e 20-24%, respectivamente, 
implicando em cristalização sob uma fO2 entre os tampões HM e NB no último caso e no tampão NB, ou ligeiramente 
abaixo, no primeiro (Sial, 1993). Medidas ópticas indicam que os epidotos nos granitóides Pampeanos, associados a 
anfibólios, são mais cálcicos e menos ricos em ferro do que aqueles nos granitóides no Brasil. 
 
Geoquímica isotópica 
 
  Isócrona Rb-Sr obtida nos granodioritos hospedeiros e seus enclaves máficos microgranulares do CCS indica uma 
idade de 620 Ma, com Ri = 0,70598  e uma regressão altamente linear, indicando que enclaves e magma hospedeiro são 
cogenéticos ou se equilibraram isotopicamente durante o resfriamento. Plutões equivalentes no MS (ex. pluton de Coro-
nel João Sá), mostram razões iniciais mais altas (0,7080-0,7100; McReath et al., 1993). Plutões com Epm na Argentina 
não mostram um comportamento único em termos de isótopos de Sr. Os plutões peraluminosos mostram baixas razões 
iniciais (~0,7050) e os metaluminosos mostram valores mais altos (~0,7100).  
  Valores de eNd, calculados para 0,5 Ga, variam de -1,0 a -4.0 nos granitóides peraluminosos de Tafi del Valle e Cafa-
yate nas Serras Pampeanas (Miller et al., 1991). Valor de dO18 de rocha total calculado a partir do valor para quartzo 
para o plutão de Cafayate é de +9,8‰SMOW, um valor ligeiramente mais baixo que aqueles para os granitóides com Epm 
do CCS, mas mais altos que aqueles para os plutões do CS. 
  Valores de eNd, calculados para 0,6 Ga, variam de -1.0 a -2.0 para os plutões com Epm do CCS (Van Schmus et al., in 
press). dO18 para esses plutões varia de +11 a +13‰, enquanto que nos plutões do CS varia de +7 a +10‰. Valores de 
D/H em rocha total para granodioritos hospedeiros, enclaves máficos microgranulares e clots ricos em anfibólio do CCS 
têm uma variação grande, de -69 a -114‰SMOW (sem correlação com H2O), extrapolando dD para a maioria das rochas 
terrestres. Valores de dS34 de +1,0 e +9,0‰CDT foram encontrados para os granitóides com Epm do CCS (Sial & Ferrei-
ra, 1990), típicos para os granitos da série magnetita no Japan. 
  O granodiorito Glória Norte no MS, que exibe características mineralógicas de granitóides do tipo I, tem alto valor de 
dO18 (+9,6‰SMOW), aproximando-se do valor limite entre granitóides dos tipos I e S (+10‰SMOW) do cinturão Lachlan 
na Austrália. Clots ricos em anfibólio (CRA) nos plutões desse domínio mostram valores de +7,7‰SMOW (plutão Coro-
nel João Sá) e +9,0‰SMOW (plutão Glória norte). Esses valores são mais baixos que aqueles mostrados pelos CRA’s do 
CCS, mas são ainda mais altos que aqueles esperados para anfibolitos típicos. Eles mostram valor médio de dD de -85 ± 
7‰ (6 análises, incluindo anfibólio, biotita do núcleo e camada externa do clot, e granodiorito hospedeiro), que está 
dentro (ou é ligeiramente mais baixo) da variação ígnea “normal” dos valores de  dD. Esta é uma variação considera-
velmente pequena comparada com aquela mostrada pelos plutões do CCS. 
 
Conclusões 
 
  Os granitóides com Epm dos cinturões Cachoeirinha-Salgueiro, Riacho do Pontal e Sergipano, no NE do Brasil, são 
muito semelhantes uns aos outros em termos de mineralogia e química. Os dados disponíveis sugerem que esses grani-
tóides se originaram, por fusão parcial, de um basalto alterado de assoalho oceânico, do qual os CRA’s derivaram. Es-
ses granitóides são fundamentalmente granitos do tipo I de alto dO18, e antecipa-se valores similares de  dO18em grani-
tóides equivalentes no MS. Não há  um modelo petrogenético único para os granitóides com Epm nos cinturões Pajeú-
Paraíba e Seridó. 
  Na Argentina, a presença de facies contendo muscovita e granada em um mesmo pluton, junto com epidoto e titanita, 
o caráter peraluminoso, baixa razão inicial de Sr na suite da megafratura de Tafi, versus razão inicial alta de Sr no cintu-
rão plutônico metaluminoso de Famatina-Los Llanos, desafia a validade do esquema de classificação S-I-M-A para 
granitóides como esses em consideração. As tendências calcio-alcalinas (tonalitos e granodioritos) e subalcalinas (qz 
monzonitos) podem ser explicadas pelo processo de cristalização fracionada com uma separação mais ou menos com-
pleta entre cumulatos e líquidos intercumulos. A natureza peraluminosa observada pode ser alcançada pela separação 
seletiva de álcalis para a fase vapor se, além de água, B, Na e K também são transferidos para a fase volátil. Os pegma-
titos presentes em quase todos os plutões estudados nas Serras Pampeanas são as testemunhas de tal processo. 
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Introdução 
 
  Estudos sedimentológicos e estratigráficos sobre as Formações Tibau, Guamaré e Ubarana, na porção costeira e 
"offshore" da bacia sedimentar Potiguar, foram realizados recentemente por Souza (1982), Araripe & Feijó 
(1994) com finalidades de prospecção de óleo. A Formação Guamaré corresponde a uma sequência de rochas 
carbonáticas lateralmente dispostas entre os arenitos Tibau e os pelitos Ubarana (Souza, op. cit.). Esta sequência 
carbonática inclui calcários bioclásticos e calcilutitos depositados na plataforma e no talude continental. A as-
sembléia palinológica indica idades Neocampanianas e Holocênicas (Regali & Gonzaga, 1982). Geralmente, o 
registro fossil marinho aponta para profundidades rasas a muito rasas no Terciário Superior. Não há afloramento 
da Formação Guamaré na plataforma continental. Portanto, as sondagens "offshore" realizadas pela PETRO-
BRAS oferecem uma boa oportunidade de estudar-se a transição Cretáceo-Terciário (K/T), um evento sobre a 
natureza do qual tem perdurado acirrada discussão científica. É marcada por extinção da fauna, cuja causa tem 
sido atribuida a um impacto de um bólido ou a intenso vulcanismo. Para entender-se melhor a transição K/T no 
mundo, diferentes estudos isótopicos foram conduzidos em diversas localidades no hemisfério norte (isótopos de 
Sr, Pb, Os, N, O e C). Ao que parece, esta é uma questão ainda longe de resolvida, embora um grande número de 
dados apoie a hipótese de um impacto de um meteorito gigantesco, outros permitem a elaboração de outras hipó-
teses.  
 Na porção continental da América do Sul apenas em duas localidades esta transição está representada por se-
quência calcária, ou seja, na faixa costeira Pernambuco-Paraíba (Ashrof & Stinnesbeck, 1989; Albertão, 1982; 
Sial et al., 1992; Ferreira et al., 1994), no Brasil, e na Argentina. Desta forma, a possibilidade de que nestas per-
furações esteja registrada a transição "offshore" desperta grande interesse. Para a transição K/T na Faixa Costeira 
Pernambuco-Paraíba existem alguns dados de isótopos de carbono e oxigênio (Sial et al., 1992 e Ferreira et al., 
1994) em rocha total, o que permitiu uma análise preliminar das condições climáticas reinantes no final do Maas-
trichtiano e início do Daniano. Estes autores baseados em valores de dO18 propuseram que Ts no intervalo 25 a 
32oC predominaram no final do Maastrichtiano e que na transição K/T caracterizou-se por uma marcante queda 
para 11oC voltando a elevar-se para 25oC logo após a transição. Não existem dados isotópicos para a transição 
K/T na Argentina, onde presentemente C. Nanez e N. Malumian (comunicação pessoal, 1995) estão estudando 
detalhadamente foraminíferos, separando espécies planctônicas e bentônicas para posterior análise isotópica de 
carbono e oxigênio. 
 
Biocronoestratigrafia 
 
  Das perfurações executadas pela PETROBRAS, apenas obtivemos amostragem de 6 delas (1-RNS-8, 4-RNS-
92, 1-RNS-133, 1-RNS-134, 3-RNS-115 e 1-RNS-124). De acordo com os resumos biocronoestratigráficos e 
descrição de amostras de calha fornecidos por essa Companhia, a transição K/T foi possivelmente alcançada a 
990m de profundidade no poço 1-RNS-134, a 1125m (ambiente profundo/batial) no poço 4-RNS-92, a 1380m no 
poço 1-RNS-8 (toda a sequência depositada em ambiente marinho) e a 2196 no poço 1-RNS-133. Nestes poços 
estão representados sedimentos das Formações Ponta do Mel, Jandaíra, Ubarana, Guamaré e Tibau.  Infelizmen-
te, as amostras recolhidas são de calha e representam a média de cada três metros amostrados o que, naturalmen-
te limita a possibilidade de detecção precisa da transição K/T através dos isótopos de oxigênio e carbono. Mesmo 
assim, para o conhecimento da estratigrafia química e identificação de eventos menores registrados por oscila-
ções de dC13 e  dO18, realizaram-se determinações de dC13 e dO18 nos calcários e cimento carbonático das amos-
tras em questão. 
 
Metodologia 
 
   A técnica utilizada para extração de CO2 de carbonatos foi aquela descrita por Craig (1957), ou seja, reação de 
carbonato de cálcio com ácido ortofosfórico a 100% a 25oC. O gás CO2 liberado foi analisado num espectrôme-
tro de dupla admissão, triplo coletor, da V.G. ISOTECH, SIRA II, do Laboratório de Isótopos Estáveis (LABI-



 

SE), Departamento de Geologia da UFPE. O padrão NBS-19 foi utilizado como gás de referência. Amostras com 
baixo "yield" tiveram as análises repetidas. 
 
Resultados 
 
  O poço de que se dispunha de uma amostragem mais completa foi o 1-RNS-8 (intervalo de 705 a 849 metros) e 
por isso foi aquele que teve o maior número de amostras analisadas neste estágio do trabalho. A variação total de 
dC13 nos três poços analisados foi de -5.4 a  
-0.2‰PDB e de dO18 de -5.2 a +1.6‰PDB. Este último, numa primeira aproximação, indica uma variação total de T 
registrada nos poços analisados de 9,6 a 40,1oC. Estes dados isotópicos refletem importantes mudancas climáti-
cas durante a deposição destes sedimentos durante o Terciário, e uma variação na biota, refletida em fortes osci-
lações dos isótopos de carbono. Detalhes podem ser observados na figura 1, onde os valores de dC13 e dO18 e de 
T para cada poço foram plotados, e os três poços dispostos em sua posição estratigráfica. 
 
Discussões e conclusões 
 
  No atual estágio, foram analisadas 58 amostras, contemplando termos sequenciais inseridos exclusivamente no 
Terciário, cobrindo intervalos entre o Eoceno e o Mioceno. A taxa de sedimentação, conforme balizamento entre 
marcadores bio-estratigráficos seguros (biozonas PETROBRAS), varia entre 2-2,5 cm/1000 anos, considerando-
se um comportamento linear. Dessa forma, pode-se inferir, da base para o topo, que os intervalos: 
a) 765-801m do poço 1-RNS-134 ocupa parcialmente o Eoceno superior (Neo-Eoceno), em torno de 40 Ma; b) 
702-837m do poço 1-RNS-8 deve englobar, em sua parte superior, a base do Mioceno e, na inferior (a partir de 
780m) o Oligoceno, cujo topo é marcado a 25 Ma; c) 675-756m do poço 1-RNS-133 integra-se seguramente no 
Mioceno, porém sem precisa definição de biozonas. Segundo cálculos a partir de possíveis taxas de sedimenta-
ção, a base desse intervalo deve se situar a 13-15 Ma (Meso-Mioceno).  
  A análise dos dados isótopicos destes poços permite inferir-se: 
a) dados do poço 1-RNS-134 mostram que em torno de 40 Ma atrás houve um marcante aumento de T, que al-
cançou » 38oC com uma marcante queda nos valores de dC13 para até -5‰PDB;  b) dados do poço 1-RNS-8, anali-
sado entre 702 e 837m, permitem inferir-se o seguinte: o intervalo de 837 a 786m (27-25 Ma atrás) é caracteriza-
do por pequenas oscilações nos valores de dC13, porém com oscilações um pouco mais pronunciadas nos valores 
de dO18 (com T £ 25oC). A 783m (25 Ma atrás) há um marcante aumento de T para 31oC e que se mantém até 
cerca de 777m, seguido de algumas oscilações. Há novamente um marcante aumento de T em torno de 723m, no 
início do Mioceno, que chega até » 40oC. Este aumento de T provavelmente resultou da influência do vulcanismo 
basáltico miocênico naquela região. Entre 780 e 700m, as oscilações em dO18 foram mais pronunciadas com dois 
intervalos de significante aumento na T (35oC a 760m e 40oC a 720m) o que provavelmente reflete novamente 
atividade vulcânica na bacia em sua porção "offshore". Em ambos os casos houve uma nítida queda em dC13 
(para até -4 e -5‰, respectivamente) no intervalo imediatamente superior, aqui interpretado como mudança im-
portante na biota no período de intenso vulcanismo; c) Os dados preliminares do poço 1-RNS-133 mostram que 
predominaram T’s baixas (ca. 10oC a 13-15 Ma atrás, coerente com a influência do máximo de expansão da calo-
ta polar que ocorreu há 10 Ma atrás) interrompida por brusco aumento na T para 25oC (vulcanismo?) ao que  se 
segue uma queda de dC13 (perturbação na biota?).   
  Espera-se continuar com as análises isotópicas de carbono e oxigênio em amostras mais profundas coletadas no 
poço 1-RNS-8 e completar as análises dos outros poços. Com isso, será alcançada a profundidade correspondente 
a transição K/T. Esta será, provavelmente, a primeira vez na América do Sul, que esta passagem é estudada em 
termos de isótopos de C e O em sedimentos "offshore".  
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Introdução 

As composições isotópicas de carbono e oxigênio em carbonatos calcíticos e dolomíticos naturais têm sido 
extensivamente investigadas (Veizer 1983, Solomons & Mook 1986, Schwarcz 1986 e Deines 1989). 

O objetivo deste trabalho é verificar o fracionamento isotópico ocorrido entre carbonatos primários (em 
calcário e em carbonatito) e seus carbonatos supérgenos associados, formados em condições climáticas regionais 
semelhantes, mas ambientes geológicos distintos. Os materiais estudados foram: a) calcitas magnesianas 
supérgenas desenvolvidas na base do perfil de intemperismo sobre a rocha carbonatítica dolomítica (beforsito) 
do complexo alcalino de Juquiá e b) calcitas supérgenas formadas em ambiente cárstico vadoso (espeleotemas da 
caverna Santana, Iporanga) em metacalcários calcíticos e dolomíticos. Ambas as áreas situam-se no Vale do rio 
Ribeira de Iguape (SP) e as calcitas que lá ocorrem diferenciam-se por apresentar, a primeira, feições de 
sucessivas dissoluções e reprecipitações (Alcover Neto & Toledo 1993), enquanto que a segunda mostrou ter 
sido formada numa seqüência contínua de precipitação  (Barbieri 1993). 

Quanto aos valores de δ18O e δ13C constantes na literatura para os materiais envolvidos neste estudo, pode-se 
destacar o que segue.   Os carbonatos de carbonatitos, quando não alterados, refletirão as características 
isotópicas mantélicas, com valores entre 6 e 8,5 ‰ para δ18O  e entre -5 e -8 ‰  para δ13C  (Taylor et al. 1967). 
Quando alterados por processos tardimagmáticos e/ou hidrotermais, serão, de maneira geral, enriquecidos em 13C 
e 18O. Este enriquecimento é maior ainda, principalmente no caso do oxigênio, quando ocorre participação de 
águas meteóricas (a baixa temperatura) nestes processos, com valores de δ18O entre 5,5 e 24,5 ‰ e δ13C de -2 a -
8 ‰ (Pineau et al. 1973 e Deines 1989). 

A composição isotópica em 13C e 18O para os metacalcários anquimetamórficos estudados neste trabalho devem 
diferir pouco daquela da rocha sedimentar original (Faure 1986), esperando-se δ18O em torno de 20‰ (Keith & 
Weber 1964) e 0,56‰ para δ13C (Keith & Weber 1986, apud Faure 1986). 

As composições isotópicas em 13C e 18O dos carbonatos supérgenos são influenciadas, em princípio, pelas 
concentrações em 13C e 18O das águas de superfície e da atmosfera do solo. Os valores de δ13C são influenciados 
pelo conteúdo e pela origem do carbono inorgânico dissolvido (DIC) nas águas superficiais, e ainda pelo pH, 
pela pressão de CO2 (pCO2) do solo e, em menor grau, pelo conteúdo em 13C da rocha subjacente (Deines et al. 
1974). Segundo Cerling (1984), os valores de δ18O em carbonatos supérgenos são fortemente influenciados pelos 
valores de δ18O das águas meteóricas locais. 

Resultados e discussão 

Foram determinados os valores de δ18O e δ13C  para três amostras de dolomita ígnea do carbonatito de Juquiá, 
29 de calcitas supérgenas de seu manto de intemperismo e sete amostras de calcitas de espeleotemas da caverna 
Santana. Para os metacalcários da Formação Bairro da Serra, encaixantes da caverna Santana, foram utilizados 
os valores δ13C e δ18O obtidos por Frascá (1993). Águas superficiais das áreas (de percolação e de nascentes) 
também foram analisadas para δ18O (20 amostras da caverna Santana e nove amostras de Juquiá). 

As análises foram efetuadas nos laboratórios do CENA-USP, utilizando-se correções propostas por Friedman & 
O’Neil 1977. Os resultados estão expressos contra os padrões PDB (carbono) e VSMOW (oxigênio). Dados de 
δ18O já publicados expressos em PDB foram convertidos segundo a equação proposta por Friedman & O’Neil 
(1977) (δ18O VSMOW = δ18O PDB x 1,03086 + 30,86). 

As águas superficiais das áreas estudadas apresentaram, para δ18O, valores médios de 5,02 ± 0,38‰ (caverna 
Santana) e de 5,14 ± 0,19‰  (Juquiá). Estes valores estão dentro do intervalo 4,0 a 6,0 previsto para a região 
(Yurtsever 1975). 



A figura 1 mostra uma síntese de dados da literatura sobre as razões isotópicas δ13C e δ18O, bem como os 
valores encontrados neste trabalho para os materiais estudados, mostrando as tendências dos valores destas 
razões isotópicas para os diferentes materiais, e será usada para as discussões. 

Os valores médios de δ13C (-0,55 ± 0,23‰) e δ18O (13,89 ± 0,03‰) para a dolomita de Juquiá (figura 1, campo 
5) são compatíveis com aqueles da literatura referente a carbonatitos em geral e da área estudada. Representam 
cristalizações em ambiente sub-vulcânico com ocorrência de processos de alteração tardimagmática/hidrotermal 
(Deines & Gold 1973, Pineau et al.1973 e Deines 1989). Estes valores concordam com os dados de Girard et al. 
(1993) que estudaram as relações isotópicas do carbono e do oxigênio no grupo aniônico carbonato de apatitas 
primárias e secundárias de Juquiá e com aqueles de Castorina et al. (in press) para carbonatos do mesmo 
carbonatito. 

Segundo Deines (1989), na evolução geral dos magmas carbonatíticos, há um enriquecimento simultâneo nos 
isótopos pesados (13C e 18O); ou seja, os valores de δ13C e δ18O são diretamente proporcionais. Os valores de 
δ13C e δ18O obtidos por Castorina et al.  (in press), por Girard et al. (1993), para as apatitas primárias, e por este 
trabalho (figura 1) são inversamente proporcionais, numa tendência incomum para os materiais carbonatíticos. 

Estudos experimentais de Pineau et al. (1973), simulando cristalização de carbonatitos a 700oC, mostram uma 
mudança de inclinação nas tendências das retas de correlação entre δ13C e δ18O conforme a razão [H2O]/[CO2] 
nos fluidos envolvidos; esta inclinação diminui de valores de [H2O]/[CO2] = 2 para valores de  [H2O]/[CO2] = 
0,5. As estimativas feitas por Castorina et al. (in press) para as temperaturas de cristalização do carbonatito de 
Juquiá (300 a 500oC ou de 400 a 800oC) permite a comparação da tendência de Juquiá com os estudos 
experimentais de Pineau et al.(1973). Assim, seria possível supor que os valores de [H2O]/[CO2] nos fluidos 
envolvidos na cristalização do carbonatito de Juquiá teriam sido menores que 0,5.  

Para as amostras de dolomitas e de apatitas no carbonatito de Juquiá que apresentaram os menores valores de 
δ18O, portanto amostras representativas de menor retrabalhamento na evolução do carbonatito, há uma variação 
de até  1,7 ‰ nos valores de δ13C (figura 1). Esta variação pode ser atribuída a fracionamentos cristaloquímicos 
diferenciados entre as apatitas e as dolomitas estudadas e/ou à baixa razão [H2O]/[CO2] na fase fluida existente 
durante a cristalização destes minerais. Kolodny & Kaplan (1970) encontraram valores diferenciados em 2,8‰ 
em média, para δ13C, nestes mesmos minerais (dolomitas e apatitas) coexistentes em fosforitas sedimentares.  

Os valores de δ18O em carbonatos continentais secundários mostram uma variação menor em relação à variação 
dos valores de δ13C. Em geral, são encontrados valores entre 22 e 34 ‰ para δ18O e entre -18 e +3 ‰ para δ13C 
(O’Neil & Barnes 1971 e Talma & Netterberg 1984). Os valores de δ18O para carbonatos de solo dependem 
diretamente dos seus valores nas águas de superfície (Cerling 1984). Cálculos teóricos de δ18O para calcitas 
precipitadas em condições superficiais à temperatura de 20ºC e a partir de águas com δ18O de -6‰ resultam em 
valores de 24.6 ‰ (Bellanca & Neri 1993). 

Os valores de δ13C encontrados para as calcitas supérgenas de Juquiá (média de -14,00 ± 0,21‰) são os mais 
empobrecidos em 13C dentre os observados até então para os minerais supérgenos da área. Seus valores mais 
negativos que os encontrados por Girard et al. (1993) para o grupo aniônico carbonato de apatitas supérgenas, 
associados à não variação significativa entre seus valores de δ18O, podem ser explicados pela evolução mais 
dinâmica das calcitas no ambiente supérgeno. Esta dinâmica é caracterizada pela recorrência de processos de 
dissolução e precipitação (evidenciada na micromorfologia das amostras estudadas) que fracionam cada vez mais 
o carbono, com enriquecimento de 12C na calcita. 

Os valores de δ18O e δ13C de Frascá (1993) para os metacalcários encaixantes da caverna Santana (figura 1, 
campo 8) enquadram-se na faixa típica encontrada por Veizer & Hoefs (1976) para carbonatos proterozóicos. Os 
valores médios de  δ18O e δ13C  destas rochas são, respectivamente, 23,26 ± 1,31‰ e 0,68 ± 0,23‰ para calcita e 
23,83 ± 1,47‰ e 0,80 ± 0,25‰ para dolomita, evidenciando uma pequena variação entre as composições 
isotópicas médias destes minerais. 

As composições isotópicas de 13C e 18O em calcitas supérgenas de cavernas são influenciadas principalmente 
pelas condições de evaporação, escape de CO2 da solução percolante original e seu regime de escoamento 
(Hendy 1971), além daquelas já explicitadas no caso de carbonatos supérgenos em geral. Uma das características 
das composições isotópicas de calcitas de espeleotemas é a grande dispersão nos valores de δ13C, acompanhados 
de uma pequena variação nos valores de δ18O, caracterizando a linha da calcita meteórica (“meteoric calcite 
line” de Lohmann 1985). As calcitas da caverna Santana alinham-se em torno do valor de 26,10 ± 0,48‰ de δ18O 
acompanhado por uma variação de cerca de 5 ‰ em δ13C (-4,03 a -9,01 ‰) definindo uma típica linha de calcita 
meteórica. 

Comparando os valores de δ13C dos dois tipos de calcitas supérgenas estudadas (figura 1, campos 7 e 9), 
verifica-se que ambos apresentam aproximadamente o mesmo fracionamento isotópico médio em relação aos 
carbonatos da rocha original, por volta de 7 a 8,5‰. 

Para as calcitas supérgenas de Juquiá, a variação nos valores de δ13C é bem menor que para as calcitas da 
caverna Santana. Esta diferença pode ser atribuída aos seus diferentes processos de formação. As calcitas de 
Juquiá, retrabalhadas por sucessivas dissoluções e precipitações, tendem a homogeneizar suas relações isotópicas 
de carbono, fortemente influenciadas pela composição isotópica do CO2 da atmosfera do solo e pelo Carbono 
Inorgânico Dissolvido (DIC) nas águas percolantes. Por outro lado, as calcitas da caverna Santana, formadas 



numa seqüência contínua de precipitação (sem retrabalhamento notável), refletem uma alta variação no δ13C. 
Esta variação é compatível com seu ambiente de formação, onde há contrastantes regimes de percolação (vazão) 
das soluções geradoras, com diferentes taxas de evaporação e  de escapes de CO2. 

  Os valores de δ18O das águas da caverna Santana mostram uma ligeira tendência de enriquecimento em 18O 
em comparação àquelas de Juquiá. Conforme a correlação definida por Cerling (1984), seriam esperados valores 
de δ18O ligeiramente menores para as calcitas de Juquiá, fato constatado nesta pesquisa. 
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FIGURA 1- Diagrama δ13C vs. δ18O para carbonatos de várias origens. 1- Carbonatitos primários (Taylor et al. 
1967); 2- Carbonatitos em geral (Deines 1989); 3- Carbonatos supérgenos (O’Neil & Barnes 1971); 4- 
Carbonatos supérgenos (Talma & Netterberg 1983); 5- Dolomitas primárias de Juquiá (este trabalho); 6- Calcitas 
e dolomitas de Juquiá (Castorina et al. in press); 7- Calcitas secundárias de Juquiá (este trabalho); 8- Calcários 
da Formação Bairro da Serra, A= média para calcitas, B= média para dolomitas (Frascá 1992); 9- Calcitas 
supérgenas da caverna Santana (este trabalho); J1 a J12- Apatitas de Juquiá (Girard et al. 1993). Fig. 1a- 
Detalhamento do campo 7. 
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Introdução 
 
  Os complexos máfico-ultramáficos de Caraíba e Medrado, na porção nordeste do Craton do São Francisco, hospedam 
importantes depósitos de sulfetos de cobre e cromita, respectivamente. Na literatura geológica local eles são conhecidos 
como pertencentes ao distrito cuprífero do Vale do Rio Curaçá e ao distrito cromífero do Vale do Rio Jacurici. 
Informações sobre a época de intrusão desses complexos são importantes para modelos de depósitos minerais e 
evolução crustal. 
  O Complexo de Caraíba é interpretado como uma intrusão composta, constituída por hiperstenitos, noritos e 
proporções menores de xenólitos de peridotitos e gabros (cf. Oliveira, 1990; Oliveira & Tarney, 1995). Sulfetos de 
cobre ocorrem como disseminações e veios. O Complexo de Medrado, por outro lado, tem sido interpretado como um 
sill diferenciado, compreendendo uma unidade basal peridotítica que grada para uma unidade gabróica (e.g. Marinho et 
al., 1986). Níveis de cromitito são encontrados na unidade peridotítica. 
  Esses complexos estão encaixados em gnaisses de alto grau do Cinturão Móvel Salvador-Curaçá, de idade 
paleoproterozóica (e.g. Melo et al., 1994), ao longo de duas faixas paralelas de corpos máfico-ultramáficos, separadas 
por uma intrusão sienítica (Sienito Itiúba) com mais de 150 km de extensão norte-sul. Segundo Silva (1985) e Marinho 
et al. (1986) os gnaisses foram afetados por eventos deformacionais semelhantes (D1 a D5) com intrusões graníticas 
associadas (G1, G2 e G3). 
  Dados geocronológicos para os ortognaisses G2 e G3 na região de Caraíba (citados em Silva, 1985) indicam idades, 
respectivamente de 2,33-2,25 Ga e 2,05 Ga. O Sienito Itiúba (G3) forneceu idade de 2,13 Ga (Conceição, 1993). 
  Informações geocronológicas para a Mina de Caraíba forneceram os seguintes resultados: 1,8 Ga e 2,02 Ga em 
sulfetos (Pb-Pb cf. Thorpe in Silva, 1985), 1,95 Ga em biotitas (K/Ar cf. Figueiredo, 1976) e 1,89 Ga em hiperstenito 
(isócrona mineral Sm-Nd cf. Oliveira, 1990). 

Geocronologia 

  As amostras utilizadas neste trabalho foram coletadas na unidade gabróica do Complexo de Medrado e em melanorito 
grosso do Complexo Caraíba. O último é normalmente encontrado como autólito em hiperstenitos e diques de pequena 
possança. 
  Após a pulverização, a fração 0.149-0,062 mm foi passada em uma bateia automática para concentração de minerais 
pesados. Os minerais magnéticos foram separados com um íma de mão e em seguida passados em um separador 
magnético. Zircões da fração não magnética foram separados manualmente com auxílio de uma lupa e depois 
analisados em um espectrômetro de massa no Centro de Geociências da Universidade Federal do Pará. A técnica de 
evaporação de zircão é aquela desenvolvida por Kober (1986) com modificações de Gaudette et al. (1993). 
  Cinco zircões de Caraíba e três de Medrado foram analisados. Os resultados mais confiáveis são mostrados na Fig.1, 
revelando platôs com idades de 2001 ± 35 Ma e 2038 ± 19 Ma para Caraíba e Medrado, respectivamente. 

Discussão 

  A técnica de evaporação gradual de Pb em grãos de zircão tem várias vantagens sobre o método convencional U-Pb 
em multigrãos. Enquanto este requer trabalhos exaustivos de laboratório e um controle rigoroso de contaminação, 
aquela demanda pouco controle de contaminação e muito menos tempo de preparação da amostra. Os resultados das 
duas técnicas podem ser semelhantes em muitos casos (e.g. Kerrich  & Kyser, 1994; Macambira et al., 1994; paquette et 
al., 1994). Porém, como os zircões de rochas metamórficas em grau granulito podem sofrer perdas expressivas de Pb 
(Paquette et al., 1994; Kröner et al., 1994), a idade obtida para rochas ígneas submetidas a metamorfismo em fácies 
granulito fornece apenas uma indicação da idade mínima do protólito.  
  Em Caraíba, a questão se o complexo norítico-hiperstenítico sofreu metamorfismo em grau granulito está aberta ao 
debate (veja Oliveira & Lacerda, 1993 e Silva et al., 1994, para pontos de vista opostos). Com base em relações de 
campo, alguns hiperstenitos são mais novos do que as rochas encaixantes granulíticas. Recentes estudos petrográficos 



em paragênese silicatadas e óxido-sulfetadas de hiperstenitos e noritos (Lacerda, 1995) mostram claramente que estas 
rochas não foram metamorfisadas em grau mais elevado do que a facies anfibolito. Deste modo, sugerimos que a idade 
de 2001 ± 35 Ma é realistica para a cristalização do complexo máfico-ultramáfico de Caraíba. Por outro lado, a idade 
Sm-Nd de 1,89 Ga reportada em Oliveira (1990) é reinterpretada como um episódio de cisalhamento regional e 
cristalização metassomática de biotita, pois não foi possível calcular uma idade modelo geologicamente razoável a 
partir dos dados Sm-Nd em rocha total. 
  Para o complexo de Medrado, o estudo petrográfico de suas rochas não revelou assembléias de grau granulito. Os 
piroxênios da unidade gabróica estão normalmente substituídos por anfibólio, uma indicação de metamorfismo em 
fácies anfibolito. Assim, sugerimos que a idade de 2038 ± 19 Ma também possa indicar a época de cristalização do 
complexo. 
  Finalmente, dentro dos limites de erro, as idades encontradas para os complexos máfico-ultramáficos de Caraíba e 
Medrado concordam muito bem com o intervalo de tempo admitido para o evento de deformação regional (D3) e de 
intrusão granítica (G3) descrito por Silva (1985) e Marinho et al. (1986). 
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Introdução 
 
  O branqueamento é um fenômeno que está ligado a stress de residentes recifais que apresentam em seu interior zo-
oxantelas, principalmente escleractínios. Há vários fatores que contribuem para o branqueamento, sendo um deles o 
aumento da temperatura. A espécie mais atingida pelo branqueamento no estado de Pernambuco e no Atol das Roca, 
costa do estado do Rio Grande do Norte, foi a Siderastrea stellata,  que até o momento é considerada uma espécie en-
dêmica brasileira.  
  É sabido que a distribuição do δC13 nos esqueletos de escleractínios depende das proporções da água do mar e do CO2  
respiratório que é usado na esqueletogênese, sobre o total  da fotossíntese de zooxantelas. A fotossíntese das zooxante-
las enriquece o estoque de carbono interno inorgânico com C13, por incorporação isotópica rápida de C12 para formar o 
ácido fosfoglicérico (PGA), com os resíduos deste isótopo junto.  δC13 no esqueleto, então, está positivamente correla-
cionado com a atividade fotossintética. Assim, quando ocorre um branqueamento prolongado, deve-se esperar como 
resultado a secreção do carbonato com anomalias nas composições de δC13. É possível fazer correlações com a tempera-
tura, calculada a partir de dados de isótopos de oxigênio, para verificar o crescimento dos corais, periodicidade e estudo 
do meio marinho, utilizando o esqueleto dos mesmos. Isto tem sido feito por diversos autores (ex. Aharoa, 1991; Weber 
& Woodhead, 1972; Swart & Coleman, 1980; Carriquiry et al., 1988 e Fairbanks & Dodge, 1979). Considerando as 
análises de δO18 e δC13, de acordo com a profundidade do coral é possível verificar a tolerância do mesmo ao stress 
térmico, como já demonstrado por Carriquiry et al (op. cit.).  Além disso δO18 pode fornecer a história térmica da espé-
cie que está sendo analisada e assim é possível acompanhar o branqueamento causado por stress térmico. 
  Neste trabalho apresentamos os resultados de estudos de isótopos de C e O em amostras de corais da praia de Taman-
daré, litoral sul de Pernambuco, local onde o fenômeno de branqueamento vem sendo estudado e monitorado. 
 
Metodologia 
 
  As análises isotópicas do coral S. stellata foram realizadas no Laboratório de Isótopos Estáveis (LABISE), Depto. 
Geologia da UFPE.  O gás CO2 foi extraído em linha de vácuo, utilizando-se ácido ortofosfórico como reagente. O gás 
extraído foi analisado em espectrômetro de massa VG Isotech, de dupla admissão e triplo coletor. Os resultados estão 
expressos na notação d‰ em relação ao padrão PDB. 
  O material foi coletado em recifes em período de maré baixa, tendo sido lavado com água, secado e levado ao labora-
tório. As amostras analisadas isotopicamente foram retiradas por perfuração do esqueleto em vários pontos. Dependen-
do do tamanho e do número de camadas, em um mesmo bloco foram feitas uma ou mais perfurações. Para o cálculo da 
temperatura, considerou-se a composição isotópica da água do mar como 0,0‰ e a equação de Epstein et al. (1963). 
 
Resultados e discussão 
 
  As análises de três exemplares da espécie estudada mostraram que durante o desenvolvimento, os espécimens passa-
ram por um período de branqueamento, possivelmente devido à influência de água doce ou variação de temperatura, ou 
ambos.  
  A influência de água doce foi estimada utilizando-se o diagrama  dC13 vs dO18 (figura 1), no qual as análises caem em 
parte no campo para calcáreos depositados em ambientes de água doce, como delimitados por Keith & Weber (1964). 
Isto provavelmente se deve ao fato de que as amostras coletadas se situam entre a desembocadura de dois rios (rios 
Formoso e Uno), e se localizam na região praial, entre a linha de deixa e recifes de arenito. 
  A variação da temperatura de equilíbrio, da base para o topo, nos exemplares estudados está mostrada na figura 2. 
Observa-se que durante a formação dos blocos houve aumentos de temperatura em algumas camadas, considerado 
anormal, para até 36oC (pontos 1 a 5 na figura 1). Os espécimens B e C são estratigraficamente mais jovens que o espé-
cimen A. Os mesmos mostram temperatura média de 31oC, que é mais alta que a temperatura média para o espécimen 
A (27oC). Isso está de acordo com o fenômeno de branqueamento, que começou a ser observado no final da década de 



80 no estado de Pernambuco, isto é, houve um aumento global na temperatura do mar com a qual o coral se equilibrou, 
que levaria a um branqueamento durante o seu desenvolvimento. 
  Os dados isotópicos permitem concluir então que provavelmente a combinação da influência de água doce com au-
mento de temperatra na região tem intensificado o branqueamento na região. 
 
* Contribuição no. 14 do Laboratório de Isótopos Estáveis (LABISE), Dept. de Geologia, UFPE 
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Figura 1: Variação de δO18 vs δC13 (PDB) em corais siderastrea stellata do litoral de Pernambuco. 
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Figura 2: Variação da temperatura deequilíbrio com a água do mar de espécimens de coral siderastrea stellata do litoral 
do estado de Pernambuco. 
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Introdução 

Apatita é um mineral comum a muitos tipos de rocha e possui caracteríticas que podem ser utilizadas para 
estimar condições de temperatura e composição do fluido a partir do qual é formado. Por exemplo, esse mineral 
tem sido utilizado para estimar a composição de halogenetos (F e Cl) (Brenan 1993), além da especiação de 
compostos de carbono (i.e. CO2 ou CO32-) em solução (Santos & Clayton 1995). Em termos mineralógicos, o 
mineral apatita pode ser descrito como uma solução sólida com os seguintes membros: hidroxilapatita, 
cloroapatita, fluoratita e apatita-carbonática. Dentre esses membros, apatita-carbonática pode conter até cerca de 
7% CO2 por peso na forma de carbonato. No entanto, quantidades traço de carbonato também tem sido descritas 
nos demais membros da série, abrindo a possibilidade de se estudar a composição isotópica de carbono em 
diferentes tipos de rocha através da análise isotópica do carbonato presente nesse mineral. Além disso, a 
composição isótopica de oxigênio em diferentes sítios em apatita (i.e. PO43-, CO32- e OH-) pode ser utilizada 
como geotermômetro, desde que devidamente calibrado. 

Esse trabalho apresenta dados preliminares sobre a composição isotópica de carbono em carbonato em estrutura 
de apatita e, quando possível, compara-se esse dado com a composição isotópica do carbonato coexistente. 
Discute-se também a composição isotópica de oxigênio de apatita e calcita coexistentes. 

Material métodos 

Foram estudadas três tipos de amostras: 
- Megacristais de apatita associados aos marmóres Greenville, EUA: Eganville e Frontenac; 
- Apatita associada aos carbonatitos de Jacupiranga (C1-A e C1-C) e Tapira (S-22-5B); 
- Apatita associada a olivina monzonito de Jacupiranga: 235-2. 
Os concentrados de apatita foram obervados por microscopia ótica de forma a verificar o grau de pureza, 

principalmente com relação à presença de carbonato. Os concentrados foram então moídos em almofarix de 
ágata, a uma granulometria abaixo de 74µm. A presença de carbonato na estrutura das amostras de apatita foi 
verificada através de Espectroscopia Infravermelho de Transformada Fourrier (FTIR). Enquanto que o íon 
carbonato na calcita apresenta um único pico na região entre 1400 e 1500 cm-1 do espectro infravermelho, em 
apatita a frequência de vibração do íon carbonato nessa mesma região apresenta-se degenerado, sendo dividido 
em dois picos situados entre 1450 e 1420 cm-1. A figura 1 apresenta um espectro de infravermelho de apatita 
associada a flogopita clinopiroxenito do Complexo de Jacupiranga, SP.  

A presença e concetração de carbonato na estrutura de apatita podem ser estudas por FTIR. O método baseia-se 
na observação de que a razão das áreas do espectro entre 1420 a 1460 cm-1 (modo vibração ν3 carbonato em 
estrutra de apatita) e entre 700 a 1400 cm-1 (vibrações ν3 e ν1 do íon fosfato) pode ser calibrada com relação ao 
teor de carbonato na apatita (Santos & Clayton 1995).  

A análise de isótopos de carbono e oxigênio seguiu procedimento semelhante ao de análise de carbonato 
(McCrea 1950). Utilizou-se temperaturas de 25oC e 50oC para reação entre as amostras e o ácido fosfórico 
concentrado, e tempos de reação variando entre 19 horas e 8 dias. Observou-se que a cinética de reação das 
amostras com o ácido fosfórico é dependente da concentração de carbonato na estrutura da apatita, de tal forma 
que apatitas ricas em carbonato (0.8% CO2 por peso) são mais reativas que apatitas pobres em carbonato (<0.2% 

CO2 por peso). O valores de δ18O da apatita foram obtidos através da reação das amostras com BrF5 seguindo 
procedimento de Clayton & Mayeda (1963). 

 

 

 



Resultados 

A tabela 1 apresenta os resultados desse estudo, mostrando o tempo de reação das amostras de apatita com 
ácido fosfórico, os valores de δ13C de carbonato na estrutura de apatita e em calcita, além de δ18O em calcita e 
em apatita. Observa-se que nas amostras onde foram analisadas pares apatita-calcita, o δ13C da apatita é 
sistematicamente mais baixo. Muito embora o número de análises seja pequeno, observa-se também uma menor 
variação de δ18O das amostras de apatita se comparadas às de carbonato. Deve-se ressaltar, que os valores de 
δ18O das amostras de apatita referem-se principalmente ao oxigênio do íon PO43-, que constitue o principal 
sítio de oxigênio na estrutura da apatita. 

Os valores de δ18O do carbonato na estrutura de apatita não serão apresentados, pois não se conhece o fator de 
fracionamento de isótopos de oxigênio entre o carbonato na estrutura da apatita e o CO2 liberado a partir da 
reação com ácido fosfórico.  

Discussão e conclusões 

Os valores de δ13C de carbonato em estrutura de apatita indicam que esse mineral possui composição de 
isótopos de carbono semelhante ao da calcita coexistente. A diferença de δ13C para pares calcita-apatita é menor 
que 0.9‰, sendo que para a maioria das amostras essa diferença é menor que 0.3‰. Esses dados sugerem que o 
mineral apatita com quantidades suficientes de carbonato na estrutura pode ser utilizado para se estimar a 
composição isotópica de rochas que não contenham calcita ou outros carbonatos. Os dados sugerem ainda que o 
grau de preservação de isótopos de carbono na apatita é semelhante ao de calcita.  

Apesar do pequeno número de amostras estudadas (2), os dados da tabela 1 sugerem comportamento 
significativamente diferente em termos de preservação de valores primários de δ18O entre calcita e apatita. Cabe 
lembrar que os dados da apatita referem-se principalmente à composição isotópica de oxigênio associado ao íon 
PO43-, enquanto na calcita o oxigênio está associado ao íon carbonato. Nas amostras de carbonatito C-1-A2 e S-
22-5B a composição isotópica de oxigênio da apatita é próxima a valores esperados para esse mineral em rochas 
magmáticas de origem mantélica. O mesmos ocorre para o valor de δ18O de calcita da amostra C-1-A2 (6.6‰). 
Com relação à amostra S-22-5B, observa-se uma diferenca significativa entre os valores de isótopos de oxigênio 
da apatita e calcita. Essa diferença reflete um desequilíbrio de isótopos de oxigênio entre esses dois minerais, 
tendo sido interpretado como uma alteração da composição isotópica primária da calcita através da interação 
com fluidos a baixa temperatura. 
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Introdução 
 
  O cinturão de dobramentos Cachoeirinha-Salgueiro (CCS) é uma unidade estrutural de direção NE na região central 
dos estados de Pernambuco e Paraíba, dominado por rochas metamórficas de baixo grau (turbiditos marinhos). Diversos 
plutons granodioríticos/tonalíticos com epidoto, calcio-alcalinos, ovalados a alongados, conhecidos como tipo Concei-
ção, intrudiram o cinturão a 6 kbar de pressão (Sial et al., 1994). 
  A ocorrência de auréolas térmicas com cianita (metapelito com granada, estaurolita, cianita, mica branca e biotita 
tardia, de pressão média), tipo relativamente raro, provavelmente equilibrado a cerca de 7-8 kbar de pressão, foi regis-
trada por R. Caby (comunicação escrita, 1993). Essa assembléia metamórfica, portanto, formou-se sob pressão equiva-
lente àquela estimada para a solidificação de hornblenda nos plutons tipo Conceição, sugerindo que eles provavelmente 
intrudiram crosta média, fria. Na localidade tipo, granodioritos e enclaves microgranulares máficos dioríticos têm razão 
inicial de Sr de 0,70598, se os dados de Rb-Sr são calculados juntos, com t = 633 ± 9 Ma (Sial et al., 1994).  
  Batólitos e stocks granodioríticos/tonalíticos calcio-alcalinos com epidoto magmático também são encontrados intru-
dindo metassedimentos do facies anfibolito (sequência espessa de água profunda de grauvacas, folhelhos e argilas) do 
domínio Macururé do cinturão de dobramentos Sergipano (MCS) nos estados de Sergipe e Bahia.  Esses plutons que 
foram denominados por Santos e Silva Filho (1975) como do tipo Coronel João Sá, afloram essencialmente ao sul do 
rio São Francisco, entre as cidades de Coronel João Sá (Bahia) e Propriá (Sergipe). 
  Esses plutons estão em contato brusco com metassedimentos e formam localmente auréolas térmicas com granada e 
estaurolita (Santos et al., 1988). De acordo com Davison & Santos (1989) eles são posteriores às principais fases de 
deformação no domínio Macururé. Para o pluton de Coronel João Sá, foi encontrada uma idade Rb-Sr de 620 Ma 
(McReath et al., 1993). 
  Clots ricos em anfibólio (CRA) bem como enclaves microgranulares máficos (dioritos e tonalitos), arredondados a 
elípticos, de até um metro de diâmetro, são feições comuns a todos esses plutons. Clots ricos em anfibólio são encontra-
dos tanto nos enclaves microgranulares, como nos granodioritos hospedeiros. 
 
Petrografia  
 
  Entre os plutons granodioríticos/tonalíticos com CRA estudados no CSF, os plutons metaluminosos de São José do 
Bonfim, Conceição, Emas e Boa Ventura, na Paraíba, e o de Santo Antônio, em Pernambuco, são os melhores exem-
plos. Esses plutons contêm plagioclásio intermediário (Ab65), Mg-hornblenda, biotita, epidoto (Ps19-24), titanita e raros 
minerais óxido de ferro. 
  Os enclaves microgranulares máficos são de três tipos: (a) qz-bi-hbl diorito, (b) bi-hbl-tonalito e (bi-hbl tonalito porfi-
rítico. São compostos de biotita, hornblenda, plagioclásio, titanita, apatita, epidoto magmático e raros minerais óxido de 
ferro. Eles são distribuidos em todos os plutons, mas nenhum deles contêm CRA. A maioria deles tem textura seriada, e 
contém plagioclásiom anfibólio, biotita, quartzo, apatita acicular e minerais opacos. Turmalina, ainda que rara, tem sido 
observada em alguns plutons (ex. Emas e São José do Bonfim). 
  O granitóide Boa Ventura é, entre os plutons estudados no CCS, aquele que contém o maior número de CRA. Em 
alguns locais, clots angulares a subarredondados são tão numerosos que o afloramento tem a aparência de brecha. Clots 
ricos em anfibólio são encontrados dentro de enclaves quartzo dioríticos e tonalíticos ou no granodiorito hospedeiro. 
Eles também são observados como schlierens.Quando em enclaves microgranulares máficos, parecem ser desagregados 
de clots maiores. No granodiorito de São José do Bonfim, CRA angulares parecem ser pseudomorfos a partir de piroxê-
nio.  
  Os plutons de Glória Norte e Coronel João Sá mostram bons exemplos de CRA no MCS. Esses dois plutons são textu-
ralmente e mineralogicamente similares e estão descritos em detalhes por Chaves (1991). Ambos são granodioritos 
metaluminosos e contêm hornblenda, clinopiroxênio (de até 3 cm de comprimento no plutão de Coronel João Sá), bioti-
ta e epidoto magmático.Minerais óxido de ferro são raros a ausentes. Epidoto magmático é encontrado em quatro rela-
ções texturais descritos por Sial et al. (1994). 



  A abundância de CRA é variável e eles tendem a se distribuir uniformente nos plutons estudados, sendo de dimensões 
maiores quando agrupados, formando enxames. Eles tendem a ser mais abundantes nos enclaves microgranulares máfi-
cos. Quanto maior a abundância deste tipo de enclave, maior a abundância dos CRA. 
 
Texturas dos clots ricos em anfibólio 
 
  Quatro tipos de texturas são observadas nos clots ricos em anfibólio. CRA tipo I são compostos de restos de piroxênio, 
biotita intersticial, e anfibólios com zonação reversa ou patchy, cujos grãos normalmente se encontram em junções 
triplas a 120o. Neste caso, exibem textura granoblástica no interior dos clots, geralmente com uma zona externa com-
posta de biotita e hornblenda. Nesta zona externa o arranjo textural sugere uma cristalização diretamente do magma 
hospedeiro.  
  Actinolita é o anfibólio predominante, o qual tem cor verde claro, circundado por hornblenda de cor verde escuro, 
pleocróica. Clinopiroxênio ocorre como grãos anedrais verde claro. Mica marrom claro é uma fase tipicamente intersti-
cial e resultou: (a) da cristalização do magma hospedeiro que penetrou interstícios do clot, ou (b) da reação entre o 
magma hospedeiro e o anfibólio. No último caso, biotita aparece ao longo das clivagens do anfibólio. A maioria das 
biotitas, no entanto, estão dispostas próximo às margens dos clots e intercrescida com cristais de anfibólio. Algumas 
vezes, biotita forma junções triplas com anfibólio, talvez devido ao crescimento no estado sólido. As relações texturais 
neste tipo de CRA são difíceis de explicar por cristalização a partir de um líquido basáltico. Estes são interpretados aqui 
como sendo xenólitos da crosta inferior (basalto hidratado), ou como pedaços de basalto metamorfisado sob condições 
de P e T da facies anfibolito. 
  Os CRA do tipo II são caracterizados por agregados quase que exclusivamente apenas de anfibólio, que parecem ter 
cristalizado do magma hospedeiro (cumulatos de anfibólio). Em alguns deles, núcleo com restos de clinopiroxênio 
verde claro circundados por anfibólio verde estão presentes. Normalmente os clots de anfibólio são milimétricos, distri-
buídos homogeneamente dentro dos enclaves microgranulares máficos máficos. 
  CRA do tipo III são observado apenas em enclaves microgranulares dioríticos ou tonalíticos nos stocks de São José do 
Bonfim, Paraíba. Este tipo de clot apresenta forma externa de clinopiroxênio euedral, interpretado como pseudomorfos 
de fenocristais de clinopiroxênio, cristalizado cedo do magma diorítico. Normalmente são compostos de actinolita sen-
do, algumas vezes, capeados por biotita, o que preveniu interação posterior com o magma hospedeiro. 
  CRA do tipo IV são idênticos aos do tipo I, porém exibe espinélio euedral (cromita ou magnetitia?), e é observado 
apenas no pluton Coronel João Sá. 
 
Geoquímica de isótopos estáveis 
 
Isótopos de oxigênio: todos os granitóides do tipo Conceição no CCS analisados até então exibem valores altos de dO18 
(+11 a +13‰SMOW, mesmo quando corrigidos por quartzo). Estes valores altos não são esperados, uma vez que esses 
granitóides são tipicamente do tipo I oxidado (A.J. White, comunicação pessoal, 1992). Enclaves microgranulares nes-
ses plutons mostram  dO18 na mesma variação que os granodioritos/tonalitos hospedeiros, sugerindo que alcançaram 
equilíbrio isotópico com aqueles. Os CRA do tipo I têm valores variando de +10,1 a +11,6‰SMOW, uma variação isotó-
pica em consonância com a fonte para magmas tonalíticos/granodioríticos de tal dO18 alto. 
  O pluton Glória Norte no MCS exibe um valor de dO18de +9,6‰SMOW, que é um valor alto para granodioritos/tonalitos 
normais.  Clots ricos em anfibólio do tipo I neste Domínio mostram valores de +7,7‰SMOW (pluton Coronel João Sá) e 
+ 9,0‰SMOW (pluton Glória Norte). Esses valores são ligeiramente mais baixos que aqueles de CRA’s equivalentes no 
CCS, mas ainda mais altos que para anfibolitos ígneos. 
Isótopos de hidrogênio: valores de dD em rocha total para os granodioritos hospedeiros, enclaves microgranulares 
máficos e clots ricos em anfibólio do CCS variam de -69 a -114‰ (sem correlação com água). Amostras de CRA do 
tipo I do MCS, incluindo anfibólio e biotita do núcleo dos clots e da camada externa, além do granodiorito hospedeiro, 
mostram um valor de dD médio de -85 ± 7‰SMOW, um valor ligeiramente mais baixo do que o valor mais baixo de dD 
para valores ígneos normais. A variação total mostrada neste caso é muito menor do que aquela para as amostras do 
CCS. 
  Os valores de dD para anfibólio (-98‰SMOW) e biotita (-87‰SMOW) do núcleo comparados com aqueles para a camada 
externa (-81 e -79‰SMOW) de um clot no pluton Glória Norte, mostram uma pequena diferença em dD (8 para biotita e 
17 para anfibólio). Fracionamento isotópico de hidrogênio entre fluido progenitor e biotita é provavelmente dependente 
da química (especial-mente Al:Mg:Fe), mas dD anfibólio < dD biotita é inesperado. O teor de água nessas amostras é 
significativamente diferente. Baseado na fórmula estrutural de hornblenda com 22 oxigênios, 2,1% de água (1,2 mmo-
les mg-1 )são necessários para preencher o sítio hidroxila. Portanto, este anfibólio (1,5 mmoles mg-1) parece ter algum 
excesso de água. 
 
Discussão e conclusões 
 
 Agregados pequenos de hornblenda do tipo II encontrados nos granitóides do CCS certamente cristalizaram do magma 
granodiorítico/tonalítico. Os clots ricos em anfibólio do tipo I, no entanto, provavelmente não, uma vez que actinoli-
ta/tremolita não cristaliza a partir de um magma basáltico, desde que não pode coexistir com líquidos com 10 a 25% de 
Al2O3 (Helz, 1982). Duas possibilidades para explicar este tipo I de CRA emergem do presente estudo: 



1) eles representam fragmentos de uma fonte anfibolítica (metamorfismo de basalto de assoalho oceânico que sofreu 
alteração a  baixa temperatura). Esta hipótese é apoiada pelos valores altos de dO18 encontrados nos clots e nos magmas 
hospedeiros do CCS, bem como pelos valores da razão inicial de Sr e Nd. A presença de clots em todos os plutons do 
CCS leva à interpretação de uma ligação com a fonte desses magmas. Os valores de isótopos de oxigênio para o pluton 
de Glória Norte e seus clots CRA, no MCS, ainda que um pouco mais baixos que aqueles encontrados para os plutons 
do CCS, é ainda mais alto que os valores “normais”para este tipo de rocha, e, portanto, podem ser interpretados como 
no caso do CCS. 
2) os clots são subsolidus, formados a partir de clinopiroxênio cálcico, num processo semelhante àquele descrito por 
Castro & Stephens (1992). O piroxênio precursor poderia ser tanto uma fase residual, como uma fase cristalizada cedo 
do magma. Esta hipótese, no entanto, não explica todos os CRA observados, principalmente se for lembrado que agre-
gados de piroxênios foram observados apenas nos plutons Glória Norte e Coronel João Sá, no MCS, e pseudomorfos de 
actinolita a partir de piroxênio, apenas nos stocks de São José do Bonfim no CCS.  Os valores de dD de -70‰ ou acima 
seriam esperados, se a fonte tivesse um componente significativo de crosta oceânica alterada hidrotermicamente. É 
possível que o comportamento dos isótopos de H seja independente do comportamento dos isótopos de O (ex. o pluton 
Pedra Branca no CCS mostra valores de dO18 muito homogêneos - média de +11,7± 0,1‰ em 5 amostras - enquanto 
que dD varia de -76 a -104‰). 
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ABSTRACT 

Antarctic ice cores have provided an unique record of environmental changes for the last glacial-interglacial cycle. 
This paper reviews the major achievements of this method and presents preliminary results of the Brazilian shallow ice 
core drilling programme in the South Shetland Islands. 
 
Introdução  
 
  Ao longo dos últimos vinte anos os estudos sobre a química da neve, do firn e do gelo polar propiciou um dos 
melhores arquivos naturais sobre a história ambiental do planeta. As baixas temperaturas, os estratos horizontais com 
pouca deformação em grande parte do pacote do gelo, associado com a baixa precipitação no centro dos mantos de gelo 
da Antártica e Groenlândia, permitem a obtenção de informações sobre a história climática e ambiental muitas vezes 
com resolução sazonal. Estas informações são derivadas da análise da composição do gelo propriamente dito 
(composição isotópica), das impurezas químicas e das bolhas de ar aprisionadas. Testemunhos de gelo provêm 
informações sobre variáveis como, por exemplo, temperatura e turbidez da atmosfera, taxas de precipitação, atividade 
solar e vulcânica, desertificação e poluição global, registro de explosões termonucleares na atmosfera. 
 
  Este artigo introduz esta técnica glaciológica para a comunidade geoquímica brasileira. A discussão dos resultados da 
análise de testemunhos da neve e do gelo são concentradas naquelas amostras obtidas na Antártica. Testemunhos 
obtidos nos dois mantos de gelo modernos (i.e. Antártico e Groenlandês) fornecem informações similares, ênfase é 
dada, no entanto, aos estudos no Hemisfério Sul considerando a importância para o ambiente sul-americano. O artigo 
ainda apresenta resultados preliminares do programa brasileiro de testemunhagem iniciado no verão de 1993/94 nas 
Ilhas Shetland do Sul. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Mapa da Antártica. Pontos indicam locais onde foram realizados testemunhagem profunda do gelo. 
Profundidade máxima atingida é de 2200 m (Vostok). Seta indica as Ilhas Shetland do Sul, local das pesquisas do 
programa glaciológico brasileiro.  

 



 
Estratigrafia da neve e do gelo 
 
  As geleiras e os mantos de gelo são constituídos por neve que acumulou e acumula-se na forma de camadas 
horizontais. Um cristal de neve precipita lentamente na atmosfera após sua condensação, sua composição refletindo a 
temperatura no qual foi formado e também a composição da atmosfera – impurezas encontradas no ar são carreadas 
pelo cristal. Após a precipitação a neve transforma-se em gelo devido à pressão das camadas sobrepostas – um processo 
conhecido como “metamorfismo” entre os glaciologistas. Nos estágios iniciais o pacote preserva sua porosidade, sendo 
chamado de neve até densidades de ˜0,5 g cm-3 e firn (uma neve compactada e que já apresenta algum grau de 
recristalização) quando entre ˜0,5–0,83 g cm-3. Ao atingir esta densidade os canais entre os poros estão fechados e o 
material passa então a ser conhecido como gelo glacial (glacial ice). A idade da amostra de gelo dependerá da 
profundidade, da taxa de acumulação anual de neve no local, e da história dinâmica do gelo (PATERSON, 1994). 
  A baixa precipitação da neve no interior da Antártica, entre 3–5 cm por ano em equivalente d'água, permite a obtenção 
de dados para os últimos milhares de anos mesmo a partir de poços médios (100–500 metros). Os poços perfurados na 
estação russa de Vostok (Antártica, 2200 m: 160 mil anos de dados, LORIUS, 1989; veja Figura 1 e 2) e pelo 
Greenland Ice Core Project - GRIP (Groenlândia, 3029 m: 200 mil anos de dados, PEEL, 1992) permitiram a 
reconstrução em detalhe de vários parâmetros ambientais desde o antepenúltimo interglacial. A espessura máxima, 
constatada, do gelo na Antártica é de 4776 metros, podendo representar cerca de um milhão de anos de precipitação de 
neve.  
 
Registros ambientais  
 
1. ISÓTOPOS ESTÁVEIS 
  A técnica mais importante e mais utilizada é a medição das razões isotópicas de hidrogênio e oxigênio da neve, do firn 
e do gelo. As razões H2/H1 e O18/O16 dependem principalmente da temperatura de condensação da neve e, como 
resultado, os cristais precipitados no inverno são isotopicamente mais leve do que os precipitados no verão. Esta 
propriedade permite a reconstrução da história climática com resolução sazonal durante alguns milhares de anos. Desta 
maneira é possível datar-se as diferentes camadas de gelo, bem como estabelecer trocas relativas na temperatura média 
do ambiente ao longo do tempo (ROBIN, 1983). A composição isotópica das amostras derretidas é determinada por 
espectrometria de massa. 
  Os testemunhos de gelo de Vostok e GRIP, e outros menos profundos (Byrd e Dome C na Antártica, Figura 1; Camp 
Century e Dye 3 na Groenlândia), permitiram reconstruir a evolução climática desde o antepenúltimo glacial. Figura 2 
mostra o registro para os últimos 160 mil anos a partir das amostras do testemunho de Vostok, destacam-se as seguintes 
observações: (1) No pico do último interglacial a temperatura atmosférica foi aproximadamente 2°C maior do que no 
Holoceno; (2) o registro isotópico parece ser dominado por um ciclo de 40 mil anos, sendo também detectado um de 20 
mil anos. Esta observação reforça a hipótese de que os ciclos glaciais são controlados por variações nos parâmetros 
orbitais (i.e. Ciclos de Milankovitch); (3) durante o máximo do último glacial a precipitação antártica era 50% menor do 
que no presente; (4) a última deglaciação representou um aumento de temperatura de 9°C na Antártica. Dados similares 
para a Groenlândia indicam um aumento de até 16°C. Dados recentes de testemunhos indicam que variações abruptas 
na temperatura atmosférica são comuns na história da atmosfera, principalmente durante a última deglaciação, quando 
foram comum oscilações de até 7°C em períodos de 40 anos (LORIUS, 1989; OESCHGER e LANGWAY, 1989; 
PEEL, 1992; JOUZEL et al., 1993). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Testemunho de gelo de Vostok: registro para os últimos 160 mil anos. Fontes: BARNOLLA et al. (1987) 
para a concentração do CO2 atmosférico; JOUZEL et al. (1987) para as razões isotópicas e para a temperatura média da 
atmosfera antártica; CHAPPELAZ et al. (1990) para a concentração do CH4 atmosférico. 
 
 
 
2. CONTEÚDO IÔNICO: COMPOSIÇÃO DAS IMPUREZAS NO GELO 
  A química da neve e gelo polar reflete a composição do aerosol atmosférico. A análise das variações de concentração 
das espécies químicas provem informação sobre as condições ambientais e suas variações ao longo do tempo. O pH de 
uma amostra refletirá, por exemplo, explosões vulcânicas e/ou poluição por emissões antropogênicas. As variações na 
concentração de sulfatos resultam da produção biológica no mar, da queima de combustíveis fósseis ou da atividade 
vulcânica. SIMÕES (1990), por exemplo, demostrou que a acidez da atmosfera ártica aumentou em cerca de 95% deste 
o início da Revolução Industrial, registrando a história da precipitação ácida. A química das impurezas solúveis e 
insolúveis contidas no gelo fornecem, também, informações sobre o grau de contaminação da atmosfera por poluentes 
como o chumbo e outros metais pesados (WOLFF, 1990). A história das principais explosões vulcânicas é registrada no 
gelo através de variações na acidez, conteúdo de micropartículas, concentração de sulfatos, e condutividade das 
amostras de neve e gelo (LEGRAND e DELMAS, 1987). O aumento da concentração de nitratos pode resultar da 
queima de combustíveis fósseis. A concentração de cloretos reflete, principalmente, variações na extensão de mar 
aberto (i.e., não congelado) na região de amostragem. Concentrações nas amostras derretidas são, geralmente, 
determinadas por cromatografia iônica. Finalmente, as explosões termonucleares realizadas na atmosfera estão 
registradas na neve e no gelo polar através de altas concentrações de subprodutos radioativos (e.g. Trítio). A Tabela 1 
resume as principais análises realizadas em amostras de neve e gelo indicando as principais informações ambientais 
obtidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabela 1 - Principais análises realizadas em amostras de neve e gelo e informações 
ambientais obtidas. Fontes: OESCHGER e LANGWAY (1989) e SIMÕES (1990). 
Análises realizadas em amostras de neve e gelo Informações ambientais 

 
δD, δ18O Temperat. média anual 
Temperatura do poço de sondagem Temperat. média local 
Feições de derretimento Temperatura de verão 
 
Sinais que variam com a estação (e.g. δD, δ18O, Cl- 
SO4

2-, NO3
-, condutivid. eletrolítica, micropartículas) 

 
 
Taxas de acumulação de neve 

Cl-, Na+ Extensão da cobertura de gelo marinho 
14C, 10Be, 36Cl, 26Al, NO3

- Atividade solar 
SO4

2-, pH, Zn, Cd, condutivid. eletrolítica,  
micropartículas 

Vulcanismo 

Ni, Fe, Mg,  Ir  Influxo de material extraterrestre 
O2,  N2,  CO2  Paleoatmosferas 
Micropartíc, Al, Si, Ca Desertificação global 
Conteúdo total de gases nas bolhas Trocas de elevação do manto de gelo 
Pb, Zn, SO4

2- , NO3
-, pH, pesticidas  Poluição global 

90Sr, 137Cs, 3H Explosão termonuclear 
CO2 em bolhas  Efeito estufa 

 
 
3. COMPOSIÇÃO DOS GASES DAS BOLHAS INCLUSAS NO GELO 
  As bolhas de ar retidas no gelo glacial são verdadeiras amostras de atmosferas passadas. Este ar é removido das 
amostras pelo derretimento ou esmagamento do gelo, e então analisado por cromatografia gasosa ou espectrometria de 
massa. Atenção especial tem sido dada a determinação das variações em concentração dos gases CO2 e CH4, os gases 
traços na atmosfera mais importantes para o aumento do “efeito estufa”. Figura 3 na próxima página mostra a 
concentração destes gases durante os últimos 250 anos. 
O programa brasileiro de testemunhagem da neve e do gelo 
 
  As pesquisas glaciológicas brasileiras iniciaram no verão de 1992/93 com a perfuração de poços rasos (até 20 metros) 
nas calotas de gelo das Ilhas Shetland do Sul. Estudos realizados incluem, por exemplo, medição do pH, condutividade 
eletrolítica, conteúdo iônico, razões de isótopos estáveis da neve/gelo, conteúdo de trítio no gelo, micropartículas, 
estratigrafia e variações de densidade. 
 
Obtenção e análise de amostras rasas - Testemunhos rasos do pacote superficial da neve das ilhas Rei George e 
Livingston foram obtidas nos divisores das bacias de drenagem glacial (onde por considerações teóricas o fluxo do gelo 
tende a zero e a deformação das camadas de neve é menor) ao longo do período 1993-1995.  
 
Metodologia de estudo de campo e equipamentos - Para estas perfurações utilizou-se um trado manual para perfuração 
de neve e firn PICO (Polar Ice Coring Office) feito de Kevlar. Este equipamento portátil foi escolhido principalmente 
por ser leve (cerca de 1 kg por secção de 1 m). Inicialmente escavou-se trincheiras de 2 m de profundidade, onde foi 
realizada descrição detalhada da estratigrafia da neve, dando-se atenção especial a identificação daquelas feições 
associadas a fenômenos de derretimento superficial, percolação e recongelamento (i.e., lentes e camadas de gelo, canais 
verticais, camadas com auto teor de micropartículas), tamanho do cristal, e variações de densidade. A partir dos 2 m de 
profundidade utilizou-se o trado manual para perfuração da neve, alcançando-se uma profundidade máxima de 16 m no 
topo da calota de gelo da Ilha Rei George (700 m de altitude). Figura 4 indica local dos trabalhos realizados nas 
Shetlands do Sul. 
 
Amostragem - Amostras foram coletadas a cada 20 cm de profundidade. Ressalta-se aqui os cuidados necessários para 
evitar contaminação destas amostras, em todos os estágios da coleta, devido a pureza da neve precipitada na Antártica 
(na ordem de parte por bilhão para íons tais como Cl-, SO4

2-, NO3
-). Os seguintes procedimentos foram, então, 

adotados: (1) lavagem em laboratório do frascos plásticos usados na coleta da amostras com água bi-destilada e 
deionizada, (2) uso de luvas plásticas descartáveis no momento da amostragem (corte da amostra realizada com pá 
plástica). As seções usadas para determinação da densidade, por medição do peso de uma seção cilíndrica usando um 
dinamômetro, foram descartadas para reduzir chances de contaminação.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Principais gases que contribuem para o aumento do “efeito estufa”. As concentrações desde o início da 
Revolução Industrial foram obtidas a partir da análise das bolhas de ar retidas no gelo polar. Fontes: CO2 – 
SIEGENTHALER e OESCHGER (1987) e CH4 – KHALIL e RASMUSSEN (1987). 
 
 
Análises químicas - As medições do pH nas amostras derretidas de neve e gelo foram realizadas usando um pHmetro 
com precisão de 0,01 (para pH 7,00) e após 5 minutos da abertura do frasco plástico. A padronização do tempo de 
abertura do frasco é necessária devido a absorção do CO2 existente na atmosfera. Desta maneira, temos um nível de 
H2CO3 similar em todas as amostras. As amostra foram filtradas, usando-se filtros Millipore 0,45 µm, antes da medição 
da concentração iônica. As medições foram realizadas por um Cromatógrafo Iônico AS4A – Dionex 2000i/SP, com 
exatidão de 10%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Locais de obtenção de testemunhos rasos (i.e., < 50 m) no Arquipélago das Shetland do Sul pelo programa de 
investigação brasileiro: A - Livingston (12,1 m), B - Rei George (16 m). Letra C indica a Estação Antártica 
Comandante Ferraz. 
   
 
  Características do pacote superficial de neve - O exame em campo da estratigrafia da neve das ilhas Rei George e 
Livingston indicou a existência de forte derretimento sazonal da camada superficial (mesmo a 700 m de altura). A água 
derretida percola para as camadas inferiores (alguns metros) e recongela formando camadas e canais verticais 
centimétricos. As densidades médias dos testemunhos destas ilhas são muito próximas (0,58 g cm-3 em Rei George e 
0,59 g cm-3 em Livingston), no entanto, indicando processos similares após a deposição da neve. Exame das variações 

 

 



na concentração de Cl- constatou a existência de 9 a 11 ciclos ao longo dos 7,9 m de profundidade, indicando uma 
acumulação anual de neve entre 0,72 – 0,88 cm (em equivalente d’água). As concentrações de Cl- observadas nos dois 
testemunhos (média de 1,76 mg l-1 em Rei George, e 2,26 mg l-1 em Livingston) são similares a aquelas encontradas 
em outras calotas de gelo perto do mar (e.g., SIMÕES, 1990), o mesmo é verdadeiro para concentração de SO4

2- 
(média de 0,27 mg l-1 em Rei George e 0,46 mg l-1 em Livingston  em excesso de sulfato, determinado pela relação 
[SO4

2-] – 0,103 [Cl-] e com concentrações expressas em equivalentes-grama, reflete a produção biológica por 
organismos marinhos e/ou queima de combustíveis fósseis. Os resultados obtidos na Ilha Rei George, 0,51 µEq l-1 ou 
0,024 mg l-1 de excesso de sulfato, esta dentro dos valores esperados para a produção biológica e portanto não 
evidência mudança na composição química pela queima de combustíveis. 
 
Trabalhos futuros 
 
  As pesquisas glaciológicas brasileiras, durante o verão de 1995/96, continuarão com a perfuração do gelo até 50 m de 
profundidade na Ilha Rei George. Estes trabalhos serão realizados em cooperação com o Laboratoire de Glaciologie et 
Géophysique de l’Environnment, Grenoble/França e o Laboratório de Estratigrafia Glaciar y Geoquímica de la Nieve, 
Mendoza/Argentina. No longo prazo prevê-se a realização de trabalhos similares no interior do continente antártico e 
em geleiras nos Andes. Neste último caso ressalta-se que estudos de testemunhos de gelo realizados pelo Byrd Polar 
Institute (Universidade de Ohio, EUA) no gelo peruano proveram informações sobre a circulação atmosférica da 
Amazônia no passado e sobre a história dos eventos El Niño (THOMPSON et al., 1984; THOMPSON e MOSLEY-
THOMPSON , 1989). 
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Abstract 

 
This work is a bibliographic inventory of the geochronological data of the rocks belonging to State of Rio de 

Janeiro, SE Brazil.  There seems to be little doubt onthe age of Juiz de Fora Complex:  a Transamazonic age was 
confirmed by Rb-Sr (total rocks) and U-Pb in zircons.  In spite of a great volume of analytical results (Rb-Sr, U-
Pb, Sm-Nd, K-Ar, Ar-Ar and fission track dating), there are still some doubts on the age of sedimentation of the 
Paraíba do Sul and Andrelândia Groups and Costeiro Complex, and the existence of a correlation between these 
lithostratigraphic units.  All Rb-Sr ages obtained are Brazilian, with the climax of metamorphism around at 600 
Ma.  Based on Rb-Sr isochron ages (ca. 600 Ma) obtained from the kinzigitic rocks of different localities, is very 
difficult to accept the proposition of the Rio Doce Orogeny (Campos Netto & Figueiredo, 1992), because there is 
not a significant temporal distinction between these ages.  Another problem is the distribuition of the K-Ar ages 
in biotites and amphiboles, which do not present a clear pattern, for these ages do not show a superimposition of 
thermal events. 
 
Introdução 

 
A região limítrofe entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais vem sendo alvo de diversos trabalhos 

geológicos enfocando o Pré-Cambriano há 40 anos.  Apesar do expressivo número de dados, a maioria das 
isócronas são de referência e a seqüência de eventos magmáticos não está bem documentada.  Outro ponto é com 
referência à caracterização dos protolitos:  as razões isotópicas iniciais de Sr e Nd  não são um critério 
discriminante. 

Um total de cerca de 150 análises radiométricas de Rb-Sr, 20 de U-Pb, 23 de Sm-Nd, 71 de K-Ar (sendo que 31 
para rochas Meso-Cenozóicas), 5 de Ar-Ar e 10 por traços de fissão, encontra-se disponível para o Estado do Rio 
de Janeiro até momento (Tab. 1).  Um histograma de distribuição das idades Rb-Sr mostra que cerca de 75% 
dessas idades datam do Ciclo Brasiliano e 25% estão distribuídos entre 1500 e 2100 Ma.  Integrando os dados 
obtidos e analisando a distribuição das idades Rb-Sr, as idades Transamazônicas concentram-se a NW e SE do 
Estado, enquanto que as idades Brasilianas aparentam estar alinhadas na direção NE-SW.  Nesta direção 
posicionam-se os corpos graníticos sin, tardi e pós-tectônicos, alguns circunscritos outros alongados, distribuídos 
numa faixa que atravessa quase todo Estado do Rio de Janeiro segundo Penha e Wiedemann (1984).  As idades 
Transamazônicas obtidas em alguns granulitos, migmatitos e gnaisses granitóides são associadas ao Complexo 
Juiz de Fora e os ortognaisses da região de Cabo Frio, enquanto que as idades Brasilianas à geração de 
migmatitos e granitos crustais (Complexo Serra dos Órgãos) formados pela anatexia e metamorfismo de uma 
seqüência vulcano-sedimentar (Complexo Paraíba do Sul) e colocação de granitóides. 

Algumas tentativas de correlação das unidades geológicas da região com o contexto regional já foram 
apresentadas.  E como tal carecem de um estudo mais aprofundado.  O trabalho de correlação é dificultado pela 
proliferação de nomes dados a uma mesma litologia, variando de acordo com a localidade e o autor.  Sendo 
assim, é mister a padronização da coluna litoestratigráfica do Rio de Janeiro e um estudo detalhado de cunho de 
ambientes de sedimentação, época de magmatismo, metamorfismo e deformação destas seqüências. 

Uma tentativa de correlação entre as unidades é apresentada, com base nas datações disponíveis (Tab. 2).  
Neste caso, o Domínio Transamazônico engloba as rochas do Complexo Juiz de Fora e os ortognaisses da região 
de Cabo Frio.  No Domínio Brasiliano são agrupadas as rochas dos complexos Paraíba do Sul e Serra dos Órgãos 
(todas as rochas intrusivas pré, sin, tardi a pós-tectônicas). 

Região de São Fidélis e limítrofe com Minas Gerais 

Embora a literatura geológica relativa ao Pré-Cambriano da região sudeste da Faixa Ribeira, entre os estados 
do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, seja bastante volumosa, algumas dúvidas persistem.  Batista 
(1984) apesar de obter idades Brasilianas para a região de São Fidélis, considerou as rochas datadas como 
formadas no Arqueano, metamorfisadas no Transamazônico e rejuvenescidas no Brasiliano.  Somente para os 
migmatitos São Eduardo e o neossoma dos gnaisses São Fidélis foram obtidas idades Rb-Sr isocrônicas 
verdadeiras. 



Heilbron (1993) apresentou duas idades isocrônicas Transamazônicas para as rochas do Complexo Juiz de 
Fora.  Também comentou várias questões que permanecem em aberto:  o limite sul de ocorrência dos 
metassedimentos do Grupo Andrelândia;  o significado do limite atualmente proposto, materializado pelo contato 
entre o Grupo Andrelândia e o Complexo Juiz de Fora, ainda é um ponto em aberto, uma vez que a idade da 
tectônica, responsável por este contato, permanece desconhecida;  a idade de sedimentação, metamorfismo e 
deformação do Grupo Andrelândia;  o significado da ocorrência de rochas supracrustais embutidas no Complexo 
Juiz de Fora e sua correlação com os metassedimentos do Grupo Andrelândia e do Complexo Paraíba do Sul;  a 
relação entre rochas tipicamente metassedimentares e gnaisses de composição tonalítica a granítica do Complexo 
Paraíba do Sul;  os limites do Complexo Paraíba do Sul;  a existência ou não de alguma relação temporal entre as 
unidades metassedimentares dos conjuntos Andrelândia, Paraíba do Sul e Juiz de Fora;  e a investigação de 
semelhanças no padrão tectono-metamórfico destes conjuntos. 

Região de Cabo Frio 

Com relação à região entre Cabo Frio e Arraial do Cabo, Fonseca (1994) sugeriu a ampliação dos limites do 
"Fragmento Tectônico Cabo Frio" até às cidades de Maricá (a oeste) e Macaé (ao norte), e um esquema 
geológico simplificado para a região sudeste do Estado do Rio de Janeiro.  O "Fragmento Tectônico Cabo Frio" 
seria composto por duas porções de províncias tectônicas:  os ortognaisses das Unidades Região dos Lagos e 
Tinguí-Maricá que representariam uma faixa móvel pré-Brasiliana que funcionou como "antepaís" na formação 
da Faixa Ribeira durante o Ciclo Brasiliano, na área representada pelos paragnaisses (Unidades Palmital, 
Casimiro-Quartéis e Seqüência Búzios).  O limite externo do Fragmento Tectônico de Cabo Frio a leste seria o 
próprio limite dos kinzigitos na plataforma continental, enquanto que o limite interno seria o limite dos 
ortognaisses (uma região de grande heterogeneidade estrutural) que terminaria de encontro com a região de 
relevo mais acidentado com direções coerentes NE-SW, coincidindo com a base da escarpa sudeste da Serra do 
Mar.  

Entretanto, alguns problemas persistem.  O primeiro é relativo às idades isocrônicas Rb-Sr e Sm-Nd dos 
ortognaisses entre 1600 e 1100 Ma.  Esta problemática há muitos anos vem sendo discutida em diversos 
trabalhos de cunho regional ( Cordani et al., 1973; Cordani & Teixeira, 1979; Siga Jr. et al., 1982 ).  Deste 
intervalo de tempo, vários eventos foram datados em Angola, África (Torquato, 1977; Carvalho, 1984).  
Infelizmente não foi possível correlacionar tais eventos na área em questão.  Sendo assim, optou-se pelo 
"rejuvenescimento parcial causado pela superimposição do Ciclo Brasiliano".  A concordância das idades Rb-Sr, 
Sm-Nd e U-Pb, obtidas nos ortognaisses, entre 2200 a 1800 Ma fortalece a idéia de uma idade de cristalização 
dessas rochas durante o Transamazônico e não metamorfismo como era acreditado.  De fato o metamorfismo 
teria ocorrido durante o Brasiliano, mostrando ser monocíclica a evolução da faixa Ribeira. 

Outro problema é a relação entre orto e paragnaisses. Como acreditado por Heilbron et al. (1982), os 
ortognaisses (Seqüência Inferior) seriam o embasamento dos paragnaisses (Seqüência Superior), e como dito 
anteriormente, tal proposição estaria de acordo com a idéia de concomitância de fases deformacionais nessas 
duas seqüências como aventado por Machado & Demange (1990).  Neste caso, não somente os ortognaisses 
seriam uma parte "destacada" do Craton deAngola, mas também os paragnaisses pertenceriam à contraparte 
africana da bacia vulcano-sedimentar que deu origem à Faixa Ribeira.  Conseqüentemente, surgiu a seguinte 
pergunta:  "quando o Fragmento Tectônico Cabo Frio foi destacado do Craton de Angola ?".  Acreditamos que a 
separação tenha ocorrido durante a abertura do oceano Atlântico Sul no Meso-Cenozóico, na mesma linha de 
raciocínio de que o tectonismo Meso-Cenozóico foi o evento de maior atuação na compartimentação atual da 
área. 

Cidade do Rio de Janeiro 

Com relação às rochas intrusivas do Ciclo Brasiliano ainda persistem dúvidas com relação à época exata de 
intrusão e aos seus protolitos.  Em geral as isócronas são de referência e a situação se agrava quando estas rochas 
são sin-orogênicas:  como por exemplo, na Cidade do Rio de Janeiro Fonseca et al. (1984) obtiveram uma idade 
de 714 ### 11 Ma para os plagioclásio gnaisses contra 579 ### 41 Ma para os kinzigitos.  A idade obtida dos 
kinzigitos é considerada como representativa do metamorfismo regional.  Sendo assim a idade obtida nos 
plagioclásio gnaisses poderia datar a época de intrusão.  Com relação aos protolitos nada se pode afirmar, já que 
não, com raras exceções, as isocrónas são de referência.  Outro problema que surge é com relação à limitação do 
uso do método Rb-Sr.  Como foi demonstrado na área de Cabo Frio (Fonseca, 1994), localmente o sistema Rb-Sr 
e Sm-Nd foram perturbados pelo Ciclo Brasiliano, produzindo idades mais jovens. 

Problemática consensual sobre a orogenia Rio Doce 

A despeito da proposição de "Orogenia Rio Doce" de Campos Neto e Figueiredo (1992) para designar o evento 
tectono-metamórfico-magmático ocorrido entre 600 e 490 Ma no segmento litorâneo da Faixa Ribeira (por eles 
denominado como Domínio Orogênico Rio Doce), Fonseca (op. cit.) preferiu manter o termo " Brasiliano " 



proposto por Kennedy (1964; in Porada, 1989), e internacionalmente conhecido, em observância ao critério de 
não proliferação de nomes e em respeito ao Código Estratigráfico. 

Não é objetivo desse trabalho discutir o mérito da proposição da "Orogenia Rio Doce", mas diante do limitado 
número de datações geocronológicas disponível para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (isócronas 
Rb-Sr quase sempre de referência e por vezes diagramas discórdia U-Pb em zircão), a escolha pelo termo 
"Orogenia Brasiliana" parece-nos mais plausível.  As idades Rb-Sr obtidas nas rochas supracrustais (kinzigitos) 
da "Faixa Rio Paraíba do Sul" não diferem das obtidas no "Domínio Orogênico Rio Doce".  Os dados K-Ar  em 
biotita também não ratificam tal proposição. 

Ademais, acreditamos ser difícil a comparação deste segmento da Faixa Ribeira com os domínios orogênicos 
Brasilianos descritos por Campos Neto e Figueiredo (op. cit.), Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, Faixas 
Apiaí e Rio Paraíba do Sul, onde a densidade de datações e o conhecimento geológico são muito superiores.  O 
intervalo de tempo decorrido entre as orogenias "Brasiliana" e "Rio Doce" pode decorrer da polaridade ao longo 
do fechamento do Oceano Brasiliano (de norte para sul), como também no sentido proximal-distal (de leste para 
oeste). 
 
TABELA 1 - Inventário dos dados geocronológicos Rb-Sr, U-Pb e Sm-Nd do Estado do Rio de Janeiro  
 

Litologia Método t (ma) R.I. Ref. 
granulitos Juiz de Fora Rb-Sr 1923 0,710 1 
gnaisses granitóides Serra dos 
Órgãos 

U-Pb 
 
Rb-Sr 

2200 
600 
567 

int. sup. 
int. inf. 
0,709 

1 

granitos pós-tectônicos Rb-Sr 540 0,709 1 
pegmatitos Rb-Sr 464  1 
gnaisses da Série Inferior Rb-Sr 623 0,707 2 
plagioclásio-gnaisses Rb-Sr 714 0,7053 2 
leptinitos* Rb-Sr 523 0,7157 2 
kinzigitos* Rb-Sr 579 0,7179 2 
granitos Rb-sr 482 0,7101 2 
enderbitos e leptinitos Bela Joana Rb-Sr 588 0,7081 3 
gnaisses Angelim Rb-Sr 498 0,7113 3 
gnaisses Trajano de Morais Rb-Sr 623 0,7099 3 
gnaisses São Fidélis Rb-Sr 686 0,7120 3 
migmatitos São Eduardo* Rb-Sr 518 0,7093 3 
neossoma dos gnaisses São Fidélis* Rb-Sr 637 0,7093 3 
gnaisses migmatíticos de  
São de Pedro da Aldeia 

Rb-Sr 
U-Pb 

1800 
1961 
488 

0,7068 
int. sup. 
int. inf. 

4 

Complexo Juiz de Fora* Rb-Sr 1646-1729 0,7297-0,7036 5 
ortognaisses de Cabo Frio* 
 

Rb-Sr 
Sm-Nd 

2071-2068 
1879-1874 

0,7033-0,7037 
0,5083-0,5099 

6 
 

paragnaisses de Búzios Rb-Sr 
Sm-Nd 

541 
1215 

0,7133 
0,5111 

6 
 

 
Referências: 
 
1- Delhal et al. (1969), Cordani et al. (1973), Cordani e Teixeira (1979) e Siga Jr. (1982);  2- Fonseca et al. 
(1984) e Fonseca (1986);  3- Batista (1984);  4- Zimbres et al. (1990);  5- Heilbron (1993);  e 6- Fonseca (1994) 
Obs:  as idades das litologias assinaladas com (*) foram obtidas por isócronas verdadeiras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELA 2- Tentativa de correlação entre as unidades datadas no Estado do Rio de Janeiro 
 

Trabalhos até 
1983 

Batista 
(1984) 

Fonseca (1986) Zimbres et al. 
(1990) 

Fonseca (1994) Idades 
(Ma) 

Eventos datados 

Suíte intru-
siva pós-
tectônica Serra 
dos Órgãos 

 Intrusivas tardi 
a pós-tectônicas 

  450-550 Magmatismo 
alcalino a cálcio-
alcalino tardi a pós-
tectônico 

Paragnaisses 
da Fm. Paraíba 
do Sul 
 
 
 
 
 
 
Formação 
Serra dos 
Órgãos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complexo 
Paraíba do 
Sul (Unidade 
Trajano de 
Morais) 
 
 
 
 
 
Complexo 
Serra dos 
Órgãos 
(unidades 
Santo Edu-
ardo e São 
Fidélis) 
Unidades 
Bela Joana e 
Angelim do 
Com-plexo 
Juiz de Fora 

Gr. Sepetiba e 
Leptinitos do 
Gr. Pão de 
Açúcar 
 
 
 
 
 
 
Intrusivas sin-
tectôni-cas 
Ortognaisses do 
Grupo Pão de 
Açúcar e da 
Série Inferior 
 
 

 Paragnaisses 
(Seqüência 
Superior ou 
Gnaisse 
Búzios) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

550-600 
 
 
 
 
 
 
 
 
600-750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anatexia e 
metamorfismo de 
fácies anfibolito a 
granulito de uma 
seqüência vulcano-
sedimentar e/ou 
rochas crustais 
pré-existentes 
 
Magmatismo pré a 
sin-tectônico 

Associação 
charnoen-
derbítica do 
Complexo Juiz 
de Fora 

  Gnaisses 
migmatíticos 

Ortognaisses 
(Seqüência 
Inferior ou 
Complexo Cabo 
Frio) 

1800-
2000 

Cristalização de 
magmas 

 
Referências bibliográficas 
 
BATISTA, J.J. (1984), Tese de Doutorado, IG/USP. 
CAMPOS NETO, M.C. & FIGUEIREDO, M.C.H. (1992), XXXVII  Congr.  Bras. Geol., SP, v.I: 276-277.  
CARVALHO, H. (1984),  Sep. Garcia da Orta, Sér. Geol., 7(1-2) 1-66.  
CORDANI, U.G.et al. (1973), Rev. Bras. Geoc., v. 3: 1-22.  
CORDANI, U.G. e TEIXEIRA, W. (1979), DNPM, Rio de Janeiro: 157-207. 
DELHAL, J. et al. (1969), Ann. Soc. Géol. Bélg., T.992: 271-283. 
FONSECA, A.C.et al. (1984), An. XXXVII Congr. Bras. Geol.: 2333-2346.  
FONSECA, A.C. (1986), Dissertação de Mestrado, IG/UFRJ.  
FONSECA, A.C. et al. (1992), An. XXXVII Congr. Bras. Geol., São Paulo: 190-191.  
FONSECA, A.C. (1994),  Tese de Doutoramento, IG/USP: 186p. 
MACHADO, R. & DEMANGE, M. (1990), An. XXXVI Congr.Bras. Geol., Natal, v. 6: 2744-2753. 
HEILBRON, M.P.C.L.; et al. (1982), An. Acad. Bras.Ci., 54 (3): 553-562.  
HEILBRON, M. (1993), Tese de Doutorado, IG/USP: 268p. 
PENHA, H.M. & WIEDEMANN, C.M. (1984), XXXIII Congr. Bras. Geol., Rot. Exc.: 5433-5455. 
SIGA JR, O et al. (1982), V Cong. Latinoam. Geol., Argentina, Acta I: 349-370.  
SIGA JR, O. (1986), Tese de Mestrado, IG/USP: 140p.  
TORQUATO, J.R. (1977), Orstom, Ser. Geol., vol. IX, n.### 1/2: 15-34.  
ZIMBRES, E. et al. (1990), An. XXXV  Congr. Bras. Geol.: 2735-2743. 

Agradecimentos 

Este trabalho foi realizado com apoio do CNPq, CNR (Pisa), CPGeo/USP e IGeo/UFRJ, sendo possível 
também pela concessão de bolsa de doutorado e auxílios-pesquisa concedidos a Ariadne do Carmo Fonseca.  Ao 
Prof. Henrique Dayan pela revisão do Abstract. 
 



V Congresso Brasileiro de Geoquímica e III Congresso de Geoquímica dos países de Língua Portuguesa, Niterói/RJ, 1995 

 
 

AVALIAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA PRELIMINAR DE UM CAMPO 
PETROLÍFERO: BACIA DE CAMPOS - RJ 

 
Carla Valéria M. Rodrigues1 Sergio Luiz Nogueira de Azevedo2 

 
1 PETROBRÁS/CENPES/DIGER/SEGEX - Cidade Universitária -Ilha do Fundão-21949-900, Rio de Janeiro - RJ, 
Brasil 
2 Depto. de Geoquímica, Universidade Federal Fluminense-24210-007, Niterói-RJ, Brasil 

 
Introdução 

 
Este artigo se baseia  em  resultados de análises químicas e isotópicas de águas de formação coletadas em um 

campo petrolífero da Bacia de Campos - RJ (Fig. 1). 
Seu objetivo é a proposição preliminar de mecanismos relacionados com a evolução das águas de formação e 

dos regimes hidrogeológicos atuantes no campo petrolífero em estudo. 
 

Resultados e discussão (tab. 1 e 2) 
 

Grande parte das águas estudadas classifica-se como cloreto-cálcica, segundo Sulin e pertence à classe S1S2A2, 
segundo a classificação de Palmer (Sulin, 1946 e Palmer, 1911; in: Collins,1975), destacando-se a sua grande 
salinidade primária. Estes dados indicam águas sob condições hidrostáticas. 

Por volta de 15% das amostras estudadas classificam-se como sulfato-sódicas e cloreto-magnesianas, indicando 
a sua possível associação com águas meteóricas e depósitos evaporíticos. 

O índice de troca de bases (IBE) é utilizado como indicador de trocas entre os íons dissolvidos nas águas de 
formação e os minerais das rochas associadas. A maioria dos valores de IBE obtidos são maiores que 0.129 (água 
do mar), indicando a ocorrência de águas marinhas (águas conatas), enquanto que os valores observados de IBE 
menores que 0.129 indicam a provável infiltração, no passado, de águas meteóricas no campo em estudo 
(Schoeller, 1955; in: Collins, op. cit.).  

A alta concentração de membros do grupo de metais alcalino-terrosos relaciona-se provavelmente com a 
dissolução de rochas evaporíticas associadas aos reservatórios em que as águas foram coletadas. 

A maioria das águas destes campos petrolíferos classificam-se como salmouras primárias e mistas, indicando 
que são resultantes da mistura de águas de diferentes salinidades, incluindo águas meteóricas, salmouras 
primárias e soluções salinas saturadas (Matray & Fontes, 1990). 

O enriquecimento em sódio e lítio e a depleção em potássio em relação à curva de evaporação normal da água 
do mar pode ter sido causada por reações de troca iônica com minerais de argila e carbonatos. A alta 
concentração de cálcio e estrôncio e a depleção de magnésio em relação à curva de evaporação normal foram 
provavelmente originadas por um processo de dolomitização intensa, confirmado pela altas razões Ca/Mg. A 
grande depleção em sulfato pode ter sido causada pela precipitação de gipsita e anidrita.  

Uma importante característica de grande parte das águas analisadas é sua alta salinidade, que provavelmente se 
relaciona com a mistura com soluções salinas saturadas. 

A grande maioria das águas apresenta-se enriquecida em 18O e depletada em deutério, em relação ao SMOW 
(Fig. 2). Este fato é provavelmente devido a reações destas águas com rochas carbonáticas e/ou minerais de 
argila (Kharaka & Carothers, 1986). 

 
Conclusões 

 
1. Os resultados indicam a predominância de condições altamente estagnantes, favoráveis à preservação de 
depósitos de hidrocarbonetos.  
2. As fortes evidências de dolomitização e da reação das águas estudadas com minerais de argila mostram a 
presença de ambiente diagenético meteórico, indicando que antes das condições hidrostáticas atuais, 
provavelmente estas águas foram intensamente influenciadas por águas meteóricas.  
3. As águas analisadas devem ser resultantes da mistura de águas com diferentes salinidades, incluindo águas 
meteóricas, salmouras primárias e soluções salinas saturadas. 
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Fig. 1 -Mapa de Localização da Bacia de Campos - RJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fig.2 -Isótopos estáveis das águas de formação avaliadas. 
 
 
TABELA 1 - Análises químicas das amostras de água de formação. 
 

AMOS 
TRA 

PROF 
(m) 

SALINI
DADE 

Na 
(mg/l) 

K 
(mg/l) 

Ca 
(mg/l) 

Mg 
(mg/l) 

Ba 
(mg/l) 

Sr 
(mg/l) 

Cl 
(mg/l) 

HCO3 
(mg/l) 

SO4 
(mg/l) 

1 3079 170296 52790  10020 1520   103310 280 110 
2 2112 69527 24466  1453 778   42170 540 109 
3 2112 65709 24460  1450 780   42170 540 110 
4 2165 20740 8903  401   120 12579  1943 
5 3096 136691 35500 1380 20900 1260 67 910 92300 130  
6 2641 101173   5950 2070   63009   
7 3073 82527 27747 558 4144 598 6 120 50080 54 1315 
8 2974 49259 29520  21830 2220   90530 150  
9 2366 87000 30000 820 2500 900 3.3 140 53000 500 470 
10 2338 79900 25000 840 2200 810 8 140 48500 650 80 
11 2310 76000 28000 930 1800 770 11 140 46000 500 100 
12 2388 74000 27000 990 1500 770 15 140 45000 500 35 
13 2288 74600 24400 960 1600 700 22 150 45300 840 50 
14 2358 80400 25400 900 2350 830 4 14-0 48800 720 100 
15 2015 78200 25400 810 2400 770 3 160 47500 580 60 
16 2305 77400 25600 800 2300 630 5  47000 780 180 
17 2109 84405 27970  3376 930  160 51220 474 468 
18 2145 76600 25400 1000 2000 730 20 150 46500 580 70 
19 2145 75000 28000 820 1900 790 16 225 45500 850 80 
20 2011 76520 25746  2418 855 10  46312 275 61 
21 3087 147722 30765 726 22121 1780 125 1060 89643 110 58 
22 3087 120000 32000 730 15000 1300 41 470 73000 350 120 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TABELA 2 - Dados hidroquímicos das amostras estudadas. 
 
AMOSTRA Ca/Mg Palmer Sulin IBE(Schoeller) Matray 
1 6.592 S1S2A2 CL-CA 0.212 SECUNDÁRIA  
2 1.868 S1S2A2 CL-CA 0.105  
3 1.859 S1S2A2 CL-CA 0.106  
4  S1S2A2 SO4-NA -0.401  
5 16.587 S1S2A2 CL-CA 0.407  
6 2.874 S1S2A2 CL-CA   
7 6.930 S1S2A2 CL-CA   
8 9.833 S1S2A2 CL-CA 0.497  
9 2.778 S1S2A2 CL-CA 0.127 PRIMÁRIA-MISTA 
10 2.716 S1S2A2 CL-CA  PRIMÁRIA-MISTA 
11 2.338 S1S2A2 CL-MG 0.061 PRIMÁRIA-MISTA 
12 1.948 S1S2A2 CL-CA 0.075 PRIMÁRIA-MISTA 
13 2.286 S1S2A2 CL-CA  PRIMÁRIA-MISTA 
14 2.831 S1S2A2 CL-CA 0.197 PRIMÁRIA-MISTA 
15 3.117 S1S2A2 CL-CA 0.175 PRIMÁRIA-MISTA 
16 3.651 S1S2A2 CL-CA 0.160 PRIMÁRIA-MISTA 
17 3.630 S1S2A2 CL-CA 0.158 SECUNDÁRIA 
18 2.740 S1S2A2 CL-CA 0.051 PRIMÁRIA-MISTA 
19 2.405 S1S2A2 CL-MG 0.143 PRIMÁRIA-MISTA 
20 2.828 S1S2A2 CL-CA 0.143  
21 12.428 S1S2A2 CL-CA 0.471  
22 11.538 S1S2A2 CL-CA 0.324 PRIMÁRIA-MISTA 
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Introdução 
 

O Granito Serrote é um corpo de dimensões batolíticas, intrusivo em gnaisses do embasamento do segmento 
meridional do Cinturão Araguaia (Hasui et al., 1984). Esse corpo granítico, tem como característica marcante, a 
presença de megacristais centimétricos de microclina estirados segundo a direção da foliação (N60°E). O Granito 
Serrote tem sido interpretado como uma intrusão contemporânea aos eventos de idade arqueana responsáveis pela 
estruturação das rochas do embasamento do Cinturão Araguaia (Hasui et al., 1984). Entretanto, não existem dados 
geocronológicos que permitam situar no tempo a colocação desse batólito granítico. Neste trabalho são apresentados os 
primeiros dados geocronológicos para o Granito Serrote. Os estudos isotópicos foram realizados utilizando o sistema 
Rb-Sr (rocha total e minerais), e o sistema U-Pb através da aplicação do método de datação de zircão por evaporação de 
Pb (Pb-Pb em zircão). 
 
Geologia 
 

As rochas do embasamento no segmento meridional do Cinturão Araguaia tem sido agrupadas por Hasui et al. (1984) 
em 5 unidades litoestratigráficas distintas com idade supostamente arqueana : 1- os complexos Colméia e Rio dos 
Mangues constituídos predominantemente por gnaisses tonalíticos associados a gnaisses calcio-silicáticos; 2- o Grupo 
Rio do Côco onde foram agrupadas sequências vulcano-sedimentares metamorfisadas nos fáceis xisto-verde a anfibolito 
baixo; 3- a Suite Monte Santo que reúne gnaisses alcalinos; 4- a Suíte Matança que agrupa os granitóides Serrote e 
Matança. 

O Granito Serrote é intusivo nas rochas do Complexo Colméia e é contituído, predominantemente, por sienogranitos 
de coloração rósea a cinza claro, com granulometria variando de média a grossa no centro até fina a média nas bordas. 
Na porção mais central ocorrem megacristais de microclina (3-5 cm de comprimento) e de quartzo. Uma deformação, 
mais evidente na borda está presente nesta rocha. Ela é evidenciada pelo desenvolvimento de uma foliação de direção 
N60°E, desenhada por cristais estirados de microclina e quartzo e, pela orientação dos cristais de biotita. O Granito 
Serrote tem como minerais principais o quartzo, a microclina e plagioclásio (An10), além de anfibólio e biotita como 
varietais. Titanita, apatita, epidoto, rutilo, zircão e opacos são constituintes acessórios enquanto que clorita, muscovita e 
sericita aparecem com minerais secundários. 
 
Metodologia 
 

As análises geocronológicas foram realizadas no Laboratório de Geologia Isotópica do Centro de Geociências da 
Universidade Federal do Pará. Nas análises Rb-Sr em rocha total coletou-se 5 kg de amostra que foram trituradas, 
pulverizadas, quarteadas e homogeneizadas. Das amostras com melhor alinhamento no diagrama isocrônico Rb-Sr 
escolheu-se duas para realizar as análises de minerais (biotita e feldspato) cuja separação foi obtida por líquidos pesados 
(bromofórmio). Na análise pelo método Pb-Pb em zircão coletou-se cerca de 25 kg de amostra, que após a pulverização 
sofreu tratamento envolvendo elutriação, líquidos pesados e separação magnética para a obtenção do zircão. Maiores 
detalhes da técnica de datação Pb-Pb em zircão são descritos por Gaudette et al. (1993) e Macambira et al. (1994). 

 
Apresentação e discussão dos resultados 

 
O método de datação Pb-Pb em zircão forneceu uma idade de 1851 ± 41 Ma (2σ), que representa a idade média dos 

seis cristais de zircão analisados (Fig 1). Essa idade é interpretada como a idade mínima de cristalização desses zircões. 
Entretanto, os estudos realizados utilizando a metodologia Pb-Pb em zircão têm demonstrado que a idade obtida não é 
muito inferior a idade verdadeira de cristalização dos zircões (Macambira, 1994). O resultado obtido é então 
interpretado como a idade de intrusão do Granito Serrote. Descarta-se dessa forma qualquer possibilidade de 
correlacionar a colocação do Granito Serrote a eventos tectônicos de idade arqueana 

A idade obtida pelo método Rb-Sr em rocha total foi de 1648±83 Ma (2σ) (Fig. 2). Essa idade certamente indica o 
rejuvenescimento parcial do sistema Rb-Sr, ao nível da rocha, após a colocação do Granito Serrote. Aliás, as rochas do 



embasamento que ocorrem no segmento setentrional do Cinturão Araguaia mostram, sistematicamente, o 
rejuvescimento parcial do sistema Rb-Sr em rocha total (Moura et al. 1994).  

A idade fornecida pelo método Rb-Sr em minerais foi de de 536±37 Ma (2σ). Essa idade foi obtida utilizando-se a 
amostra DL-1B juntamente com biotita e feldspato separados dessa rocha (Fig. 3). Esse resultado também evidencia um 
rejuvenescimento do sistema Rb-Sr a nível dos minerais. A idade obtida é relacionada aos eventos do Ciclo Brasiliano, 
que foram os responsáveis pela estruturação do Cinturão Araguaia. Consequentemente, atribui-se a deformação 
existente no Granito Serrote aos eventos termo-tectônicos do Ciclo Brasiliano. 

Os resultados obtidos para o Granito Serrote são bastante ilustrativos das limitações do método Rb-Sr em 
investigações geocronológicas. A isócrona de minerais fornece um tipo de limitação que pode ser explorada, em termos 
interpretativos, pois permite investigar a idade do último evento termo-tectônico que afetou a rocha. Por outro lado, a 
idade Rb-Sr em rocha total, geralmente não tem significado geológico em rochas deformadas, uma vez que o esse 
sistema sofre um rejuvenescimento parcial. As idades fornecidas pelo método Pb-Pb em zircão são, sem dúvida alguma, 
aquelas que mais se aproximam da verdadeira idade de cristalização de rochas ígneas que sofreram deformações após o 
seu emplacement. 

A idade Pb-Pb do Granito Serrote também sugere a sua contemporaneidade com o  Gnaisse Cantão (Souza et al., 
1985),  cujo protólito se alojou no embasamento arqueano no segmento setentrional do Cinturão Araguaia a 1,85 Ga 
(Moura e Gaudette, 1993; Moura et al., 1994). As investigacões realizados no Gnaisse Cantão mostraram que existe 
uma grande similaridade geocronológica e geoquímica entre o esses gnaisses e os granitos anorogênicos do 
Proterozóico Inferior, que ocorrem na porção sudeste do Cráton Amazônico (Moura e Gaudette, 1994). Em função 
disso, acredita-se que o protólito do Gnaisse Cantão faça parte dessa suite de granitos anorogênicos, cuja colocação tem 
sido relacionada a uma tectônica extensional, no Cráton Amazônico, no final do Proterozóico Inferior (Moura, 1992). 
Entretanto, a sugerida contemporaneidade entre o magmatismo do Granito Serrote e aquele ocorrido no Cráton 
Amazônico, não assegura a existência de um ambiente tectônico similar. A presença de um magmatismo de caracter 
anorogênico no segmento meridional do Cinturão Araguaia, no final do Proterozoico Inferior, só pode ser demonstrado 
consistentemente, a partir de dados geoquímicos do Granito Serrote. Como esses dados ainda não estão disponíveis, 
nesse trabalho, aventa-se essa possível correlação, sem entretanto pretender ser ser incisivo na afirmação. 
 
Conclusões 
 

O método Pb-Pb em zircão forneceu uma idade de 1851 ± 41 Ma para o Granito Serrote. Com isso fica registrada a 
presença de um magmatismo do Proterozóico Inferior no segmento meridional do embasamento do Cinturão Araguaia, 
a exemplo do que está estabelecido na porção setentrional desse cinturão. Adicionalmente, descarta-se interpretações 
anteriores que consideravam o Granito Serrote como uma rocha de idade arqueana. A idade Rb-Sr em rocha total de 
1648±83 Ma não tem significado geológico e indica que esse sistema foi rejuvenescido parcialmente após a 
cristalização do Granito Serrote. O rejuvenescimento parcial do sistema Rb-Sr, ao nível da rocha, provavelmente, está 
ligado a eventos do Ciclo Brasiliano responsáveis pela estruturação do Cinturão Araguaia. Essa interpretação é 
evidenciada pela idade de 536±37 Ma (2σ) obtida pela isócrona de minerais. A idade do Granito Serrote é similar 
àquela do Gnaisse Cantão cujo protólito é geocronológica e geoquimicamente similar aos granitos anorogênicos da 
porção sudeste do Cráton Amazônico. No entanto, não se dispõe de informações geoquímicas sobre o Granio Serrote 
para afirmar com segurança se ele seria ou não integrante desse magmatismo anorogênico que afetou o Cráton 
Amazônico ao final do Proterozóico Inferior. 
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Introdução 

  O complexo carbonatítico do Barreiro situa-se a oeste do Estado de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, 
no município de Araxá, a 6 km a sul do centro urbano. Intrudidos em quartzitos e xistos de idades proterozóicas 
pertencentes ao Grupo Araxá, o complexo do Barreiro possui estrutura dômica, de forma circular, com 4,5 km de 
diâmetro,  sendo constituído por rochas ultramáficas metassomatizadas (glimeritos), cortadas por carbonatitos e 
foscoritos (Issa Filho et al., 1984). Os cristais de apatita estão presentes em todas as litologias do complexo. Os 
glimetitos são constituídos essencialmente por flogopita, possuem subordinadamente apatita e magnetita e relictos de 
olivina e diopsídio (Issa Filho et al.,1984). Estas rochas são intrudidas por carbonatitos do tipo beforsítico, de 
granulação grosseira com barita, apatita, magnetita, perovskita, quartzo secundário, pirita e flogopita ocorrendo como 
acessórios e diques de composição beforsítica e sovítica na porção central do complexo (Silva et al., 1979; Issa Filho et 
al.,1984). Apatita beforsitos foram observados na porção central do complexo, e podem conter até 15-20% de apatita, 
estes cristais ocorrem sob forma de prismas arredondados (Issa Filho et al.,1984). O foscorito do Barreiro possui textura 
brechada, granulação fina a grosseira, e com variação percentual muito grande de seus principais constituintes minerais: 
magnetita, apatita, flogopita e carbonatos. O pirocloro ocorre como acessório nesta rocha (Issa Filho et al.,1984).  
Rochas constituídas essencialmente por apatita, magnetita, flogopita e carbonatos são mundialmente descritas em 
diversos complexos carbonatíticos (Borodim et al., 1973; Lapin et al., 1982; Sokolov, 1983 entre outros). Segundo 
Sokolov (1983), não existe um nome definido para estas rochas na literatura geológica, sendo informalmente 
denominadas de foscoritos, camaforitos e, menos usualmente, rochas com carbonato-silicato-fósforo-ferro. 

Petrografia 

  Os veios de apatita e magnetita apresentam-se intrudidos em flogopititos e carbonatitos com atitudes sub-horizontais, 
possuem espessuras variáveis, desde centimétricas até decamétricas. O comportamento destes veios é bastante 
heterogêneo, variam de muito ricos em apatita até muito ricos em magnetita. De acordo com suas características 
petrográficas, os veios foram divididos em Tipo I (veios constituidos essencialmente por apatita) e Tipo II (veios 
constituidos predominantemente por magnetita). 

VEIOS DO TIPO I -  Constituidos essencialmente por apatita e possuindo espessura variando de 0.3 a 2.0 metros. 
Macroscopicamente, o apatitito possui coloração cinza-azulada, textura afanítica maciça. 

Microscopicamente, possui  matriz fina, criptocristalina,  incolor e essencialmente constituída por cristais de apatita. 
Ao microscópio eletrônico de varredura, foi possível observar que os cristais de apatita medem em torno de 8 
micrômetros. 

Nesta matriz apatítica criptocristalina são observados também magnetita, apatita euhédrica zonada, pirocloro e 
flogopita. Os cristais de magnetita ocorrem dispersos  na matriz, possuindo tamanhos médios de 0.5mm e forma 
euhédrica. O pirocloro ocorre de forma disseminada na matriz, são cristais pequenos (0.4mm), bem formados e 
apresentam coloração amarelo-laranja. A flogopita ocorre em proporção menor que 3% na matriz, possui granulometria 
que varia de 0.6 a 2mm e bordas corroídas. Além da apatita criptocristalina, foram observados cristais de apatita 
euhédricos a subhédricos, zonados. Estes cristais possuem tamanhos que variam de 1 a 6mm, exibem clara zonação 
núcleo-borda, apresentam-se fraturados e ocorrem geralmente em agregados.   

VEIOS DO TIPO II -   Constituídos essencialmente por cristais de magnetita, estes veios ocorrem restritos a uma 
região da mina, apresentando-se em estágios evoluídos de alteração, com espessura aproximada de 30 metros. 
Macroscopicamente são maciços, apresentando cristais grosseiros de magnetita. Microscopicamente os cristais de 
magnetita são euhédricos e localmente são observados cristais de apatita com dimensões entre 2 a 4mm. 

VEIOS DE BARITA E APATITA ACICULAR -   Veios tardios constituídos por barita e apatita acicular são 
observados preenchendo fraturas existentes nos veios de apatita (veios do Tipo I). Os cristais de barita são bem 
formados e possuem tamanhos que variam de 1 até 4mm, as apatitas de textura acicular ocorrem recobrindo os cristais 
de barita e as paredes da encaixante, possuem dimensões médias de 0.4mm. Em escala macroscópica também é 
observado uma película, de até 1mm de espessura, constituida por apatita acicular recobrindo  cristais de barita e veios 
de apatita e magnetita. 



APATITAS DO CARBONATITO -   Os cristais de apatita presentes nos carbonatitos possuem formas euhédricas a 
subhédricas, variam de 1 a 6mm de dimensão e apresentam-se geralmente fraturados. Ocorrem preferencialmente em 
agregados na matriz carbonática e estão alinhados em uma direção preferencial. A concentração de apatita é 
extremamente variável (0 a 15%). 

Química das apatitas e magnetitas 

  Foram realizadas análises por Microssonda Eletrônica dos quatro tipos de apatita observados (Tabela I) e da 
magnetita (Tabela II). 

I- Matriz Apatítica Criptocristalina -   As análises revelam que estas são flúor-apatitas ricas em elementos de terras 
raras (Ce2O3 ~1.4% e La2O3~0.5%) e SrO (3.5%), e, consequentemente concentrações mais baixas em CaO (49%), 
devido a substituição deste pelos ETR e Sr. O teor  médio de flúor é de 1.1% e P2O5 de 41%.     

II- Apatitas Zonadas -   Estas apatitas zonadas possuem composição de flúor-apatita. As análises de borda e núcleo 
destes cristais mostram uma variação composicional. Análises do núcleo revelam valores baixos para ETR 
(Ce2O3~0.3% ,La2O3~0.2%, Nd2O3~0% ,Sm2O3~0%), moderados para SrO (1.1%) e valores para  flúor de 1.9% e CaO 
de 52.5%. Análises das bordas mostram valores elevados de ETR (Ce2O3~1.6% , La2O3~0.6% , Nd2O3~0.1% , 
Sm2O3~0.2%) e SrO (4.0%) e baixos para CaO (48%). Estes valores mais baixos para CaO, em relação aos valores de 
CaO do núcleo, são explicados pelas altas concentrações dos ETR e Sr, havendo assim, uma maior substituição do Ca 
por estes elementos. 

III- Apatitas Aciculares -   As baixas concentrações para o ânion PO4
3- (P2O5~37%) são devidas, provavelmente, a 

substituição por CO3
2-, e valores de 2.2 % de flúor indicam uma composição de carbonato-flúor-apatita para estas 

apatitas aciculares. Os ETR estão abaixo do limite de detecção do método analítico utilizado,  possuem teores 
moderados de SrO (1.0%)e valores de 54% para CaO . Esta apatita acicular é a única que possui teores significativos de 
BaO (0.5%). 

IV- Apatitas do carbonatito -   Análises mostram que estas possuem composição de flúor-apatita, com valores baixos 
para os ETR (Ce2O3~0.4%, La2O3~0.2%, Nd2O3~0%, Sm2O3~0% e Gd2O3~0.1%) e moderados para SrO (1,0%), o flúor  
possui teores de 1.4%, o CaO de 53.5% e P2O5  de 41.5%. 

Os gráficos CaOxP2O5 e Ce2O3+La2O3xCaO, das figuras I e II, respectivamente, mostram o comportamento dos quatro 
tipos de apatita descritos acima. Para as apatitas zonadas, foram dadas simbologias diferentes para as análises de núcleo 
e borda. O comportamento dos quatro tipos de apatita, nos gráficos, são descritos a seguir; a) Os pontos correspondentes 
aos núcleos das apatitas zonadas plotam no mesmo campo das apatitas do carbonatito. b) Os pontos correspondentes às 
bordas das apatitas zonadas possuem o mesmo comportamento das apatitas criptocristalinas, sendo observado a 
correlação negativa entre Ce2O3+La2O3 e CaO. c) As apatitas aciculares ocorrem em um campo distinto dos outros dois 
tipos, mostando teores elevados para CaO, baixos para os ETR e  PO4

3-, sendo este último provavelmente substituido 
por CO3

2- . 
V- Magnetitas -   Os cristais de magnetita apresentam-se relativamente puros, contendo, em média, 1% de TiO2, 0.3% 

de V2O5, 0.3% de MnO e 0.3 de MgO, o restante sendo constituido por ferro (Tabela II). 

Conclusão 

  A presença de flogopita, magnetita, e pirocloro evidencia a origem tardi-magmática para os veios de apatita 
criptocristalina. 

  Os gráficos das figuras I e II mostram que os núcleos das apatitas zonadas possuem  composições semelhantes às das 
apatitas do carbonatito, e as bordas possuem composições semelhantes às das apatitas criptocristalinas de veio. A  
formação destas apatitas zonadas deve-se, provavelmente, aos fluidos metassomáticos tardios, que penetraram nos 
cabonatitos. Os cristais de apatita existentes no carbonatito foram incorporados como xenocristais  e recristalizados 
parcialmente ou totalmente. O produto final são xenocristais euhédricos a subhédricos zonados de apatita, apresentando 
as bordas com composição semelhante às apatitas criptocristalinas e o núcleo apresentando composição original das 
apatitas dos carbonatitos. 

As carbonato-flúor-apatitas aciculares dos veios de barita são totalmente distintas dos outros tipos descritos acima 
(vide figura I e II), sendo posteriores a todos os outros tipos de apatita. 

  As flúor-apatitas zonadas e as carbonato-flúor-apatitas aciculares registram a evolução química dos fluidos ocorrida 
durante os processos magmático/metassomáticos, mostrando inicialmente valores baixos para ETR e Sr,  após um 
enriquecimento nas fases finais, em ETR, principalmente dos ETR leves e Sr, e um estágio final com fluidos ricos em 
Ba, S e CO2. 
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Introdução  
 
  O maciço alcalino de Itatiaia, ocupando área aproximada da 372 km2, situa-se no setor central da 
Província Mantiqueira (Hasui e Oliveira, 1984), na divisa dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
São Paulo. Ele acha-se encaixado em metamórficas precambrianas pertencentes ao Grupo Açungui e 
Complexo Juiz de Fora, e tem parte do contato da sua escarpa sul encoberta por sedimentos clásticos 
pertencentes à Bacia Terciária de Resende. Representa uma das muitas manifestações alcalinas associadas 
ao regime tectônico responsável pelo desenvolvimento do "rift" continental do sudeste do Brasil, após 
abertura do Atlântico Sul (Riccomini, 1989). 
  O maciço, com idade K/Ar de 60 Ma (Amaral et al., 1967), consiste em uma estrutura composta (Ribeiro 
Filho, 1967), alongada segundo NW, e formada por intrusões concêntricas distintas: o anel mais externo, 
reunindo rochas de moderado a forte grau de insaturação em SiO2 (Grupo A), é cortado em direção ao 
núcleo do corpo por "plugs" de rochas portadoras de quartzo normativo (Grupo Q) e, na parte sul, por 
rochas fortemente insaturadas (SA). Cada grupo composicional parece corresponder a vários pulsos 
magmáticos. Brechas magmáticas ocorrem nos estágios finais da atividade magmática. 
  A presença de rochas félsicas de natureza insaturada a supersaturada em SiO2 constitui-se em excelente 
oportunidade para melhor entender os processos petrogenéticos que  conduziram à coexistência das duas 
suítes, uma vez transposta a barreira termal do sistema residual petrogenético. 
 
Petrografia 
 
  As rochas alcalinas de Itatiaia exibem textura hipidiomórfica a altriomórfica e granulação variável de 
grossa a fina. Caracterizam-se, ainda, por conter abundante ortoclásio pertítico a micropertítico e pequena 
quantidade de minerais máficos (<15%), representados principalmente por clinopiroxênio, anfibólio e 
biotita. Plagioclásio é raro, exceto nos sienitos saturados. Nefelina (± noseana, nos diques; ± cancrinita, 
secundária) é o principal feldspatóide, que desaparece nas rochas saturadas; nas supersaturadas, quartzo é 
comum. Os minerais acessórios incluem magnetita, ilmenita, pseudobrookita, titanita, zircão, lavenita e 
granada. Fluorita está presente nos álcali granitos. 
  Diques compõem-se de rochas afíricas a porfiríticas, com fenocristais de sanidina, noseana, clinopiroxênio 
e/ou nefelina 
  Petrograficamente, as rochas podem ser reunidas em três agrupamentos: 
  1) Grupo A - inclui álcali sienitos e nefelina sienitos, com quantidade moderada (máximo 20% em 
volume) de nefelina modal; 
  2) Grupo SA - compõe-se de rochas fortemente enriquecidas em feldspatóides (>25%), como nefelina 
sienitos, contendo de anfibólio a piroxênio; 
  3) Grupo Q - formado predominantemente por sienitos e quartzo sienitos alcalinos, além de álcali 
granitos. 



  Evidências texturais indicam que a cristalização mineral se deu na seguinte seqüência: a) rochas 
insaturadas - inicia-se com feldspato alcalino (e/ou plagioclásio), seguido por feldspatóides, formando 
complexo intercrescimento com clinopiroxênios e anfibólios ricos em Na-Fe; entre os máficos, 
clinopiroxênio salítico a ferro-salítico, anfibólio hastingsítico, piroxênio rico em egirina e, por fim, biotita. 
b) rochas supersaturadas - quartzo é posterior aos feldspatos, apresentando-se também com feldspato 
alcalino num intercrescimento granofírico tardio; os máficos seguem seqüência similar à anterior, 
excluindo-se o piroxênio alcalino. 
 
Composição mineral 
 
  A variação composicional de minerais dos litotipos de Itatiaia é ampla e notável, mesmo a nível de seção 
petrográfica. Nos grupos A e SA, os clinopiroxênios exibem duas linhas distintas de evolução (Fig. 1), indo 
de salita a ferro-salita até egirina, correlacionadas a diferentes composições iniciais peralcalinas dos 
respectivos magmas parentais (Brotzu et al., 1992); os anfibólios têm comportamento químico similar e 
passam de hastingsita a richterita (Fig. 2); os feldspatos possuem concentrações variáveis de K2O, Na2O e 
CaO (Fig. 3), distinguindo-se termos alcalinos e plagioclásios. No grupo Q, os clinopiroxênios tendem a ser 
relativamente homogêneos e consistem basicamente em salitas mostrando teores mais baixos em CaO; já os 
anfibólios exibem variação composicional que se estende de actinolita a riebeckita até arfvedsonita; a 
composição dos feldspatos é também variável, com termos alcalinos mais ou menos enriquecidos em K2O 
e sódico-cálcicos (plagioclásios). 
  As diferenças composicionais acima sugerem que os três grupos litológicos reconhecidos, o insaturado, o 
saturado e o supersaturado, possam estar relacionados a linhas independentes de evolução petrogenética. 
 
Geoquímica 
 
  Quimicamente, as rochas do maciço de Itatiaia exibem variação composicional clara e bem definida. Nos 
diagramas  reunindo elementos maiores e traços relativamente a MgO, verifica-se diminuição em CaO, 
TiO2, Ba, Sr, V e P2O3, e aumento em Nb, Th, Zr, Rb, La e Ce. Essas feições indicam fracionamento de 
magmas iniciais com presença dominante de feldspatos e quantidades menores de máficos nas fases 
minerais subtraídas. 
  As rochas pertencentes aos três grupos são em geral diferenciadas, mesmo as menos evoluídas (MgO, 1.5-
2 % em peso). As mais diferenciadas dos Grupos A e SA são peralcalinas, com índice agpaítico (I.A.= 
Na2O+K2O/Al2O3 molar) maior que 1,2; entre as do Grupo Q, alguns sienitos têm carater peralcalino 
incipiente (I.A.>0,95), enquanto que os álcali granitos apresentam I.A. inferior à unidade. 
  As rochas do Grupo A exibem SiO2 e Al2O3 aproximadamente constante (teores em torno de 60 e 20% 
respectivamente) e uma clara correlação negativa entre Na2O e K2O. No diagrama residual petrogenético 
(Fig. 4), elas ocupam o campo dos feldspatos primários, evoluindo no sentido do mínimo fonolítico. 
  As rochas do Grupo SA apresentam padrão de variação diverso, com teores de álcalis e Al2O3 
extremamente altos (alcançando valores, respectivamente, de 19 e 24%), alguns dos teores mais altos em 
Th, Zr e Nb, e correlação positiva para K2O e Rb; para determinado valor de MgO, exibem maior CaO, V e 
I.A. e menor K2O/Na2O, Nb e Ba que as rochas correspondentes do Grupo A. No diagrama residual 
petrogenético (Fig. 4), essas rochas projetam-se, em linhas gerais, paralelamente ao cotético nefelina-
feldspato, com algumas delas atingindo o campo de leucita. Registre-se também que alguns diques 
possuem megafenocristais de pseudoleucita. 
  As rochas do Grupo Q distinguem-se prontamente das demais pelos teores mais baixos em Al2O3 e mais 
altos em SiO2. Além disso, apresentam conteúdos mais elevados em Rb, que se concentra 
progressivamente no sentido dos álcali granitos, para alcançar valores de até 400 ppm, não obstante o 
decrécimo de feldspato modal e normativo. No sistema residual petrogenético (Fig. 4), nota-se que as 
composições dessas rochas situam-se próximas ao mínimo termal, sem, no entanto, atingir o cotético 
quartzo-feldspato alcalino. 
  A propósito, não se observa nesse sistema qualquer ligação genética entre os três grupos de rochas. 



 
Petrogênese 
 
  Evidências diversas (p.e. presença de brechas magmáticas, texturas miarolíticas) indicam que os magmas 
da intrusão alcalina de Itatiaia cristalizaram-se em câmara magmática rasa, instalada em zonas 
tectonicamente ativas, e alimentada por diversos pulsos independentes de líquidos evoluídos (traquítico a 
fonolítico), diferenciados, que se alojaram freqüentemente segundo padrão anular. Magmas de carater 
máfico estiveram ausentes, como indicado pelo quimismo mineral (fases pobres em MgO) e global (diques 
menos diferenciados, bordas resfriadas de diques). 
  Evidências geoquímicas (p.e. teores em álcalis, Al2O3 e SiO2) impedem qualquer relacionamento direto 
entre os três grupos de rochas. Cálculos de balanço de massa confirmam que o fracionamento de feldspato 
alcalino exerceu papel fundamental na evolução dos sienitos para nefelina sienitos e dos sienitos saturados 
para álcali granitos. Aparentemente, plagioclásio teve desempenho importante no processo evolutivo das 
rochas do grupo Q, sendo menor junto ao grupo A e negligível no SA, onde o mineral é raramente 
encontrado. Por outro lado, faltam evidências apontando no sentido de um fracionamento dominado pela 
separação de fases empobrecidas em sílica (p.e., anfibólios) durante os estágios iniciais da seqüência 
evolutiva dessas rochas. Esse fato parece excluir o fracionamento mineral como um possível processo 
capaz de transpor a barreira termal, de forma a permitir a passagem de rochas do grupo A para as do grupo 
Q.  
  Os resultados obtidos para as fases analisadas não permitem ligações genéticas entre os grupos A, SA e Q. 
Em realidade, é possível que duas das associações petrográficas presentes em Itatiaia, a insaturada e a 
supersaturada, façam parte de diferentes linhas de evolução petrogenética. Contudo, os dados disponíveis 
são ainda insuficientes para maiores considerações. 
  Os valores elevados em K2O e na razão K2O/Na2O das rochas de Itatiaia são similares aos de outros 
complexos congêneres do sudeste brasileiro (e.g. Morro Redondo, Passa Quatro etc.) e indicam afinidade 
claramente potássica, a exemplo de Tristão da Cunha e ocorrências alcalinas potássicas do Alto Paranaíba. 
  Dados isotópicos preliminares de Sr tendem a se concentrar entre 0,7050 e 0,7055, indicando, assim, que 
processos de contaminação crustal não exerceram papel significante na separação dos três grupos de 
rochas. Esses valores são comparáveis aos determinados para as rochas dos complexos vizinhos de Morro 
Redondo (0,70491-0,70556, cf. Brotzu et. al.,1989) e Passa Quatro (em torno de 0,70505, cf. Brotzu et al., 
1992), e confirmam a existência de fonte mantélica enriquecida em Sr radiogênico sob a região sudeste do 
Brasil (Gibson et al., 1995). 
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Introdução 
 
  Localizado no município de Arraial do Cabo, litoral nordeste do estado do Rio de Janeiro, o complexo 
alcalino da Ilha do Cabo Frio compreende uma área de aproximandamente 8.4 km2, e encontra-se 
encaixado em gnaisses do embasamento pré-cambriano. Fazem parte deste complexo a Ilha do Cabo Frio, 
duas ocorrências sob a forma de "plugs" na área continental adjacente, uma no Morro de Forno e outra no 
Morro do Atalaia, além de diversos diques que cortam toda a região. 
  Através de dados químicos, referentes a elementos maiores, menores, traços e terras raras, e dados 
petrográficos, pretendeu-se investigar a origem do magmatismo alcalino e os processos que deram origem 
à diversidade dos tipos litológicos alcalinos encontrados na área. 
 
Geologia da àrea 
 
  Lima (1974) efetuou o mapeamento geológico da região de Arraial do Cabo (RJ), descrevendo 
mineralogicamente as rochas encontradas.  
  A Ilha do Cabo Frio apresenta forma alongada na direção NE-SW, e é cortada assim como a área 
continental por diversos diques de direções predominantemente N45E. 
  As rochas alcalinas da Ilha do Cabo Frio e das áreas continentais adjacentes foram classificadas, 
segundo o diagrama QAPF (Streikeisen, 1976) como nefelina sienitos, alcalifeldspato sienitos com e sem 
nefelina, e monzonito com nefelina. Os diques foram classificados, através de suas análises químicas e 
petrográficas, como fonolitos, traquitos e lamprófiros. Também é observada na área a presença de brechas 
magmáticas, formadas, principalmente, por fragmentos de fonolitos, traquitos, alcalifeldspato sienitos e 
gnaisse, em uma matriz traquítica. 
  O nefelina sienito é a unidade litológica de maior área aflorante do complexo, possuindo granulação 
variando de média a grossa, e textura granular a porfirítica. É constituído por ortoclásio, clinopiroxênios 
(aegerina-augita, titano-augita e salita), nefelina, anfibólio (variedade das pargasitas) e biotita. Apatita, 
titanita, zircão, opacos e clorita estão presentes como minerais acessórios. 
  Alcalifeldspato sienitos com e sem nefelina são de granulação fina à grossa e textura, 
predominantemente, granular, e constituidos por ortoclásio, plagioclásio, clinopiroxênios (aegerina-
augita, titano-augita e salita), anfibolio (variedade das pargasitas) e biotita. Opacos, apatita, zircão, titanita 
e carbonato são acessórios. 
  O monzonito com nefelina ocorre dentro da unidade de alcalifeldspato sienitos com e sem nefelina. Esta 
unidade é de granulação grossa e textura granular porfirítica e, mineralogicamente, constituida por 
plagioclásio, ortoclásio, biotitas, clinopiroxênio (titano-augita e salita), magnetita, apatita e anfibólios 
(variedade das pargasitas). Titanita e epidoto ocorrem como minerais acessórios. 
  Os diques de fonolitos são porfiríticos e formados por grãos tabulares de sanidina e ortoclásio, aegerina-
augita, anfibólio, nefelina e noseana, biotita, titanita, zircão e magnetita. 
  Os traquitos são constituidos por ortoclásio, clinopiroxênio, anfibólio, biotita, magnetita e carbonato. Em 
geral, acham-se alterados. 
  Os lamprófiros são de granulometria fina a afaníticos porfiríticos, e são constituidos por ortoclásio ou 
plagioclásio, clinopiroxênios (aegerina augita, titano-augitas e salitas), anfibólios (kaersutita e/ou 



variedade das pargasitas), e também opacos, titanita, zircão, apatita, carbonato e cancrinita. Duas 
variedades foram identificadas e classificadas como camptonitos e soda vogesito. 
 
Geoquímica 
 
  O diagrama de alcalis versus SiO2 (Fig 01) mostra as projeções dos dados químicos das rochas do 
presente estudo. Dois grupos distintos podem ser diferenciados, o primeiro, representado pela grande 
totalidade dos nefelina sienitos e fonolitos, fortemente alcalinos, em termos de conteúdo de sílica exibe 
pequena variação composicional; já o segundo grupo, referente ao restante das rochas investigadas, 
mostra claramente uma ampla faixa de variação composicional, onde os valores de Na2O+K2O 
apresentam uma correlação positiva com os conteúdos de SiO2. Neste mesmo gráfico observa-se que os 
alcalifeldspato sienitos com e sem nefelina e os traquitos embora sejam separados dos lamprófiros e do 
monzonito com nefelina por uma expressiva lacuna composicional, as composições das rochas de ambos 
os grupos, como um todo, poderiam ser interpretadas como pertencentes a um "trend" evolutivo único, em 
cuja porção mais evoluida se situariam os fonolitos e nefelina sienitos. 
  Uma série de outros diagramas de variação, baseados, também, em dados de elementos maiores 
reforçam a hipótese de um "trend" de variação único. Mais característicamente os diagramas de óxidos 
versus I.D. (+ ac) (Fig 02) são razoavelmente adequados para o estabelecimento deste "trend". 
  Em relação aos complexos alcalinos de Morro Redondo (Valença et al, 1983), Rio Bonito, Tanguá, 
Itaúna, Morro de São João, Soarinho (Valença, 1980) e Mendanha (Klein, 1993) as rochas de Arraial do 
Cabo são as que mostram os valores mais elevados de alcalis e, também, um grande intervalo de variação 
composicional. As rochas alcalinas de Arraial do Cabo projetam-se, com exeção de uma amostra, no 
campo de rochas insaturadas do diagrama residual Q-Ne-Ks de Hamilton & Mackenzie (1960) (Fig 03). 
Estas rochas mostram um "trend" de diferenciação distinto das apresentadas pelas intrusões alcalinas de 
Itaúna, Tanguá e Soarinho (Valença, 1980), assemelhando-se, de maneira geral, a aquele apresentado pela 
intrusão de Rio Bonito (Valença, 1980).  
  As análises de elementos traços das amostras (Fig 04) mostram que, para rochas de Arraial do Cabo, 
nefelina sienitos e fonolitos apresentam enriquecimento de Rb, Th, U, Nb e Zr e valores muito baixos 
para Ba e Sr o que poderia estar relacionado a fracionamento de k-feldspato e/ou nefelina. Por outro lado, 
alcalifeldspato sienitos com e sem nefelina, monzonito, traquitos e lamprófiros apresentam padrões mais 
irregulares de elementos traços. 
  Os elementos terras raras (Fig 05) mostram um enriquecimento em ETR, em relação às abundâncias nos 
condritos, e altas razões de fracionamento de ETRL. Destacam-se no diagrama dois grupos principais, 
um, com padrão geral bem mais regular, formado por alcalifeldspato sienitos com e sem nefelina, 
monzonito com nefelina (este com anomalia positiva de Eu), e lamprófiros; e o outro, que corresponde os 
nefelina sienitos e fonolitos, que se caracterizam por um padrão concavo para ETRM e por uma leve 
anomalia negativa de Eu. Estes padrões poderiam estar relacionados a fracionamento de k-feldspato, 
titanita e apatita.  
 
Conclusões 
 
  O complexo alcalino formado pela Ilha do Cabo Frio e ocorrências das áreas continentais adjacentes 
constitue-se de nefelina sienitos, predominantemente, alcalifeldspato sienitos com e sem nefelina, 
monzonito com nefelina, brechas magmáticas e diques de fonolito, traquito e lamprófiros. 
  As características químicas das rochas indicam que um "trend" evolutivo único, com participação de 
processos de cristalização magmática fracionada, deu origem aos tipos litológicos observados na área, no 
qual os correspondentes menos evoluídos corresponderiam aos lamprófiros alcalinos e os mais evoluidos 
aos nefelina sienitos/fonolitos. 
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  Três importantes eventos magmáticos tiveram lugar na área do gráben Assunção-Sapucai, a maior feição estrutural da 
porção centro-oriental do Paraguai: toleítico (137-127 Ma), alcalino potássico (132-118 Ma) e alcalino sódico (61-39 
Ma). Quanto às atividades alcalinas, a de natureza potássica acha-se representada por corpos intrusivos, derrames de 
lavas e enxames de diques distribuídos pela região, e reúne rochas mostrando similaridades com as do tipo Província 
Romana de Barton (1979), ou ainda, com as pertencentes ao grupo dos “plagioleucititos” de Fowley (1992). A de 
natureza sódica é essencialmente bimodal, com inclusão em dois grupos litológicos, ankaratritos/nefelinitos e 
fonolitos/fonolitos peralcalinos. 
  Duas suítes petrográficas principais são claramente definidas: basanitos a fonolitos (B-P) e basaltos alcalinos a 
traquifonolitos/traquitos (AB-T), ambas exibindo razões variáveis para K2O/Na2O. Dentro de cada suíte, é possível 
distinguir-se três agrupamentos: o rico em potássio (HK), o potássico (K) e o transicional (tK). A suíte B-P exibe 
sistematicamente a presença de feno/microfenocristais de leucita/pseudoleucita e/ou flogopita/biotita. Plagioclásio é 
ausente no grupo HK e de ocorrência rara nos grupos K e tK, quanto então acha-se restrito à massa fundamental. A suíte 
AB-T é portadora de plagioclásio, com o mineral aparecendo na forma de feno/microfenocristais (grupos K e tK) ou 
como micrólitos (grupo HK). 
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Introdução 
 
  A região do Vale do Ribeira é caracterizada pela grande concentração de corpos alcalinos. Complexos, “plugs” e 
diques de composições variadas entre nefelina sienitos, melteigitos, carbonatitos, fonolitos etc., são encontrados 
cortando rochas de idade Proterozóica dos Grupos Açungui e Setuva, ou rochas graníticas do complexo batolítico Três 
Córregos de idade entre 510-640 Ma (Issler & Freire, 1985). 
  Vasconcellos (1995), a partir de levantamento geoquímico sobre as ocorrências fonolíticas l.s. associadas aos 
complexos do Mato Preto (MP), Banhadão (BA) e Itapirapuã (IT); aos “plugs” de Sete Quedas (SQ) e Barra do Teixeira 
(BT); e diques junto às localidades de Barra do Ponta Grossa (PG), Morro do Chapéu (MC), Cerro Azul (CA) e na 
estrada Sete Quedas-Dr. Ulisses (SQ36, SQ37, SQ39, SQ40 e SQ41), classificou-as como: fonolitos peralcalinos (mais 
comum), fonolitos e traquifonolitos (MP), nefelinitos fonolíticos (SQ e SQ36) e microssienitos (IT). 
 
Geoquímica 
 
  A caracterização geoquímica obtida em fonolitos peralcalinos, fonolitos, traquifonolitos, microssienitos e nefelinitos 
fonolíticos evidencia a existência de grupos distintos para essas rochas. A primeira divisão é feita com relação aos 
elementos maiores. Considerando-se a concentração de MgO, tem-se dois grupos diferentes: um mais enriquecido em 
MgO (>0,9% em peso), englobando, principalmente, rochas consideradas como mais primitivas (nefelinitos fonolíticos 
SQ e SQ36, além dos fonolitos MP, microssienitos IT e fonolitos peralcalinos BA e SQ40); o outro, mais pobre em 
MgO (<0,9% em peso), inclui os demais fonolitos peralcalinos. Os traquifonolitos do Mato Preto acham-se no limite 
dos dois grupos. 
  No grupo empobrecido em MgO tem-se a segunda divisão que é fornecida pelo conteúdo de MnO e de alguns 
elementos traços (Rb, Zr, Nb e Y) e ETRL (La, Ce e Nd), onde encontram-se, rochas ricas em MnO, ET e ETRL, que 
são os fonolitos peralcalinos e traquifonolitos MP, e tipos mais pobres, os demais fonolitos peralcalinos. 
  A partir do estudo de “spidergrams” para ET esta segunda separação é realçada, evidenciando o grande 
enriquecimento para os elementos citados acima, e também em Cs, Th, U e Tb, nas rochas do Mato Preto. Os diagramas 
ressaltam, ainda, as diferenças existentes entre as rochas ricas e pobres em MgO.  
  Outro conjunto de rochas é caracterizado nos “spidergrams”, com os fonolitos peralcalinos PG, SQ e CA exibindo 
anomalias mais acentuadas que as presentes nas demais rochas do grupo com baixo MgO. Este novo agrupamento é 
também evidente nos padrões de ETR, sendo marcado por rochas que apresentam fracionamento menor em ETR 
médios e pesados. Quanto ao comportamento desses elementos, ao grupo junta-se também o nefelinito fonolítico do 
dique SQ36. 
  Sendo assim, os diques e “plugs” alcalinos do Vale do Ribeira podem ser inicialmente divididos em dois grupos 
principais:  
1. rochas ricas em MgO: nefelinitos fonolíticos SQ e SQ36, fonolitos MP, microssienitos IT e fonolitos peralcalinos 
SQ40 e BA; 
2. rochas pobres em MgO: demais fonolitos peralcalinos. 
  E, a partir do grupo 2, tem-se outra divisão em três novas séries ou grupos: 
1. rochas ricas em ET e ETR: fonolitos peralcalinos e traquifonolitos MP; 
2. rochas pobres em ETRP: fonolitos peralcalinos PG, CA e SQ; 
3. rochas intermediárias entre 1 e 2: fonolitos peralcalinos MC, BT e diques SQ37, SQ39 e SQ41. 
  Geograficamente alguns desses conjuntos de rochas definem linhas de direção NW-SE, coincidentes com os diques 
básicos da Formação Serra Geral. As rochas do primeiro grupo localizam-se mais ao norte da região e, claramente, 
podem ser alinhadas segundo NW-SE. As ocorrências pobres em ETRP, que ocorrem mais ao sul, também definem um 
alinhamento nítido. Entre as rochas intermediárias podem ser traçadas linhas unindo as ocorrências de Barra do Teixeira 
e do Morro do Chapéu; e entre os diques SQ37, SQ39 e SQ41.  
  Essas séries são melhor caracterizadas quando construídos diagramas utilizando-se razões entre os elementos traços. 
Na maioria dos diagramas é definida uma nítida separação entre os dois primeiros grupos.  



  Com base no trabalho de Pearce & Norry (1979), foram confeccionados inicialmente diagramas utilizando-se as razões 
Zr/Nb (Fig. 1)e Zr/Y (Fig. 2) contra Zr. Na figura 1, o grupo com alto MgO possui baixa razão Zr/Nb (<2), enquanto as 
rochas pobres em MgO mostram razão maior ou igual a 2, variando até 5. 
  No diagrama Zr/Y vs. Zr (Fig. 2), tem-se razões menores que 17 para as rochas com alto MgO e superiores a 20 para o 
segundo grupo, sendo que as rochas do Mato Preto e do dique SQ39 apresentam valores intermediários entre as duas 
séries. 
  Diagrama relacionando as razões Zr/Nb e Ba/Nb (Fig. 3) separa as rochas ricas em MgO, com baixa razão Zr/Nb e 
com alto Ba/Nb (>2) das pobres em MgO, com alto Zr/Nb e baixo Ba/Nb (<2). O traquifonolito MP e o fonolito 
peralcalino CA encontram-se no limite entre os dois grupos, com relação ao Zr/Nb, porém, pertencem, claramente, ao 
segundo grupo, considerando-se a razão Ba/Nb. 
  Empregando-se as razões Nb/Ba vs. La/Ba (Fig. 4) essa divisão é novamente ressaltada, sendo que as rochas do 
primeiro grupo contêm razão Nb/Ba menor que as do segundo. Para La/Ba não se distingue qualquer limite. 
  Com base nas razões entre alguns elementos traços como Nb/Y ou Cs/Y, são destacadas as rochas pobres em ETR 
(PG, SQ e CA). A partir das razões Nb/Y, tem-se para essas rochas valor igual a 1:17, enquanto para as demais ela é de 
aproximadamente 1:6. No caso da razão Cs/Y, esse grupo apresenta valores de 2,5:1 contra 1:6 nos demais casos. O 
traquifonolito MP, possui razão Cs/Y=0,7 separando-se dos outros dois grupos.  
  Dados isotópicos obtidos a partir da razão 87Sr/86Sr dividem as rochas investigadas em apenas dois grupos, um com 
alta razão 87Sr/86Sr (0,709437±4 a 0,710510±3), constituído pelos fonolitos peralcalinos SQ37 e SQ, e outro com baixa 
razão 87Sr/86Sr (0,704834±32 a 0,70649±2), sendo o menor valor encontrado no nefelinito fonolítico SQ. 
 
Discussões 
 
  As variações dos dados geoquímicos e isotópicos caracterizam, portanto, a existência de grupos distintos de rochas 
alcalinas na região do Vale do Ribeira, separando o complexo do Mato Preto por seu enriquecimento em ETR e ET; as 
rochas pobres em MgO, geralmente mais primitivas; e as rochas empobrecidas em ETRP. Para explicar essas variações 
Vasconcellos (1995)  admite várias hipóteses: 
1. existência de magmas diversos responsáveis pela formação dos diferentes grupos; 
2. geração das rochas a partir de uma mesma fonte, porém com diferentes graus de fracionamento; 
3. contaminação crustal. 
  A primeira hipótese baseia-se na ocorrência de rochas mostrando padrões semelhantes de ETR, que indicam mesmo 
grau de fusão a partir de fontes diversas, como discutido por Alibert et al. (1987).  
  A segunda considera cálculos de balanço de massas, onde verifica-se a possibilidade de geração de todas as rochas 
estudadas, a partir de rochas mais primitivas, os nefelinitos fonolíticos, tendo estes últimos sido formados a partir de 
magmas nefeliníticos ou basaníticos. 
  A terceira hipótese é embasada, quando são comparadas as porcentagens de SiO2 com a razão inicial R0, no aumento 
em SiO2 em relação ao aumento da razão inicial Ro. Petrini et al. (1987), no estudo dos basaltos da Bacia do Paraná, 
discutiram a possibilidade da contaminação de basaltos com alto Ro, por um contaminante granítico rico em SiO2. 
  Marsh (1987) atribuiu a variação composicional, em suítes fonolíticas a processos de cristalização fracionada, que se 
fizeram acompanhar de transferência de voláteis, acarretando interação entre rochas crustais e os fonolitos mais 
evoluídos. O autor descreveu ainda que os fonolitos não são membros de um único “trend”, mas representam diversas 
linhagens de cristalização fracionada a partir de um número de fonolitos primitivos. 
  Sendo assim, as três hipóteses discutidas acima são aceitáveis para a formação das rochas em questão, considerando-se 
fontes diversas para a geração de fonolitos l.s.; diferentes graus de fracionamento, a partir de seqüências distintas, 
capazes de formar diferentes séries; contaminação crustal, responsável pelas variadas razões isotópicas. 
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Introdução 
 
  A abertura do Oceano Atlântico Sul (150-130 Ma) originou uma margem continental passiva tanto na costa oeste 
africana quanto na costa brasileira, esse evento surgiu associado a sistemas de rifteamento e magmatismo extremamente 
complexos.  
  Apesar de estarem encaixadas no intervalo geológico à abertura do Atlântico Sul, as rochas alcalinas, os derrames 
basálticos da bacia do Paraná e posteriormente as ocorrências alcalinas do estado do Rio de Janeiro, não têm uma 
associação cogenética relatada satisfatorimente. Faremos observações preliminares com os dados de elementos maiores, 
traços e terras raras com os maciços de Tanguá, Rio Bonito, Morro de São João e Itaúna.  
 
Geologia dos maciços alcalinos de Itaúna, Tanguá, Rio Bonito e Morro de São João 
 
  Os maciços alcalinos estudados de Tanguá,  Rio Bonito,  Morro de São João e Itaúna apresentam idade do Cretáceo 
inferior,  estendem-se em caráter regional no estado do Rio de Janeiro e estão grosseiramente alinhados na direção este-
oeste. Estes maciços estão encaixados em rochas pré-cambrianas e perfazem uma área aproximada de 106 Km².  As 
amostras de rochas alcalinas estudadas  nestes maciços apresentam-se extremamente ricas em álcalis, figura 1; os  tipos 
de associação mais comuns nos maciços de Rio Bonito e Tanguá são pulaskitos, nordmarkitos e/ou umptekitos,  
nefelina sienitos,  foiaítos e pseudoleucita foiaítos (Lima,1976). Valença (1980) classificou duas seqüências principais,  
a primeira constituídas de rochas ultramáficas de Morro de São João e a segunda que compreende todas as variedades 
de rochas intermediárias de Itaúna,  Tanguá,  Rio Bonito e Soarinho.   Dentre as intermediárias classificou os sienitos 
de Tanguá e Rio Bonito em inferiores (Iower syenites), intermediários (middle syenites) e superiores (upper syenites),  
isto através da disposição e da ocorrência de pseudoleucita e nefelina,  assim os sienitos  da borda do complexo sem 
pseudoleucita e com concentrações menores de nefelina foram chamados de sienitos inferiores, a medida em que a 
topografia se eleva as amostragens indicam teores mais elevados de nefelina,  denominando estes sienitos de 
intermediários.  Os sienitos superiores atingem as mais altas topografias do complexo, com sienitos ricos em nefelina e 
pseudoleucita. 
  O Maciço de Itaúna é uma intrusão  subvulcânica com duas fases magmáticas,  estas fases são mais jovens em direção 
ao topo do maciço,  as associações principais  encontradas são: pseudoleucita-nefelina sienito,  analcita nefelina sienito 
e fonolitos.  O maciço  Morro de São João constitui-se de rochas ultramáficas a intermediárias na composição, com 
anfibólio shonkinitos,  malignitos,  gabros e monzosienitos. Os diques que cortam todos os complexos alcalinos são,  
em sua maioria,  de fonolítos e traquitos.  As brechas magmáticas representam as fases tardias dos maciços descritos. 
 
Geoquímica 
 
  Os dados obtidos através de amostragens de campo são basicamente de  sienitos, nefelina sienitos, traquitos e fonolito.  
Os elementos maiores mostram o comportamento geoquímico diferenciado em relação ao MgO e sugerem um 
fracionamento de apatita (ap), ilmenita (il), nefelina(ne), clinopiroxênio (cpx) e K-feldspato, figura 2.  Em relação aos 
elementos traços  a distribuição de Ni exibe uma baixa variação no maciço de Rio bonito (15-17 ppm),  em Tanguá esta 
variação é moderada (3-18 ppm) e em Itaúna os teores são os de mais baixa variação (3-5 ppm), o gráfico de Ni versus 
MgO  distinguem-se dois grupos independentes nas rochas de Tanguá, incluindo as rochas traquíticas, onde observamos 
os teores mais baixos , figura 3.   A média do Cr para todos os maciços é de 12 ppm,  uma média alta comparada aos 
sienitos da península de Kola (Sorensen, 1974).     



 
 

Figura 1 - Gráfico de álcalis  (Na2O +K2O) x SiO2, mostrando a alta alcalinidade das rochas alcalinas dos 
maciços de Rio Bonito, Tanguá, Morro de São João e Itaúna. 

 
  A Figura 4 mostra a distribuição dos Elementos Terras Raras (ETR)  normalizados para condritos (Eversen et al.,1978) 
dos maciços estudados. Em todas as amostras estudadas geoquimicamete  há um enriquecimento de Terras Raras Leves 
(TRL).  As rochas alcalinas de Rio Bonito, exibem razões de Eun/Eu* que variam de 0.758-1.485,  com anomalias 
negativas moderadas de Eu, mostrando o fracionamento de plagioclásio e de K-feldspato e, provavelmente de apatita,  
reforçando a análise de elementos maiores da figura 2. O padrão de Rio Bonito indica  certa uniformidade em relação ao 
outros maciços, principalmente se comparadas às anomalias positivas ou negativas dos outros maciços. 
  As rochas alcalinas de Tanguá também apresentam um enriquecimento em TRL, (fig.2),    entretanto as amonalias 
negativas de Eu em algumas rochas estão mais realçadas, principalmente nas rochas mais evoluídas, indicando o 
fracionamento de K-feldspatos; as  razões de Eun/Eu* em Tanguá variam de 0.255-1.0873.  
  A amostra de Itaúna (figura 4b), é representada por um sienito que  exibe um padrão diferenciado dos outros maciços, 
devido a  linearidade desta rocha  nas TRP.  A anomalia negativa de Eu sugere a remoção de plagioclásio e K-feldspato,  
isto é reforçado quando esta mesma amostra é normalizada para manto e são observadas altas anomalias negativas  de 
Sr e Ba, concomitantes com a de Eu.     A  anomalia positiva de Dy poderia indicar o fracionamento de K-feldspato e 
anfibólio, a  razão  Eun/Eu* é de 0.571.  O maciço  Morro de São João têm a média do enriquecimento de TRL um 
pouco menores que os demais maciços, com moderada anomalia negativa de Eu e Dy.   
  Investigando  a semelhança dos maciços do estado do Rio de Janeiro com outras ocorrências mundiais, observamos 
algumas similiaridades com as  lavas ultrapotássicas do setor leste do “rift’ africano que se mostra extremamente 
compatíveis com as distribuições dos maciços estudados, enquadrando-se nos pdrões dos maciços de Rio Bonito, 
Tanguá e Morro de São João, entretanto os alcáli-basaltos de Açores (White et al., 1979);  os traquibasaltos de Tristão 
da Cunha (Thompson et al., 1984); as lavas ultrapotássicas do setor oeste do “rift”africano (Davies e Lloyd, 1988), 
mostram-se um pouco depletados em para as TRL comparadas com os maciços estudados, mas  têm similiaridades para 
as TRM e TRP. 
 
Conclusões 
 
  O dados geoquímicos e os estudos preliminares mostram que os maciços estudados originam-se de magmas com 
afinidade potássica, onde as amostras exibem  altos teores de K2O com teores considerados de Ba, Sr, Rb, Th, Zr, Y,  O 
padrão das  TRL mostra-se enriquecido paras todos os maciços e para o sienito de Itaúna. As anomalias de Eu indicam 
o fracionamento de plagioclásio, K-feldspato e possivelmente apatita.  A amostra de sienito em  Itaúna exibe um 
fracionamento maior nas TRP, podendo indicar a fracionamento de titanita, apatita e anfibólio nos estágios finais de 



cristalização.Comparativamente a todos os maciços, o fracionamento de K-felspato é mais significativo nas rochas de 
Tanguá pois suas anomalias negativas de Eu são mais acentuadas que os outros maciços.. 
  O padrão de distribuição dos maciços estudados tem similiaridade com as lavas ultrapotássicas do setor leste do rift 
africano, enquanto que para este mesmo padrão quando comparado à outras ocorrências, observamos que os ácali-
basaltos de Açores, os traquibasaltos de Tristão da Cunha, mostram-se depletados em relação as TRL, entretento têm 
similiaridade com as TRM e TRP.     
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Figura 2 - Gráfico dos elementos maiores vs. MgO(% de peso), mostrando o fracionamento de ilmenita, magnetita, 
plagioclásio, K-feldspato, clinopiroxênio, apatita. 
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Introdução 
 
  Na região do Vale do Ribeira são encontrados diques e “plugs” alcalinos de composição fonolítica l.s., associados aos 
complexos do Banhadão (BA), Itapirapuã (IT) e Mato Preto (MP), e aos “plugs” de Sete Quedas (SQ) e Barra do 
Teixeira (BT), ou ocorrem como diques cortando o granito Três Córregos, nas localidades de Barra do Ponta Grossa 
(PG), Morro do Chapéu (MC), Cerro Azul (CA) e na estrada entre Sete Quedas e Dr. Ulisses (SQ-DR.U). Segundo 
Vasconcellos (1993b) essa rochas são classificadas como: fonolitos peralcalinos (mais comuns); fonolitos e 
traquifonolitos (presentes somente no Mato Preto); e nefelinitos fonolíticos (observados em Sete Quedas e em um dos 
diques SQ-DR.U). O fonolito peralcalino de Itapirapuã é petrograficamente descrito como um microssienito, devido à 
ausência de nefelina modal. 
  Do ponto de vista mineralógico são rochas constituídas, essencialmente, por feldspato alcalino (em geral rico em K2O 
e, menos comumente, em Na2O); piroxênio e nefelinas. Subordinadamente, ocorrem biotitas; granadas titaníferas (nos 
nefelinitos fonolíticos e no fonolito peralcalino do Banhadão); anfibólios (no fonolito do Mato Preto) e minerais opacos 
(fonolito do Mato Preto). Zeólitas são o principal produto de alteração das nefelinas na maioria das rochas fonolíticas 
l.s., geralmente acompanhadas de pequenos cristais de cancrinita. 
  Os piroxênios apresentam ampla variação composicional, ocorrendo tipos cálcicos, sódico-cálcicos e sódicos. 
Representam a principal fase máfica em todas as rochas fonolíticas l.s. e formam fenocristais, microfenocristais e 
cristais constituintes da matriz. 
 
Piroxênios 
 
  Microscopicamente observam-se piroxênios de cores variadas, ocorrendo desde cristais incolores, castanho claros até 
tipos mais esverdeados, com forte pleocroísmo para o amarelo. Comparando-se as propriedades ópticas desses minerais 
com os dados de Deer et al. (1992) pode-se dizer, principalmente com base na cor, que variam desde diopsídio (incolor) 
a augita (castanha) e egirina-augita e egirina (verdes). 
  A composição química dos piroxênios foi obtida por meio de microssonda eletrônica. Foram analisados elementos 
maiores, além do Cr2O3. FeOtot foi estimado como FeO e os valores de Fe2O3 calculados com base em Papike et al. 
(1974), a partir do programa PAP-CAMECA. 
  Para a classificação química dos piroxênios foram empregados os diagramas de Morimoto (1988). Inicialmente, 
usando-se a soma Ca + Mg + Fe2+ contra 2Na (Fig. 1), observa-se a grande variação composicional desses minerais, 
passando de tipos ricos em Ca + Mg + Fe2+ (tipo Quad de Morimoto) até muito ricos em Na (tipo sódico de Morimoto). 
Verifica-se um aumento em Na a partir dos nefelinitos fonolíticos, fonolitos e microssienitos até os fonolitos 
peralcalinos. 
  Os piroxênios do campo Quad foram projetados no diagrama Wo-En-Fs de Morimoto (1988)(Fig. 2) e os dos campos 
Ca-Na e Na no diagrama Quad-Jd (jadeíta)-Eg (egirina) (Fig. 3). Os dados relativos aos fenocristais e microfenocristais 
foram separados daqueles da matriz para obter-se uma melhor vizualização. 
  Com base nesses gráficos, nota-se que os piroxênios cálcicos (diopsídio, hedembergita e augita, Fig. 2) ocorrem 
preferencialmente formando fenocristais e microfenocristais e, em poucos casos, como formadores da matriz; já os tipos 
sódico-cálcicos (egirina-augita, Fig. 3) são mais comuns na matriz das rochas, podendo aparecer também na forma de 
fenocristais e microfenocristais. Piroxênios sódicos, definidos como egirina (Fig. 3) acham-se restritos à matriz dos 
fonolitos peralcalinos, e identificados apenas no “plug” de Sete Quedas e em dique da estrada SQ-DR.U (aqui 
denominado dique SQ37). 
  Nos fonolitos, descrevem-se microfenocristais e fenocristais de diopsídio e cristais de egirina-augita e augita na matriz. 
Nos traquifonolitos, os fenocristais variam de diopsídio a hedembergita, enquanto na matriz ocorre apenas egirina-
augita. Nos nefelinitos fonolíticos,  tem-se somente piroxênios cálcicos (diopsídio e hedembergita) na forma de 
fenocristais, microfenocristais ou como parte da matriz. 
  Zoneamento composicional é comum e está presente principalmente nos piroxênios dos fonolitos peralcalinos e, em 
menor escala, nos nefelinitos fonolíticos.  A variação é definida pelo aumento em Na e Fe3+ e pela diminuição em Ca e 



Mg do núcleo para as bordas dos cristais; essa mudança no quimismo se reflete diretamente na coloração, que se torna 
mais esverdeada junto às margens dos grãos. 
  O acréscimo em Na é  também registrado a partir de rochas consideradas como menos evoluídas (nefelinitos 
fonolíticos) para as mais evoluídas (fonolitos peralcalinos). O componente Eg (NaFe3+Si2O6) de Morimoto (1988) varia 
de 1 a 8% nos nefelinitos fonolíticos; de 1 a 16% nos fonolitos; de 4 a 18% nos traquifonolitos; de 1 a 90% nos 
fonolitos peralcalinos, sendo os cristais mais enriquecidos em Na aqueles constituintes da matriz. O componente acmita 
(Ac) varia de 2-7% nos nefelinitos fonolíticos; 2-11% nos fonolitos; 5-13% nos traquifonolitos a 5-50% nos fonolitos 
peralcalinos. Procurando-se obter uma melhor definição dessa variação observou-se, a partir da relação entre Na afu 
(átomos por unidade de fórmula) e mg (Mg/Mg+Fe2+) dos minerais da matriz, valores mais elevados de mg para os 
piroxênios dos nefelinitos fonolíticos da estrada SQ-DR.U (dique SQ36; 0,777); dos fonolitos de Mato Preto (0,813); e 
do microssienito de Itapirapuã (0,907), que possuem os valores mais baixos de Na (afu), respectivamente: 0,046; 0,041; 
e 0,013. 
  Essa evolução é da mesma forma observada comparando-se os  valores de Si, Ti e Fe3+ (afu) em relação a mg, havendo 
aumento desses três elementos a partir das rochas mais primitivas até as mais evoluídas. 
  A análise de diagrama utilizando as porcentagens dos óxidos CaO e MgO dos piroxênios caracteriza muito bem essa 
evolução, com os nefelinitos fonolíticos e fonolitos mostrando-se enriquecidos nesses elementos e os fonolitos 
peralcalinos com valores bastante reduzidos, às vezes tendendo a zero (Fig. 4). 
  No diagrama Na-Mg-Fe* {Fe* = Fe2+ + Mn + (Fe3+ - Na)}, distinguem-se dois “trends” evolutivos indicativos do 
enriquecimento em Na e diminuição em Mg a partir de rochas menos evoluídas até as mais evoluídas (Vasconcellos, 
1993a). 
  Quando esses “trends” são comparados com dados da literatura para outros complexos alcalinos brasileiros (Gomes et 
al., 1987), eles são semelhantes ao dos piroxênios dos fonolitos do Banhadão (Ruberti, 1984), sempre caracterizados 
pelo grande enriquecimento em Na. 
  Na projeção convencional Ca-Mg-Fe* (Fe2+ + Fe3+ + Mn), os piroxênios mostram forte enriquecimento no componente 
Fe*, originando assim “trends” tipicamente alcalinos (Fig. 5). 
 
Conclusões 
 
  O estudo do quimismo dos piroxênios dos diques e “plugs” alcalinos da região do Vale do Ribeira caracteriza a grande 
variação que ocorre entre essas rochas, separando-as em rochas de caráter mais primitivo, os nefelinitos fonolíticos, 
fonolitos e microssienitos; e rochas mais evoluídas, os fonolitos peralcalinos. Essa variação é observada, 
principalmente, com relação ao aumento em Na e diminuição do mg e pelas relações entre Na, Mg e Fe*.  
  É evidente, portanto, a diferença existente na composição química dos piroxênios entre os diversos grupos de rochas, 
sendo os piroxênios das rochas mais evoluídas mais enriquecidos em Na e Fe*. Esta variação química reflete a evolução 
de “trends” de cristalização a partir dos nefelinitos fonolíticos até os fonolitos peralcalinos. 
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Geológico 

O Cráton do São Francisco é limitado a norte pelas faixas de dobramentos brasilianas Rio Preto e Riacho do Pontal 
(Almeida, 1977; Fig. 01). Dentro do contexto da Riacho do Pontal estão inseridos os granitos de natureza alcalina 
metaluminosa e peralcalina, alinhados  fortemente segundo a direção do cinturão (NE-SW). Estes maciços pré-
brasilianos (Plá Cid, 1994) são altamente afetados por uma tectônica de empurrão em baixo ângulo, que promove neles 
um caráter milonítico. Nesta porção do Cráton do São Francisco, os movimentos colisionais brasilianos colocam em 
evidência movimentos dominantes de SE para NW (Leite et al., 1992). 

Os maciços metaluminosos (biotita álcali-feldspato granitos) ocorrem como corpos isolados na porção NE do 
alinhamento ou associados à fácies peralcalinas, nas porções externas do cinturão. A parte interna deste é dominada 
largamente por maciços peralcalinos (aegirina e/ou riebequita álcali-feldspato granitos), ocorrendo muito 
subordinadamente fácies metaluminosas (Plá Cid, 1994). Esta inter-relação de fácies metaluminosas e peralcalinas nos 
mesmos maciços pode estar estreitamente associada a deformação em baixo ângulo, promovida durante o evento 
colisional brasilano, que teria colocado corpos originalmente distintos em contato. 

Tanto nos termos metaluminosos, quanto nos peralcalinos as micas são um produto final da cristalização (e também da 
recristalização brasiliana), ocorrendo como cristais bem formados, subédricos a euédricos, nos interstícios da matriz, ao 
longo de zonas de cisalhamento ou inclusa em fraturas sobretudo de feldspatos alcalinos. Nos maciços peralcalinos 
podem ocorrer da mesma forma ou também como blastos, como produto da transformação de piroxênios e/ou anfibólios 
sódicos ou recristalizando, principalmente, junto com a magnetita (Plá Cid, 1994). 

 
Discussão dos resultados 
  
Foram utilizadas neste trabalho as análises de Conceição (1990) e Plá Cid (1994), efetuadas nos Laboratórios de 

Microssonda Eletrônica da Université Paris-Sud e UFBa, respectivamente. Na tabela são colocadas apenas amostras 
representativas dos maciços metaluminosos a NE, de fácies metaluminosas e peralcalinas da parte externa do 
alinhamento e dos maciços peralcalinos internos ao cinturão. 

As elevadas razões de Fe/Fe+Mg (0.64 a 0.92) colocam estas micas dentro do campo das biotitas (micas tri-
octaédricas; Fig. 02), enquanto os valores elevados de Si (5.48 a 6.12) demonstram que composicionalmente são ricas 
em mólecula de Anita (Conceição, 1990; Fig. 02). Micas com esta composição são características de granitos da série 
alcalina (Whalen et al., 1987). 

As biotitas dos maciços metaluminosos são as mais deficientes em Si (5.47 a 5.65), o que é compensado pelo elevado 
Al total (em média 2.98, tabela). Por outro lado, as micas dos maciços peralcalinos são extremamente silicosas, até 
mesmo tetrassilicosas (Si > 6; Fig. 02) e comparativamente menos aluminosas (Al em torno de 2.0, tabela). A sua razão 
Fe/Fe+Mg é extremamente elevada (> 0.95), são portanto anitas quase puras (Conceição, 1990). 

Localizadas entre estes dois extremos estão as biotitas das fácies externas metaluminosas e peralcalinas. A observação 
do diagrama da figura 02 evidencia a composição química peculiar destes dois grupos de biotitas. Aquelas de fácies 
metaluminosas são mais enriquecidas em Si, em comparação aos biotita-granitos à NE, enquanto nas fácies peralcalinas 
estas apresentam valores mais baixos da razão Fe/Fe+Mg comparadas aos maciços peralcalinos. Fica claro, porém, que 
as composições das biotitas das fácies metaluminosas é bem próxima daquelas dos maciços a NE, o mesmo ocorrendo 
com as das fácies peralcalinas com relação aos maciços dominantemente peralcalinos (Figs. 02 e 03). 

Uma relação evolutiva entre todos os grupos nos parece descartada, uma vez que as biotitas a NE evoluem no sentido 
anita⇒siderofilita, enquanto nos maciços peralcalinos a evolução é em sentido oposto. Nos grupos intermediários a 
relação de evolução não é clara, podendo ocorrer nos dois sentidos. Por outro lado, a posição geológica destas fácies, 
pode sugerir que ocorreu uma interação entre ambas durante a orogênese brasiliana ou simplesmente a 
deformação/recristalização foi mais intensa nesta zona do cinturão. De qualquer forma, é notório que as micas dos 
grupos intermediários representam produtos quimicamente modificados dos extremos mais “puros”. Isto pode sugerir 
também que as micas dos maciços metaluminosos e peralcalinos apresentam uma composição química primária ou bem 
próxima disto.  

Para explicar a forte variação da razão Fe/Fe+Mg das biotitas de fácies peralcalinas e maciços peralcalinos, deve-se 



considerar que parte destas são um produto direto da transformação de máficos sódicos e/ou recristalização conjunta 
sob elevadas condições de fO2 (Plá Cid, 1994). É frequentemente observada em lâmina, biotita nas bordas dos máficos 
sódicos e magnetita, por vezes podendo ter estas fases como  inclusões. A recristalização de micas sob condições 
elevadas de fO2, associadas à minerais ricos em Fe+++, sobretudo magnetita, pode explicar o grupo de anitas com razão 
Fe/Fe+Mg entre 0.6 e 0.7 aproximadamente, (Fig. 02) e mais ricas em Mg (Fig. 03). 

Com relação a este último aspecto, pode-se notar na figura 02 que as micas que apresentam razões Fe/Fe+Mg mais 
baixas são as de fácies peralcalinas ou de maciços peralcalinos, o que pode ser mais um indício da existência de um 
grupo de biotitas produto da transformação de outras fases minerais, principalmente máficos sódicos. 

Todas estas biotitas apresentam um trend evolutivo dentro do esperado para uma suíte fortemente alcalina, evoluindo 
segundo uma reta de Mg e Altotal bem baixos, com exeção das micas recristalizadas sob elevadas fO2 que apresentam 
Mg mais elevado (Fig. 03). Este trend, está dentro da evolução mostrada, por exemplo, dos granitos rapakivi da 
Escandinávia.   
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Figura 01- Cráton do São Francisco e suas faixas marginais (Shobbenhaus et al., 1984). Coberturas Fanerozóicas (A); 

Faixas de Dobramento (B; 1- Sergipana; 2- Riacho do Pontal; 3- Rio Preto; 4- Araçuaí; 5- Brasília; 6- Ribeira); 
Coberturas Sedimentares relativas ao Brasiliano (C); Cráton do São Francisco (D) e Área de Estudo (E). 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 MTR  MFM  MFP  MMP  MMM  
Amostra 412  415  412  399  CL55  
Posição c b c b c b c b c b 
           
Si 6.09 6.12 5.77 5.76 6.00 5.97 5.98 6.03 5.57 5.48 
Ti 0.32 0.33 0.34 0.34 0.45 0.46 0.35 0.35 0.40 0.45 
Al total 2.03 1.99 2.78 2.75 1.91 1.95 1.93 1.90 2.83 2.99 
Mg 1.84 1.80 0.49 0.53 0.76 0.75 0.13 0.12 0.49 0.43 
Ca 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 
Mn 0.05 0.06 0.04 0.04 0.07 0.07 0.17 0.15 0.02 0.03 
Fe 3.69 3.59 4.20 4.24 4.63 4.59 5.15 5.11 4.30 4.25 
Na 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.04 0.00 0.04 0.03 0.03 
K 1.89 1.87 1.85 1.91 1.86 1.88 1.95 1.95 1.95 1.88 
Total 15.94 15.79 15.52 15.59 15.70 15.71 15.68 15.67 15.60 15.52 
           
Al IV 1.91 1.88 2.23 2.24 1.91 1.95 1.93 1.90 2.43 2.52 
Al VI 0.12 0.11 0.55 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.46 
FM 0.67 0.66 0.90 0.88 0.86 0.86 0.98 0.98 0.90 0.91 
Tabela- Análises químicas representativas dos granitos da PACAL. Legenda: Micas trans- 
formadas e/ou recristalizadas (MTR); Micas de fácies metaluminosas (MFM); Micas de 
fácies peralcalinas (MFP); Micas de maciços peralcalinos  (MMP);  Micas  de  maciços 
metaluminosos (MMM).  
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Introdução 
 
  O Batólito Monzo-sienítico Guanambi-Urandi (BMGU) está localizado na parte oeste do estado da 
Bahia, aflorando em um vale limitado pelos meta-sedimentos do Grupo Espinhaço na margem esquerda 
do Rio São Francisco, no Cinturão Móvel Urandi-Guanambi de idade Transamazônica. O maciço 
apresenta forma sigmoidal, possuindo uma extensão N-S de 230 km e abrangendo uma área com cerca de 
11.000 km2. 
 
Geologia regional 
   
  O BMGU é intrusivo nos terrenos Arqueanos dos Complexos Santa Isabel (granulitos, migmatitos e 
gnáisses; poli-metamorfizados) e Riacho de Santana (sequência vulcano-sedimentar de fácies xisto verde 
a anfibolítica baixa). O caráter intrusivo do batólito é marcado pela quantidade e diversidade de enclaves 
encontrados e a presença de metamorfismo de contato nos terrenos do Complexo Riacho de Santana. No 
BMGU as estruturas de fluxo magmático, marcadas pela orientação dos pórfiros e leitos máficos, 
desenham feições que sugerem a coexistência de múltiplas intrusões contemporâneas. Os terrenos onde 
estas estruturas são dominantes correspondem a 94% das rochas aflorantes. Utilizando-se de critérios 
estruturais e faciológicos foi possível identificar a presença de um conjunto de plutões intrusivos 
tardiamente que constituem as demais litologias do BMGU. 
 
Petrografia 
 
  Dentro do batólito predominam rochas monzoníticas porfiríticas, com termos sieníticos e graníticos 
subordinados. As litologias apresentam uma mineralogia comum, com proporções variáveis de mica, 
clinopiroxênio e anfibólio, e têm como minerais acessórios zircão, minerais opacos, esfênio, apatita, 
alanita, fluorita e molibdenita. Os feldspatos presentes são ortoclásios, geminados segundo as leis albita e 
Calsbard, o plagioclásio ocorre modalmente de forma expressiva, diferentemente das rochas sieníticas da 
parte leste do estado (Conceição, 1993), indicando o caráter transsolvus a subsolvus destes magmas. O 
clinopiroxênio é o diopsídio e frequentemente contém texturas simplectíticas com os óxidos ferro-
titanados. 
 
Geoquímica 
 
  Os dados químicos disponíveis sobre as rochas deste batólito (Tabela) colocam em evidência a presença 
de um magmatismo potássico (1.2<K2O/Na2O<3.7), metaluminoso, com dominância de termos 
monzoníticos e sieníticos, que ao longo da diferenciação (51ð72% SiO2) evoluem com valores 
relativamente constantes em álcalis. Em algumas fácies, notadamente nas rochas sieníticas máficas, tem-
se um perfil comparável àquele estabelecido por Foley et al. (1987) para as rochas ultrapotássicas do 
Grupo III.  
  Também é característico nestas rochas os elevados valores em flúor (≈3000 ppm) e moderados nos 
termos mais diferenciados (73% SiO2, 850 ppm F), que associados aos baixos valores de Ti, Zr, Nb e a 
presença de hiperstênio normativo indicam uma afinidade shoshonítica. Os conteúdos de Ni (65-162 
ppm) e Cr (136-418 ppm) embora relativamente elevados para rochas intermediárias, indicam que os 
magmas não representam líquidos em equilíbrio com condições mantélicas. Todavia, estes valores são 
comparáveis aos sienitos de suítes potássicas correlacionados a magmas de filiação mantélica (Thompson 
& Flower, 1987). 



  Nos spiderdiagrams tem-se depleções constantes em Ba, Nb e Ti, sendo ocasionais aquelas em P, Sr e 
Nd. As primeiras, por suas constâncias, traduzem, provavelmente, uma assinatura primitiva da fonte. As 
outras (P e Sr) podem ser explicadas pelo fracionamento das fases minerais observadas (apatita e 
plagioclásio). Contudo, a depleção em Nd presente em algumas amostras tem sido observada em rochas 
potássicas com afinidade lamprofírica (Conceição et al. sous press). O comportamento do Th é variável, 
mas predomina em algumas regiões um pico fortemente positivo (3000 x condrito) sugerindo 
cristalização tardia de monazita e podendo também indicar participação de uma componente crustal. 
Embora exista plagioclásio na grande parte das fácies petrográficas estudadas, não se observa de forma 
sistemática os efeitos de seu fracionamento nos conteúdos de Sr.  
  Os espectros de TR caracterizam-se por um fracionamento dos TRL/TRP [37<(Ce/Yb)N<75], similar 
àqueles descritos para as suítes potássicas arqueano-proterozóicas (Corriveau & Gorton, 1993; Rosa, 
1994). São observadas anomalias positivas e negativas em Eu, embora predomine as negativas, sugerindo 
um papel importante dos feldspatos na evolução destes magmas. Nos diferentes espectros analisados (TR 
e Spider) as rochas máficas são as que contém os maiores conteúdos dos elementos traço. Este fato pode 
ser explicado pelo caráter cumulativo e suas formações a partir de um magma intermediário (monzonítico 
ou sienítico). Neste estágio a cristalização de fases minerais acessórias (p. ex. apatita/monazita, esfênio, 
alanita e zicão) têm alto Kd para os elementos incompatíveis (TRL, apatita, monazita e alanita; TRP, 
zircão e alanita). Contudo, os paralelismos encontrados entre as rochas máficas e as mais evoluídas, 
associado as relações observadas em campo e as texturas, asseguram uma origem co-sanguínea.  
  Diversos parâmetros geoquímicos indicam tratar-se de um magmatismo relacionado a orogênese 
(depleções em Ti e Nb, razões de Zr/Nb, Rb) e outros (p.ex. Rb/Y+Nb) asseguram um ambiência intra-
placa. 
 
Conclusões 
 
  Os dados obtidos nesta pesquisa permitiram identificar a presença de um batólito orientado NS, com 
dimensões de 11.000 km2 e de natureza potássica metaluminosa. A presença deste magmatismo no oeste 
da Bahia orientado regionalmente NS é similar ao encontrado no setor leste do estado, também intrusivo 
em um cinturão móvel de idade Transamazônica. A distribuição geográfica destas intrusões, o volume 
dos magmas e suas posições tectônicas (entre núcleos antigos), necessitam para explicá-los de condições 
geodinâmicas, que façam intervir processos que condicionem a movimentação de continentes no 
Proterozóico Inferior, o que necessariamente envolve um controle dos fenômenos de convecção. 
 
AGRADECIMENTOS: O desenvolvimento desta pesquisa esta sendo possível graças aos projetos 
financiados pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), CNPq e FINEP/PADCT (n° 
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Introdução 
  
  Rochas sieníticas potássicas têm recebido a atenção em todo o mundo por causa de suas feições mineraló-
gicas e geoquímicas bastante peculiares, que apontam para uma região fonte em manto superior, enriquecida 
em elementos incompatíveis, e por constituirem bons marcadores de ambientes tectônicos. Sienitos potássi-
cos no NE do Brasil têm sido descritos em diversos locais, posicionados principalmente ao longo de fraturas 
profundas e zonas de cisalhamento, durante o Precambriano. Uma das maneiras de se obter a composição do 
manto abaixo de regiões cratônicas é através do estudo de magmas derivados do manto que preenchem 
fraturas. Deste modo o estudo das ocorrências de rochas ultrapotássicas no nordeste constituem uma opor-
tunidade excelente para se investigar áreas anomalamente enriquecidas em elementos incompatíveis no 
nordeste do Brasil.  
  O presente trabalho apresenta as características geoquímicas e petrológicas de duas províncias ultrapotás-
sicas do nordeste, de idade Paleoproterozóica (ciclo Transamazônico) e Neoproterozóica (ciclo Brasiliano). 
 
Aspectos gerais e petrografia 
 
  Duas das principais províncias Proterozóicas potássicas a ultrapotássicas conhecidas no Brasil ocorrem no 
nordeste. Ambas são formadas por plutões sieníticos alinhados, em duas linhas sienitóides. Uma dessas 
linhas é formada por plutões batolíticos de até 1800 km2 que se estendem por cerca de 600 km, intrudindo 
rochas do cinturão móvel Salvador-Curaçá (CMSC) no cráton de São Francisco, no ciclo Transamazônico, 
durante um intervalo estreito de idade Paleoproterozóica (2,0-2,1 Ga). A outra linha sienitóide é formada 
por plutões de até 600 km2 que se estendem por cerca de 200 km, posicionados no cinturão de dobramentos 
Cachoeirinha-Salgueiro (CCS) ou no limite entre esse cinturão e o terreno Pajeú-Paraíba, na província Bor-
borema, num estreito intervalo de idade entre 580 e 540 Ma durante o final do ciclo Brasiliano. 
  Os plutões do CMSC são essencialmente álcali feldspato sienitos leucocráticos de granulação média, con-
tendo diopsídio, edenita, fluor apatita, Ti-magnetita e ilmenita. No maior desses plutões, o batólito de Itiuba 
(BA), cumulatos de clinopiroxênio e apatita são relativamente comuns, bem como acamamento ígneo, que é 
caracterizado por uma gradação petrográfica, que vai desde apatitito, apatita clinopiroxenito a álcali feldspa-
to sienito. Esses acamamentos têm geral espessura centimétrica e comprimento de até alguns metros. Sua 
presença foi interpretada por Conceição et al. (1991) como devida a processos de retrabalhamento de cumu-
latos precoces durante o posicionamento do plutão. 
  O diopsídio nesses plutões é caracterizado por baixo teor em acmita (5-10%), bem como em AlIV (0,005-
0,062) e em Ti (0-0,009), uma feição comum em rochas sieníticas saturadas em sílica e indica cristalização 
contemporânea de óxidos de Fe-Ti e condições anidras durante a cristalização do magma. Assim como o 
piroxênio, as edenitas desses sienitos são pobres em Ti e AlIV. As ilmenitas mostram um teor muito variável 
em MnO (1-14%), típico de ilmenitas cristalizadas em magmas evoluídos. O feldspato potássico é pertítico 
e apresenta anomalia de Eu baixa no pluton de Itiuba e alta no pluton de Santanápolis, indicativo de condi-
ções contrastantes de fugacidade de oxigênio do magma. 
  Os plutões do CCS são álcali-feldspato sienitos a álcali feldspato quartzo sienitos leucocráticos a melano-
cráticos, contendo aegirina-augita, richterita, apatita, titanita e magnatita. Enclaves de piroxenito alcalino, 
contendo as mesmas fases minerais que o sienito hospedeiro, são relativamente comuns em todos os plutões 
estudados. Esses ocorrem como enclaves co-magmáticos, diques sin-plutônicos e diques tardios. São encon-
trados também enclaves de uma rocha híbrida, contendo sienito e piroxenito alcalino milimétricos, mutua-
mente intersticiais. Essas relações de campo e texturais foram interpretadas por Ferreira et al. (1994) como 



indicativo de que o sienito hospedeiro e piroxenito alcalino associados estavam em contato mútuo por um 
certo período de tempo em estado magmático, tendo sido derivados e uma rocha de composição sienítica 
máfica, similar ao do enclave de rocha híbrida, e relacionados por um processo de imiscibilidade de líqui-
dos. Xenólitos de (flogo-pita) piroxenitos são raramente encontrados, geralmente no maior desses plutões 
(batólito de Triunfo, PE). Contêm diopsídio salita, feldspato alcalino, calcita, barita,  em relações texturais 
sugestivas de substituição metassomática, tendo sido interpretados como derivados da rocha fonte desses 
magmas. 
  As aegirina-augitas são caracterizadas por suas altas porcentagens em acmita, tetraedro saturado em Si, e 
muito baixo teor em Ti (0-0,02), típico de condições anidras durante cristalização, o que é reforçado pela 
baixa quantidade modal de minerais hidratados presentes nesses sienitos. Os piroxênios mostram zonação 
apenas incipiente, sugestivo de que cristalização fracionada não foi o processo magmático dominante na 
formação dessas rochas. As richteritas são caracterizadas por alto teor em potássio (K2O > 2,0%) e baixo Ti 
e Al. 
 
Geoquímica 
 
  Em diagramas de variação sílica vs. diversos óxidos há uma lacuna composicional entre os termos máficos 
e as rochas sieníticas do CMSC, que formam trends de variação curvos, interpretados por Conceição et al. 
(1991), como devido a processos de cristalização fracionada. Nos plutões do CCS também se observa uma 
lacuna composicional nesse tipo de diagrama, o que, aliado às curvas lineares de variação, levaram Ferreira 
et al. (1994) a interpretar como devido a um processo de imiscibilidade de líquidos. Os sienitos do CMSC 
são medianamente alcalinos, com (Na2O + K2O) até 12%, potássicos (K2O até 7%, para SiO2 = 61%) e 
metaluminosos.  Os sienitos do CCS, por outro lado, são fortemente alcalinos (Na2O + K2O até 15,5%), 
ultrapotássicos (K2O até 13% para SiO2 = 61%) e peralcalinos.  
  Os padrões de elementos terras raras (ETR) normalizados em relação ao condrito são sub-paralelos para os 
sienitos de ambas as províncias, com anomalias insignificantes de Eu. O total de ETR é alto nos dois casos, 
sendo o total para os sienitos do CMSC maior do que para os sienitos do CSC. Os padrões de ETR foram 
interpretadados, no caso dos sienitos do CMSC como sendo devidos a uma acumulação de feldspato potás-
sico, e a ausência de anomalia de Eu, à alta fugacidade de oxigênio durante cristalização.   
  Anomalias negativas em Nb, Sr e Ti são observadas em padrões de elementos incompatíveis normalisados 
em relação ao condrito (aranhagramas) para os sienitos do CMSC, sendo interpretadas como devido a fra-
cionamento de  minerais óxido de ferro e apatita. Os aranhagramas para os sienitos do CSC mostram ano-
malias negativas em Nb, P e Ti, típicas para rochas potássicas de regiões orogênicas. Anomalias negativas 
em Nb têm sido encontradas em todos os sienitos potássicos até então estudados no nordeste do Brasil, e 
têm sido atribuídas a uma herança da região fonte, que já seria empobrecida nesses elementos (Fer-reira & 
Sial, 1993). 
  As idades Rb-Sr dos sienitos do CMSC variam de 2,137 ± 69 Ga (pluton de Itiuba) a 2,084 ± 138 Ga (plu-
ton de Santanápolis). As razões Sr87/Sr86 são baixas (0,70290 ± 0,00017 em Itiuba e 0,70385 ± 0,00041 em 
Satanápolis), o que sugere uma região fonte no manto superior (Conceição, 1993). A idade Rb-Sr obtida 
para o sienito de Triunfo, no CCS,  é de 583 ± 22 Ma, com os sienitos e piroxenitos alcalinos associados 
caindo ao longo de uma mesma isócrona, e razão Sr87/Sr86 inicial de 0,7096 ± 0,0002. Essa razão alta, aliada 
ao baixo valor de eNd (-16) e alto valor de dO18 (+8,0‰), sugerem uma região fonte no manto superior 
enriquecida em elementos incompatíveis, como observado para as regiões-fonte de outras suites ultrapotás-
sicas no mundo (Ferreira et al., 1994). 
 
Conclusões 
 
  Os dados petrográficos juntamente com as assinaturas geoquímicas e isotópicas distintas para os sienitos 
potássicos do CMSC e CCS mostram que eles foram gerados por rochas-fonte de características distintas 
Além disso, os processos de evolução magmática que levaram aos produtos finais agora examinados, foram 
bem diferentes, sendo cristalização fracionada com acumulação de feldspato potássico, o principal processo 
magmático no caso dos sienitos do CMSC e o processo de imiscibilidade de líquidos (em menor escala 
cristalização fracionada) no caso dos sienitos do CSC. 
  Os mecanismos de enriquecimento em potássio foram bem distintos nas duas províncias. Nos sienitos do 
CMSC os altos valores de K2O observados são devidos principalmente ao processo de acumulação de 
feldspato potássico. O enriquecimento em elementos incompatíveis foi explicado por Conceição et al. 
(1991) como devido a uma pequena porcentagem de fusão parcial de fonte ultramáfica contendo granada, na 
qual flogopita, anfibólio e apatita são instáveis. No sienitos do CCS, foi proposto hibridização de material 
mantélico com material crustal, que explicaria não somente o enriquecimento em elementos incompatíveis, 
mas também as altas razões de Sr87/Sr86 e os baixos valores de eNd observados (Ferreira et al., 1994).  Ida-



des modelo de Nd para o sienito de Triunfo indicam tDM = 2,4 Ga, interpretada por Ferreira et al. (op cit.) 
como sendo a idade do evento de hibridização no manto, provavelmente por adição de material via subduc-
ção. 
  O mecanismos de colocação dos magmas sieníticos das duas províncias estudadas foi similar. Em ambos 
os casos a colocação dos magmas foi controlada por geosuturas litosférica profundas, cujos movimentos 
provocariam fusão parcial de região no manto, por descompressão, ao mesmo tempo que serviriam de canal 
através do qual o magma assim formado ascenderia a níveis altos da crosta. 
 
*Esta é a contribuição no. 81 do Lab. Núcleo de Estudos de Granitos (NEG), Dept. de Geologia, UFPE. 
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Introdução 
 
  O Complexo Prata constitui uma intrusão de 250 Km2 com a forma aproximada de um “Bumerangue”, intrudida em 
gnaisses e migmatitos do embasamento da Faixa Pajeú Paraíba (Fig.1). Os contatos são principalmente marcados por 
falhas de direções NNE e E-W. Muitas são as pesquisas feitas em granitóides da Província da Borborema. Entretanto, 
raros são os granitóides com características de granitos tipo A (Loiselle & Wones, 1979) descritos na provincia. Este 
trabalho fornece e discute os dados geoquímicos e mineralógicos de uma intrusão pós tectônica,  associada a rochas 
vulcânicas ácidas e básica. 
 
Geologia local e petrografia 
 
  O Complexo Prata é constituído por diversas intrusões em forma de diques e stocks de composição granítica, 
localmente contendo enxames  de enclaves máficos. Diques de dacito e basaltos são observados cortando os granitos e 
também os migmatitos encaixantes.   Estes diques apresentam  direções NNE e E-W. Os enxames de enclaves máficos 
são sempre observados próximos às bordas do Complexo e seguem a direção do enxame de diques de rochas basálticas. 
Seis fácies petrográficas foram identificados no Complexo Prata: Biotita granitos porfiriticos (BGP), hornblenda biotita 
sieno a monzogranitos porfiriticos grosseiros (HBSMGP),biotita sienogranitos (BSG), monzodioritos a quartzo 
monzonitos  (MQM) e dioritos.  
BGP - Este fácies ocorre como stocks e diques cortando o migmatito encaixante e os monzogranitos porfiríticos. 
Contém menos de 15% de minerais máficos, representados principalmente pela biotita. Enclaves máficos são raros. O 
principal mineral acessório é alanita em cristais euedrais zonados, constituindo cerca de 2% da moda. 
HBSMGP - Este fácies constitui o maior volume aflorante. Localmente, apresenta enxames de enclaves máficos.Na 
área de ocorrência dos enclaves, observa-se um aumento de plagioclásio e hornblenda modal . Apatita em cristais 
aciculares, e cristais de plagioclásio zonados com bordos irregulares são comuns. Alanita zonada em cristais subédricas 
ocorre como principal mineral acesssório. Titanita é claramente uma fase tardia e apresenta-se na cor marrom pálido 
,indicativa de baixa concentração de terras raras leves (Guimarães, et al,1993). Textura rapakivi, ocorre localmente. 
BSG - São rochas de granulação média que ocorrem como  stocks alongados próximo ao contato sul,(cidade de 
Monteiro) e a norte de Sumé, cortando HBSMGP. As fases máficas são biotita e hornblenda(<5%). Alanita em cristais 
subédricos zonadas com até 1mm são comuns. 
MQM e Dioritos- Ocorrem como enclaves no HBSMG, apresentando contatos sinuosos. Os dioritos ocorrem também 
como diques sin plutônicos e diques tardios. Nos MQM são comuns xenocristais de microclina ovalados, apresentando 
bordos de cristalização. Bolsões  e veios de HBSMGP penetrando os dioritos são feições comumente observadas e 
sugerem processos de mistura parcial de magmas. Os dioritos tambem mostram evidências de mistura de magmas: 
cristais fortemente zonados de plagioclásio com bordos irregulares, apatitas aciculares e quartzo ocelares circundados 
por anfibólios (Hibbard, 1991) . Pequenos clots de anfibólio, biotita e titanita são comuns .Cristais extremamente 
alongados de hiperstênio, com cerca de 12mm de comprimento por 1mm de largura, foram observados nos dioritos, 
mostrando substituições por clinopiroxênio e anfibólio. A titanita é claramente tardia, de coloração marrom pálido, e 
ocorre comumente circundando minerais opacos. Os MQM apresentam alanitas zonadas e ovaladas, possivelmente 
cristalizadas em HBSMG antes da mistura com o facies diorítico. 
Norito - Ocorrem como  corpos pequenos iregulares, sendo mais comum como enclaves, em uma área de 
aproximadamente 6km2 em torno da cidade de Prata. São rochas de granulação média, com plagioclásios zonados, 
biotitas avermelhadas, hiperstênio, diopsídio e apatita. 
 
Geoquímica  
   



  Vinte e sete amostras do Complexo Prata e duas amostras de basalto e uma de dacito foram analisadas para elementos 
maiores e traços, sendo 17 por fluorescência de Raio X na universidade de Modena-Italia e 13 por ICP-AES no ACME 
LAB-Canadá. Os  ETR foram determinados por ICP-AES na universidade de Pavia. 
As rochas do Complexo Prata mostram uma ampla variação em SiO2(48,96%-75,25%), Fe2O3t(1,65%-
14,03%),MgO(0,3%-9,7%) e CaO(0,4%-11%). A maioria das amostras caem no campo das rochas calcio alcalinas no 
diagrama AFM (Fig 2), mostrando trend com enriquecimento em FeOt. Algumas poucas amostras caem no campo das 
rochas toleíticas. São rochas metaluminosas e subalcalinas à ligeiramente alcalinas(Fig.3). Nos diagramas de Harker 
observa-se correlações negativas para TiO2, CaO, MgO, P2O5 e Sr. Al2O3 e Na2O permanecem constante com o 
aumento de SiO2. Zr e Ba mostram trend negativo apenas nos fácies HBSMGP e SGP. Nos dioritos e MQM, Zr se 
comporta de forma incompatível. Na maioria dos diagramas apenas as amostras de norito caem fora dos trends. Os 
teores de Nb(26-46ppm) e Y(36-61ppm) são mais elevados do que a média observada em outros granitos calcio alcalino 
na Província da Borborema.  
Três padrões distintos de ETR normalizados em relação ao manto primitivo são observados no Complexo Prata: 
HBSMGP, BGP e SGP apresentam padrões  caracterizados por leve enriquecimento em ETRL em relação aos ETRP e 
significantes anomalias de Eu. Estas anomalias são menos pronunciadas nas amostras de HBSMGP que contém os 
enxames de enclaves máficos. Os dioritos e MQM mostram padrões semelhantes aos observados em HBSMGP, BGP e 
SGP, porem com anomalias negativas de Eu menos profundas, sendo semelhantes aos padrões dos diabásios associados 
ao Complexo Rapakivi Jaala Iitti (Salonsaari e Haapala,1994). 
Os noritos apresentam padrões horizontalizados com pequenas anomalias negativas de Eu. 
Os Spidergramas normalizados em relação ao manto primitivo (Fig 3) mostram tres padrões distintos: Os granitos são 
caracterizados por padrões fracionados com profundas depressões em Ti e Sr, pequenas depressões em Nb, Y e Ba e 
picos em Rb, K. Estes padrões são  muito semelhantes aos padrões dos granitos anarogênicos da Amazônia (Dall’Agnol 
et al 1994) e  do Complexo Jaala Iitti (Salonsaari e Haapala,1994). Os dioritos e MQM são caracterizados por padrões 
semelhantes aos granitos, porém com depressões menores em Ti e Sr. Os basaltos mostram padrões caracterizados por 
pequenas depressões em Nb, Ti e Sr. Os noritos mostram padrões com  profundas depressões em Y, Ti, Zr, Sr e Nb. 
Nos diagramas discriminantes de Pearce et al( 1984), as rochas graníticas e dioríticas Complexo Prata caem no campo 
dos granitos intra placas (Fig.4), mostrando teores de Nb e Y semelhantes aos granitos anarogênicos da Amazônia, 
(Dall’Agnol et al 1994). Os noritos plotam no campo dos granitos de arco vulcânico. 
 
Conclusões  
 
  Os dados petrográficos e geoquímicos indicam que o Complexo Prata foi originado por diferentes magmas, que se 
misturaram parcialmente durante a ascenção. 
As relações de campo e as semelhanças geoquímicas observadas entre os dioritos, os MQM e as rochas basálticas, 
parecem indicar  que  os dioritos e MQM são produtos de diferentes graus de mistura entre o magma basáltico e o 
magma granítico. 
As semelhanças químicas e as relações de campo entre os dacitos e rochas graníticas, e as rochas basálticas e os 
dioritos/monzonitos, nos levam a concluir uma cogenéticidade entre os dacitos e granitos e, entre os basaltos e dioritos, 
indicando um magmatismo bimodal.  
Os granitoídes do Complexo Prata mostram caracteristicas petrográficas e geoquímicas típicas de granitos sub alcalinos  
do tipo A.  
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Introdução 
 
  Rochas graníticas a quartzo monzoníticas potássicas calcio-alcalinas com megacristais de K-feldspatos são comumente 
encontradas no nordeste do Brasil associadas  a (quartzo) dioritos potássicos. Estes corpos intrudem rochas de baixo a 
alto grau de metamorfismo em cinturões de dobramentos de idade Brasiliana e em maciços medianos. Inicialmente 
chamados de granitos do tipo-Itaporanga por Almeida et al. (1967), foram classificados como  associação do tipo-
Itaporanga (ITA) por Sial et al. (1989) que, também, identificaram tres pulsos distintos do magmatismo potássico diorí-
titco, pre-,  sin- e pos-magmatismo félsico. 
  O batólito de Itaporanga (BIT) é intrusivo em metassedimentos de baixo a alto grau metamórfico no cinturão de do-
bramentos Cachoeirinha-Salgueiro, ao longo de uma falha de rejeito direcional sinistral  de formato sigmoidal , que 
provavelmente promoveu extensão crustal favorecendo a ascenção do plutão.  Sucessivos ciclos de atividade magmática 
ao longo desta zona de cisalhamento podem ter sido responsáveis pela recorrência do magmatismo potássico diorítico.   
  Mariano (1989) mapeou em detalhe o BIT na escala de 1:50.000 identificando três domínios distintos: a) Félsico porfi-
rítico - composto por rochas félsica porfiríticas em relevo topográfico, localizado na porção central do plutão; b) Híbri-
do -  distribuído ao longo da borda do plutão mostra uma interação íntima entre as rochas dioríticas e as félsicas porfirí-
ticas (granitos e quartzo monzonitos), caracterizando sua coexistência e mistura local em estado magmático; c) zona de 
“commingling” - restrita a duas pequenas porções ao norte e sul do plutão, onde magmas máficos e félsicos coexistiram 
mas não sofreram mistura mecânica.  
  A foliação das rochas encaixantes nas proximidades do plutão mergulha em direção ao seu centro, com dobras inverti-
das provavelmente desenvolvidas durante as fases de ascenção do plutão que, também, dobrou apófises iniciais do gra-
nitóide félsico porfiritico. Os padrões da foliação  das rochas encaixantes em torno do plutão e a foliação magmática 
subcircular na sua parte central, ambos com mergulhos para o centro do corpo, indicam que o nível de exposição atual 
representa a zona de raiz de um diápiro, onde um perfil da câmara magmática pode ser observado. 
 
Química mineral  
 
  As análises de minerais foram realizadas no Laboratório de Microssonda Eletrônica da Universidade Federal da Bahia, 
em Salvador, Brasil. Os elementos químicos Fe, Ti, Al, Si, Na, Cr, Ni, Sr, F, e Cl foram analisados com voltagem de 
aceleração de 15 kv e corrente do feixe eletrônico de 10 nA para os feldspatos e entre 30 e 50 nA para as micas e anfi-
bólios. Todos os dados foram corrigidos por ZAF. 
  Feldspatos - o BIT é muito rico em megacristais de  K-feldspatos romboédricos com até 10 cm de comprimento dis-
tribuídos em todo o plutão, algumas vezes formando agregados com dimensões métricas. O K-feldspato é ortoclásio 
(Or80-95), invertido durante o resfriamento para microclina. Eles ococrrem como fenocristais euédricos a subédricos e na 
matriz da rocha (0,6 a 100 mm) como pertita (filme, chama e “patches”) e com inclusões de plagioclásio, apatita e anfi-
bólio. Plagioclásios (An19-24) ocorrem como fenocristais menores (1 a 3 cm) e como o principal feldspato  na matriz da 
rocha (0,75 a 30 mm).Possuem inclusões de biotita,  K-feldspatos, apatita e anfibólio e são comumente sericitizados.  
  Anfibólios - ocorrem como cristais geminados euédricos a subédricos com comprimento entre 0,22 e 5,0 mm ou como 
inclusões nos feldspatos. Possuem feições que indicam a reação com o líquido residual para formar biotita, como pro-
posto por Speer (1987) para o plutão de Liberty Hill  do sul da California, U.S. Anfibólios e biotitas mostram intensa 
interação caracterizada por contatos serrilhados, palhetas de biotita ao longo dos planos de clivagem do anfibólio e 
anfibólios parcial e totalmente substituidos por biotita. Com base na química de rocha total 80% do Fetotal  dos anfibó-
lios e biotitas foi considerado como Fe2+ . A razão Fe/(Fe+Mg) para os anfibólios varia de 0,66 a 0,68 para as rochas 
félsicas porfiríticas e de 0,58 a 0,72 para as rochas máficas a intermediárias. De acordo com a classificação de Leake 
(1978) os anfibólios do BIT variam de Fe-edenita a hornblenda Fe-edenítica.  Apenas duas amostras das rochas máficas 
são hornblendas Fe-pargasiticas, muito próximas do campo das hornblendas Fe-edeníticas. 
  Biotita - palhetas esverdeadas a ammarronzadas anedrais a subedrais, com larga variação de comprimento (0,15 a 3,0 
mm) preenchem os espaços intersticiais e alinham-se definindo as foliações magmática e tectônica. As biotitas do BIT 
provavelmente foram formadas durante dois eventos distintos: a) biotitas cristalizadas diretamente do líquido e b) bioti-
tas formadas pela reação de anfibólio com o líquido residual. Ambas as gerações de biotitas possuem bordas corroídos, 



atestando desequilíbrio com o líquido residual. A razão Fe/(Fe+Mg) varia de 0,56 a 0,66 para as rochas máfica a inter-
mediárias e de 0,65 a 0,68  para as rochas félsicas porfiríticas. A similaridade das razões Fe/(Fe+Mg) de biotitas e anfi-
bólios é uma forte evidência da intima relação química entre estes minerais. 
  Anfibólios vs. Biotitas- todos os anfibólios do BIT são ne normativos. As rochas máficas a intermediárias com média 
de 4,24 % de ne e as rochas félsicas porfiríticas com média de 4,01 % ne. A relação entre anfibólios e biotitas é eviden-
ciada em dois diagramas onde “trends” paralalelos a subparalelos são observados.  O diagrama Mol Al2O3-CaO-K2O-
Na2O vs. Mol  Mg/(Mg+Fe), Figura 1, mostra anfibólios e biotitas distribuidos ao longo de dois “trends” subparalelos 
distintos. Observa-se também  excelente correspondência entre anfibólios e biotitas das mesmas amostras. Anfibólios e 
biotitas das rochas máficas (porções máficas envolvidas por rochas félsicas profiríticas - MÁFICAS) e rochas máficas 
com megacristais de K-feldspato (M/PORF) plotam  próximas das rochas félsicas porfiríticas (FÉLSICAS), sugerindo 
equilíbrio químico controlado pela interação entre magmas. A amostra 179E é um enclave máfico que possui química 
distinta das outras rochas máficas.  Neste diagrama análises de rocha total (RT) são também plotadas desenvolvendo 
um “trend” em direção ao empobrecimento em Fe e com superposição das rochas máficas e félsicas. Este comporta-
mento pode ser explicado pela quase completa ausência de óxidos de ferro nas rochas do BIT.  Na figura 2, Si vs. 
Fe/(Fe+Mg) são plotadas as análises por microssonda de anfibólios e biotitas. Dois “trends” distintos são observados, 
caracterizados pela diferença em Si entre estas fases ressaltando-se também  uma excelente correspondência entre bioti-
tas e anfibólios da mesma amostra.  A amostra 179E mostra comportamento distinto das outras rochas máficas do BIT. 
As rochas máficas com megacristais de K-feldspatos plotam entre a amostra 179E e as rochas félsicas porfiríticas suge-
rindo modificações na sua química controlada pela coexistência e mistura local de magmas. As rochas máficas (porções 
máficas envolvidas por rochas porfiríticas) plotam muito próximas das félsicas porfiríticas atestando equilíbrio químico 
atingido pela coexistência e mistura de magmas. Desta forma pode-se afirmar que as rochas máficas possuíam química 
distinta daquela adquirida após a interação com as rochas félsicas. 
 
Isótopos de oxigênio                                                    
 
  Os dados de isótopos de oxigênio do BIT incluem analises de rocha total e minerais (quartzo, biotita e K-feldspato). 
Todos as análises foram realizadas no laboratório de isótopos estáveis da Universidade da Georgia, U.S. As amostras 
após pulverizadas (< 200 meshes) foram colocadas para reagir com F2 em fornos de Ni, em uma linha de Flúor. Proce-
dimentos detalhados podem ser encontrados em Mariano (1989). Quartzo foi o mineral escolhido para comparações 
entre as rochas máficas e félsicas devido a sua resistência a alterações pós-cristalização. 
  Mariano & Sial (1994) discutindo os dados de isótopos de oxigênio (rocha total e quartzo) para o BIT chegaram a 
conclusão de que os valores de rocha total para as rochas félsicas porfiríticas (média δ O18 = +8,4 permilSMOW) e máfi-
cas (média  δ O18 = +7,9 permilSMOW) são semelhantes. De acordo com os autores esta proximidade nos valores isotópi-
cos de rocha total poderia ser uma forte evidência de equilíbrio isotópico adquirido através da coexistência e mistura 
local dos magmas originalmente de fontes distintas ou do processo de cristalização fracionada a partir de uma fonte 
comum. Todavia ao observarem que os valores isotópicos de quartzo para as rochas félsicas (média δ O18 = +10,8 per-
milSMOW) eram inferiores àqueles das rochas  máficas ( média δ O18 = +11,1 permilSMOW) concluíram que estas rochas 
tiveram origem a partir de fontes distintas. A sistemática de isótopos de oxigênio mostra claramente que em um proces-
so de cristalização fracionada os membros máficos são empobrecidos em  δ O18 em relação ao membros mais diferenci-
ados. O fato das rochas máficas do BIT terem quartzo mais enriquecido em  δ O18 do que o quartzo das rochas félsicas é 
uma forte argumento para assegurar fontes distintas para estes magmas. O equilíbrio isotópico caracterizado pelos valo-
res de  δ O18  de rocha total deve ter sido adquirido através da interação mecânica entre os magmas, provavelmente 
controlada pelo mecanismo de posicionamento ao longo de um zona de cisalhamento sinuosa que localmente promoveu 
extensão crustal. 
 
Conclusões 
 
  Um enclave potássico diorítico (179E) possui química mineral de anfibólio e biotita distinta das rochas máficos que 
interagiram com as félsica porfirítcas do BIT. Este enclave não sofreu equilíbrio com as rochas encaixantes, preservan-
do sua química original. As rochas máficas com megacristais de K-feldspato tem química mineral semelhante àquela 
das rochas félsicas. Dados de isótopos de oxigênio em quartzo para as rochas máficas e félsicas evidenciaram assinatu-
ras distintas e consequentemente fontes distintas (Mariano & Sial, 1994). Estas informações somadas reforçam a hipóte-
se de que as rochas máficas e félsicas do BIT foram originadas a partir de fontes distintas e que o equilíbrio químico e 
isotópico observado foi produto da coexistência e mistura mecânica de magmas. 
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Figura 1 - Diagrama Mol Al2O3-CaO-K2O-Na2O vs. Mol MgO/(MgO+FeO) mostrando análises por microssonda ele-
trônica de anfibólios e biotitas das rochas máficas (dioritos potássicos) e félsicas ( granitos a quartzo monzonitos) e  
química de rocha total do BIT. 
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Figura 2 - Diagrama Si vs. Fe/(Fe+Mg) de analises por microssonda de biotitas e anfibólios das rochas máficas (dioritos 
potássicos) e félsicas (quartzo monzonitos a granitos potássicos) do BIT. 
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Introdução 
 
  Intrusões com zonações normais (núcleos felsicos e bordas máficas) são comuns e frequentemente são associadas a 
processos de cristalização fracionada. Intrusões inversamente zonadas (núcleos máficos e bordas félsicas) são menos 
comuns, tem evolução mais complexa, e são descritas com frequencia em intrusões rasas. 
Este trabalho descreve a petrologia e geoquímica de um plutão com zonação inversa, intrudido em condições de pressões 
média a alta na Província da Borborema. Esta é o primeira intrusão com zonação inversa descrita na Província da 
Borborema. 
 
Geologia e petrografia 
 
  O plutão Santa Cruz do Capibaribe (PSCC) constitui um corpo elíptico, 50 Km2, intrudido em metasedimentos do fácies 
anfibolito médio a alto da Faixa Pajeú Paraíba (Fig. 1). 
  Três fácies maiores foram identificadas: monzogranitos a granodioritos grosseiros porfiríticos (MGGP) na parte mais 
externa, gabro norito no núcleo e quartzo monzodiorito intermediário. Dois principais tipos de enclaves foram observados: 
a) gabro noritos, dentro do fácies monzodiorito e b) dioritos dentro de MGGP. Enclaves de charnockito, mostrando 
contatos difusos, foram observados nos MGGP, quando próximo ao contato com o gabro norito. 
  O MGGP são contituídos por plagioclásio (An23 - An32), microclina pertítica, biotita, anfibólio cálcico (hornblenda Fe-
edenita a hornblenda Fe-pargasítica; Leake, 1978). Epidoto é a principal fase acessória, e ocorre isolado e/ou circundando 
alanita. Os cristais  isolados de epidoto mostram composição variando de Ps27 a Ps28 (Ps, melécula de pistacita = 
Fe3/(Fe3+Al)), os quais são considerados epidotos magmáticos (Tulloch, 1986). Epidoto circundando alanita  são 
modalmente mais abundantes e enriqecidos em terras raras leves. Esfeno é uma fase tardia e ocorre como cristais euédricos 
e/ou grãos anédricos circundando óxidos de Fe-Ti. Os esfenos mostram baixos teores de terras raras leves. Apatita ocorre 
como cristais euédricos inclusos em biotita e anfibólios. Magnetita é a principal fase opaca. 
  O fácies quartzo monzodiorito é constituído de anfibólio (Fe-edenita a hornblenda Fe-edenítica), os quais contem 
frequentemente clinopiroxênios reliquiais (salita) e mais raramente, ortopiroxênios (hiperstênio); plagioclásio (An24-An51) 
fortemente zonados, com diferenças composicionais entre o núcleo e a borda de até An22, e biotita. Os minerais acessórios 
são esfeno, ilmenita e raros cristais de epidoto euédricos, inclusos em biotita. Alanita não foi observada. As análises dos 
esfenos mostram totais baixos (<95%), sugerindo concentrações elevadas de ETRL o que concorda com as observações de 
Guimarães et al. (1993) de que os coeficientes de partição para ETRL em esfenos são mais elevados na ausência de alanita. 
   
  O fácies gabro norito é representado por rochas de granulação fina a media, com plagioclásios zonados de composição 
labradorita (An40-An45). Clinopiroxênio de composição salita (Wo45En36Fs19 - Wo49En32Fs19), hiperstênio e biotita, com 
altos teores de TiO2 (> 5.2%), são as principais fases máficas. Anfibólio ocorre substituindo clinopiroxênio em estado sub-
sólido. 
 
Geobarometria e geotermometria 
 
  Geotermometria de Al em anfibólios  Os teores de Al em hornblenda de granitoides calcio alcalinos, os quais contêm a 
assembléia mineral quartzo + plagioclásio + K-feldspato + hornblenda + biotita + esfeno + magnetita e/ou ilmenita, são 
diretamente relacionados à sua profundidade de intrusão (Hammarstron & Zen, 1986; Hollister et al 1987; Schmidt, 1991 e 
Johnson & Rutherford, 1989). 
  Vinte e cinco anfibólios foram analisados de quatro amostras representativas do PSCC. Todos os anfibólios estavam em 
equilibrio com k-feldspato, esfeno, magnetita e/ou ilmenita, quartzo e biotita. As pressões de solidificação obtidas, usando 
as diferentes curvas de calibração da literatura, são mostradas na tabela 1. As pressões obtidas variam de 4,4 a 7.9Kbar. As 
pressões mais baixas foram obtidas a partir da curva de Johnson & Rutherford (1989). Entretanto, se forem considerados 
os erros de cada equação, as outras equações mostram valores muito semelhantes. Logo, um intervalo de variação entre 4.7 
a 7.9Kbar é uma boa estimativa para as presões de solidificação do Plutão Santa Cruz do Capibaribe. 
 



  Epidoto  Segundo Zen & Hammarstron (1984), epidoto se cristaliza próximo ao solidus, de magmas calcio cristalizados 
em pressões de no mínimo 6Kbar. Em rochas mais ricas em silica, epidoto pode se cristalizar em condições de pressões 
inferiores a 6Kbar, enquanto para rochas mais pobres em silica, tais como dioritos e quartzo dioritos, epidoto se cristaliza 
em pressões mais elevadas, acima de 8Kbar (Zen & Hammarstron, 1986). A preseça de epidoto magmático no plutão Santa 
Cruz do Capibaribe, é consistente com as pressões calculadas e mostradas na tabela 1. 
 
  Geotermometria Utilizando o geotermometro anfibólio - plagioclásio (Blundy & Holland, 1990), as rochas do PSCC 
mostram temperaturas de equilíbrio variando dentro do intervalo 700 - 740oC (Tabela 1). 
 
Tabela 1  Pressões de cristalização e temperaturas de equilibrio do Plutão Santa Cruz do Capibaribe. 
 
Amostra              1                              2                          3                        4                             5 
                     (±3.0Kbar)              (±1.0Kbar)           (±0.6Kbar)          (±0.5Kbar)                (±75oC) 
SCC-02             6.6                             7.0                     7.0                       5.4                       710-712 
SCC-05            4.2-7.4                       4.5-8.0                4.7-7.7                4.7-7.4                  698-732 
SCC-07            4.2                             4.4                      4.7                       4.3                        738-744 
SCC-08            4.6                             4.8                      5.0                       4.5                        707-700 
---------------------------------------------------------------- 
1 - Hammarstron & Zen (1986); 2 - Hollister et al. (1987); 3 - Schmidt (1991); 4 - Johnson & Rutherford (1989) and 5 - 
Blundy & Holland (1990). 
 
 
Geoquímica  
   
  As rochas do PSCC são metaluminosas a ligeiramente peraluminosas e mostram SiO2 variando de 60.99% a 63.86% em 
CGM; de 55,04% a 59,45% nos quartzo monzodioritos e 50% a 52% nos gabros noritos. 
São rochas com teores de alcalis elevados (Na2O + K2O > 5.0%wt), com razões K2O/Na2O geralmente maiores que 1. No 
diagrama K2O vs SiO2 (Peccerillo & Taylor, 1976), todas as amostras analisadas plotam no campo das rochas 
shoshoníticas. As rochas do PSCC são enriquecidas em FeOt, descrevendo um trend com inclinação forte dentro do campo 
das rochas das series calcioalcalinas no diagrama AFM (Fig. 2). 
  Os teores de P2O5, Sr, Rb, Zr e elementos terras raras leves (ETRL) aumentam dos MGGP para os gabro noritos, o 
inverso sendo observado em relação ao comportamento dos elementos CaO, MgO, Y, TiO2 e elementos terra raras pesados 
(ETRP). As amostras do PSCC mostram teores baixos de Cr (< 90ppm nos gabro noritos e < 30ppm nos MGGP) e Ni 
(<30ppm). 
  Os padrões dos elementos terras raras dos MGGP, normalizados em relação ao condrito, são caracterizados por razões 
ETRL/ETRP elevadas, e ausência de significantes anomalias de Eu. Os padrões de ETR dos quartzo monzodioritos e gabro 
noritos, diferem dos padrões dos MGGP, pela presença de discretas anomalias negativas de Eu e razões ETRL/ETRP mais 
baixas. 
  Os "spiderdiagramas" mostram claramente dois padrões distintos para as rochas do PSSC: O padrão dos MGGP são mais 
enriquecidos nos elementos HSF e mostram depressões mais acentuadas em P, Sr e Ti, comparados aos padrões dos gabros 
noritos. 
  Nos diagramas discriminantes de ambientes tectônicos Rb/30-Hf-3.Ta (Harris et al. 1986 - Fig. 5) e Rb versus (Y+Nb) 
(Pearce et al, 1984), as rochas do PSCC plotam no campo dos granitos de arco vulcânicos. 
 
Conclusões 
   
  Apesar das razões elevadas K2O/Na2O observadas no PSCC, e a projeção no campo das rochas shoshoníticas no 
diagrama K2O vs SiO2, as rochas dos fácies quartzo monzodiorito e gabro norito, apresentam teores de TiO2 elevados, 
comparados aos valores sugeridos por Morrison (1980) para as rochas das associações shoshoníticas. Alem disto, as rochas 
do PSCC mostram trend bastante inclinado no diagrama AFM, enquando o trend das rochas das associaões shoshoníticas 
são horizontalizados. Logo, os dados geoquímicos sugerem que estas rochas são da serie calcioalcalina de alto K. 
  Os teores baixos de Cr e Ni, sugerem que as rochas do PSCC foram geradas por fusão parcial da crosta continental 
inferior. 
  As diferenças geoquímicas observadas entre os gabro noritos e MGGP, não permitem atribuir processos de cristalização 
fracionada na evolução do PSCC. As diferenças observadas, sugerem que diferentes magmas, foram intrudidos através do 
mesmo conduto, se misturaram parcialmente, conduzindo a formação do fácies quartzo monzodiorito. 
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Introdução 

Estudos petrográficos/litogeoquímicos foram realizados em granitóides precambrianos da região de Moeda e Belo 
Vale, Complexo Metamórfico Moeda (CMM) (Herz, 1970), localizado na borda oeste da Serra homônima no Quadrilá-
tero Ferrífero, porção sul do Cráton São Francisco, Minas Gerais. Interpretações litogeoquímicas (Lacerda, 1994) for-
neceram informações acerca de sua constituição petrográfica e ambientação geotectônica, possibilitando a discrimina-
ção das litologias graníticas em três grandes domínios petrológicos: Granitos Barra do Gentio (GBG), Granodioritos 
Santana do Paraopeba (GDSP) e Associação Granito-Gnáissica-Migmatítica Belo Vale (ABV). O conjunto formado 
pelos GBG e GDSP foi caracterizado como uma associação granítica alcalina (anorogênica) de ambiente tectônico in-
tra-placas, enquanto que a ABV foi interpretada como associação granítica calcio-alcalina (orogênica) de ambiente geo-
tectônico de arcos vulcânicos. Tais informações forneceram dados para interpretação evolutiva da área estudada do 
CMM. 

Petrografia  

Os Granitos Barra do Gentio (GBG) são representados por granitóides de composição adamelítica a granítica, granula-
ção grossa, geralmente porfiríticos. Os Granodioritos Santana do Paraopeba (GDSP) representam granitóides de compo-
sição granodiorítica a granítica, granulação média a fina, ocasionalmente porfiríticos. A Associação Granito-Gnáissica-
Migmatítica Belo Vale (ABV) é constituída por gnaisses e migmatitos, de composição tonalítica-granodiorítica predo-
minante, além da ocorrência de porções anatéticas graníticas. 

Litogeoquímica 

 Estudos litogeoquímicos foram realizados através de dados de composição química obtidos por análises quantitativas 
de elementos maiores (% ponderal de óxidos constituintes), elementos traços (ppm) e elementos das Terras Raras (ETR) 
(ppm), utilizando métodos de Fluorescência de Raios-X e ICP. Utilizou-se diagramas de discriminação com elementos 
maiores, elementos maiores versus elementos traços, elementos traços e ETR. 

  Diagramas de elementos maiores forneceram informações sobre a classificação e composição dos granitóides da área 
estudada do CMM. Através dos diagramas apresentados nas Figuras 1, 2 e 3, as litologias graníticas mostraram uma 
variação composicional de tonalítica a granítica. Litologias da ABV posicionaram-se nos campos tonalítico-
granodiorítico; amostras relativas aos GBG apresentaram-se nos campos granodiorítico a granítico; já as amostras rela-
tivas aos GDSP localizaram-se nos campos adamelítico a granítico. 

   Os diagramas MgO versus TiO2 (Bilal, 1991) e (Na2O + K2O)/CaO versus (Zr + Ce + Nb + Y) (Whalen et al., 
1987), apresentam  individualização  

de suítes graníticas, definindo como associação granítica cálcio-alcalina (orogênica) as litologias da ABV, enquanto 
que as litologias dos GBG e GDSP representam uma associação granítica alcalina (anorogênica). (Figuras 4 e 5). 

   Os diagramas propostos por Pearce et al. (1984) fornecem dados de ambientação geotectônica. Através dos diagra-
mas apresentados nas Figuras 6 e 7, as amostras relacionadas à ABV foram individualizadas no campo VAG (Granitos 
de Arcos Vulcânicos) e o conjunto formado pelos GBG e GDSP foi discriminado como Granitos Intra-Placas (WPG). 

  Os espectros de concentrações normalizadas de ETR mostra padrão de distribuição semelhante para os GBG e GDSP 
e outro padrão diferenciado para a ABV, definindo série granítica de derivação crustal para os GBG e GDSP e série 
granítica mantélica com contaminação crustal em grau variável para a ABV (Kegin et al., 1982). 

 

 

Considerações finais 



Os GBG e GDSP foram agrupados e representam uma associação granítica alcalina de ambiente intra-placas, e a ABV 
foi interpretada como associação granítica calcio-alcalina de ambiente geotectônico de arcos vulcânicos. A interpreta-
ção da evolução geológica arqueana da área estudada do CMM leva a um ambiente tectônico semelhante às margens 
continentais ativas. Tal como o Complexo Metamórfico Bonfim Setentrional (Carneiro, 1992), disposto imediatamente 
a norte da área em questão, as litologias da ABV foram retrabalhadas e/ou colocadas na crosta siálica primitiva em ida-
de mínima de 2,78 Ga (Evento Tectono-Termal Rio das Velhas), enquanto que o magmatismo alcalino responsável pe-
los GBG e GDSP apresenta idade de cerca de 2.721 +/- 3 Ma (Machado et al., 1992), posicionado na crosta já em con-
dições anorogênicas. 
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Introdução  

  No  sudoeste do estado de Minas Gerais foram identificadas diversas evidências de migmatização, mediante fusão 
parcial (anatexia), da sequência metassedimentar relacionada ao Ciclo Deposicional Andrelândia I de Paciullo et al. 
(1993). Em condições P-T correspondentes à fácies anfibolito superior puderam ser gerados gnaisses migmatíticos e 
corpos de leucogranito sob várias escalas (Trouw et al., 1984; Junho et al., 1989a). 
  O presente trabalho expõe os resultados geoquímicos relativos a um desses corpos leucograníticos, denominado 
Granito Capivara (Pereira et al., 1992) ou ainda Leucogranito Capivara (Almeida & Junho, 1994), e respectivas 
encaixantes migmatíticas. Os litotipos estudados encontram-se representados em mapa geológico na escala de 1:25.000, 
tendo suas relações de campo, petrográficas e geoquímicas constituído objeto da dissertação de mestrado do autor, em 
desenvolvimento, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com apoio da Capes e do CNPq. A área em discussão  
totaliza cerca de 200 Km2  e dista 35 Km da cidade de Itamonte, sul de Minas Gerais. 
 
Aspectos geológicos 
 
  Durante a etapa de mapeamento, utilizou-se o método informal de subdivisão de unidades litológicas, baseado no 
predomínio espacial de litotipos. Isto permitiu a individualização de cinco (5) unidades principais representadas pelas 
unidades Biotita Gnaisse Migmatítico (Metatexito), Leucognaisse Migmatítico (Diatexito heterogêneo), Muscovita-
quartzo xisto, Leucogranito Capivara e Granito Maromba. No Leucogranito Capivara foi possível individualizar três 
fácies distintas, denominadas Monte Belo (Biotita-muscovita leucogranito), Dois Irmãos (Muscovita-biotita leucograni-
to) e Ribeirão da Prata (Granito migmatítico), que correspondem respectivamente as fácies tipo 1, tipo 2 e diatexítica 
homogênea de Almeida e Junho (1994).  
  A passagem dos migmatitos para o leucogranito é transicional e pode se evidenciada por transformações texturais 
progressivas e contatos gradativos entre ambos. A fácies Ribeirão da Prata constitui o litotipo que melhor marca a 
transição entre metatexitos e diatexitos heterogêneose e as fácies mais homogêneas do Leucogranito Capivara (fácies 
Dois Irmãos e fácies Monte Belo). São observados localmente na sequência migmatítica lentes anfibolíticas e de 
muscovita-quartzo xisto.  
  O leucogranito de um modo geral é monzogranítico, equigranular, e possui associação mineral representada por 
microclina micropertítica, plagioclásio, quartzo, biotita, muscovita, granada, turmalina, além de zircão, apatita, minerais 
opacos e monazita. Apresenta também inúmeros enclaves migmatíticos e surmicáceos distribuídos ao longo do corpo, 
predominando entretanto nas zonas de borda. Fenômenos relacionados a muscovitização e turmalinização são 
identificados principalmente na fácies Monte Belo. Enclaves de migmatito e surmicáceos são frequentemente 
encontrados, predominando sobretudo na zona de borda do leucogranito Capivara.  
 
Geoquímica dos elementos maiores, menores e traços 
 
  Como características gerais, o leucogranito Capivara é subalcalino, de linhagem calcialcalina (Irvine & Baragar, 1971), 
apresenta nítido caráter peraluminoso (Maniar & Piccoli 1989)(Figura 1) e contém coríndon normativo (>1%). Seu índice 
agpaítico (A/CNK) é variável  nos tipos graníticos empobrecidos (1,15) e enriquecidos em muscovita (1,58). 
  A sílica nestes litotipos é bastante elevada, o que é confirmado também pela presença de Q e Hy normativos. Porém, o 
intervalo de variação deste óxido mostra-se bastante restrito, ao contrário dos migmatitos encaixantes aos quais ocorrem 
associados. Os leucogranitos mostram também pouca variação composicional, mesmo entre os tipos mais (fácies Monte 
Belo) ou menos ricos em muscovita (fácies Dois Irmãos e Ribeirão da Prata), apresentando como feição principal os baixos 
teores de TiO2, FeO, Fe2O3*, MgO e CaO. No caso dos migmatitos os valores destes mesmos óxidos mostram-se um pouco 
mais dispersos em relação aos leucogranitos, entretanto demonstram nítido enriquecimento relativo especialmente nos 
metatexitos, mesossoma e enclaves surmicáceos. Os diagramas de Harker envolvendo TiO2, Al2O3, Fe2O3 e MgO, por 
exemplo, mostram tendências aproximadamente lineares, que caracterizam um enriquecimento progressivo de biotita 
residual (e muscovita) dos litotipos do Leucogranito Capivara para os migmatitos e enclaves surmicáceos (figura 2). Os 
diagramas TiO2 e Al2O3 x Fe2O3* confirmam estas evidências (figura 3). 
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  Minerais residuais acessórios inclusos na biotita, como apatita, monazita e principalmente zircão, demonstram nos litotipos 
estudados comportamento bastante semelhante. Nos leucogranitos da fácies Monte Belo os valores de Zr são bastante 
baixos, chegando a 35 ppm, e pode alcançar, nos enclaves surmicáceos, valores da ordem de 490 ppm. O mesossoma 
apresenta concentrações bastante variáveis de Zr (157 a 367 ppm), refletindo variações composicionais da própria fonte 
metassedimentar. Os valores encontrados para Rb, Ba e Sr, além de Na2O e CaO, em virtude do ambiente hidrotermalmente 
ativo, apresentam alto índice de dispersão. Entretanto, constatam-se razões significativamente elevadas de Rb/Ba, Rb/Sr e 
Na2O/CaO para o leucogranito Capivara como um todo, e sobretudo para a fácies Monte Belo.  
 
Geoquímica dos elementos terras raras (ETR) 
 
  Nos granitos de um modo geral, o conteúdo de elementos terras raras (ETR), com exceção do Eu, também é controlado 
essencialmente pelas fases acessórias (zircão, apatita, monazita e granada). Em termos de ETR normalizados (Boynton, 
1984), observou-se nos litotipos da unidade leucogranito Capivara três padrões de curva principais (Figuras 4a, b e c), 
marcando as diferenças entre as fácies Monte Belo, Dois Irmãos e Ribeirão da Prata. 
  O leucogranito Dois Irmãos apresenta padrões de ETR compatíveis com granitos colisionais do tipo II (Hercinianos e 
Himalaios) de Harris et al. (1986) (Figura 4e), apresentando fracionamento moderado à forte, curva com inclinação 
negativa suave a moderada, e anomalia negativa para európio. Além disso, o somatório de ETR e o teor de ETRL são 
notadamente mais elevados nestes litotipos leucograníticos, se comparados aos similares da fácies Monte Belo.  
  A fácies Monte Belo mostra padrões de ETR (Figura 4a) pouco fracionados, sendo caracterizados por uma forma em "V" 
("cross over"). Esta feição é demonstrada pelo nítido empobrecimento de ETRL em relação a ETRP, provocada pela 
cristalização de granada, associada ainda a uma diminuição suave na anomalia (negativa) de Eu. O baixo somatório de ETR 
está relacionada a processos de alteração deutérica ao qual esta fácies foi submetida. O bolsão leucogranítico, gerado “in 
situ” a partir dos migmatitos, demonstra estreita relação com os leucogranitos da fácies Monte Belo, possuindo 
comportamento de ETR bastante semelhante.  
  A fácies Ribeirão da Prata, por representar a transição entre o leucogranito Capivara (fácies Monte Belo e Dois Irmãos) e as 
encaixantes migmatíticas (diatexitos heterogêneos e metatexitos), apresenta padrões de ETR intermediários entre ambos 
litotipos.  De um modo geral, os migmatitos apresentam maior variação no conteúdo de ETRp, somatório de ETR mais 
elevado e anomalia de Eu menor se comparados aos litotipos da unidade leucogranito Capivara (Figura 4d).  
 
Conclusões 
 
  As características de campo e petrográficas, associadas com os dados geoquímicos, sugerem para o leucogranito e os 
migmatitos de uma sequência anatética marcada por estágios de separação líquido-resíduo a partir da  fusão parcial 
dos metassedimentos do Ciclo Deposicional Andrelândia I. Processos posteriores relacionados a própria atividade 
hidrotermal do plúton leucogranítico afetaram boa parte do sistema, proporcionando o surgimento de fenômenos de 
muscovitização, turmalinização e saussuritização generalizados, sobretudo na fácies Monte Belo .  
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Legenda: 
∗ - enclave surmicáceo; t - mesossoma;        - metatexito; Δ - diatexito heterogêneo; o - fácies Ribeirão da Prata; n - 
fácies Dois Irmãos; l - fácies Monte Belo; m - bolsão leucogranítico gerado “in situ”;[ - bolsão greisenficado; ◊ - 
granito Maromba. 
 
FIGURA 1 - (a) Índice de Shand dos litotipos da Unidade Leucogranito Capivara (Maniar & Piccoli, 1989) 



 

 

 
 
  Error! Unknown switch argument. 

(b) Diagrama mostrando o grau de alcalinidade dos litotipos da Unidade leucogranito Capivara (Irvine & Baragar, 
1971) 
(c) Diagrama AFM apresentando a variação química observada na Unidade Leucogranito Capivara (Irvine & Baragar, 
1971) 
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  Error! Unknown switch argument. 

FIGURA 2 - Diagramas de Harker representando os litotipos das unidades estudadas.                        

           

 
 
FIGURA 3 - Diagramas envolvendo Fe2O3* com TiO2 e Al2O3, representando os litotipos estudados. 

 
 
FIGURA  4 - Padrões de distribuição de ETR normalizados para condrito (Evensen, 1978; modificado por Boynton, 
1984): 
(a) Fácies Monte Belo; (b) Fácies Dois Irmãos; (c) Fácies Ribeirão da Prata; (d) Leucognaisse (diatexito heterogêneo) e 
biotita gnaisse migmatítico (metatexito); (e) Média dos granitóides colisionais dos Himalaias (Manaslu e Bhutan) e 
Hercínides (Galícia e Cornwall) relacionados ao grupo II de Harris et al. (1986). 



 

 

 
 
  Error! Unknown switch argument. 
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DE METASSOMATISMO POTÁSSICO EM ROCHAS TRONDHJEMÍTICAS 
PRECAMBRIANAS DA REGIÃO DE SÃO JOÃO DEL REI, MINAS GERAIS. 
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Introdução 
 
  Neste trabalho são discutidos dados relativos a transformações petrográficas e químicas de rochas trondhjemíticas da 
região de São João Del Rei, Minas Gerais. Estas rochas encontram-se, em certos locais, transformadas em rochas 
graníticas com abundante microclina e muscovita, devido à ação de fluidos aquosos metassomáticos potássicos. 
  Ebert (1958) descreveu, pela primeira vez na região, a presença de tipos petrográficos equivalentes a trondhjemitos, 
sem, porém, delimitar espacialmente as rochas em questão. Barbosa (1985) definiu na região de Conselheiro Lafaiete a 
presença de corpos plutônicos de composição trondhjemítica intrusivos no Greenstone Belt Barbacena. Ávila (1992) 
agrupou 4 corpos na Unidade Metatrondhjemítica Caburu e descreveu um grande corpo deformado, composto de rochas 
tonalíticas ricas em plagioclásio sódico, denominando-o de Metatrondhjemito Caxambú. Quemeneur & Baraud (1983), 
Pires & Porto Junior (1986) e Trouw et al., (1986) denominaram este mesmo corpo de, respectivamente, Gnaisse, 
Granodiorito Gnaisse e Ortognaisse Granodiorítico. Ávila & Valença (1992) apontaram as principais diferenças 
petrográficas entre as rochas do Metatrondhjemito Caxambú e dos Gnaisses Trondhjemíticos Granitizados Fé, Serrinha 
e Brumado de Baixo. Ávila & Valença (1993) caracterizaram quimicamente o Metatrondhjemito Caxambú e sugeriram 
sua formação, a partir da fusão de rochas anfibolíticas do Greenstone Belt Barbacena, em um ambiente do tipo margem 
continental ativa. Propuseram, ainda, que a cristalização magmática fracionada de hornblenda e plagioclásio, 
corresponderia a um dos importantes mecanismos na geração da diversidade de tipos petrográficos observados. 
 
Petrografia 
 
  O Metatrondhjemito Caxambu reúne rochas tonalíticas, com granulometria média, variando entre 1,0 e 5,0 mm, 
formadas, predominantemente, de plagioclásio, biotita, quartzo e epidoto, com apatita, titanita, allanita, microclina, 
anfibólio, zircão, muscovita e clorita como minerais acessórios e secundários. Nas regiões em que tais rochas foram 
afetadas por deformação e cisalhamento, o plagioclásio apresenta contornos irregulares e encontra-se, em parte, 
transformado para microclina e muscovita, enquanto a biotita para muscovita. 
  O Gnaisse Trondhjemítico Granitizado Fé corresponde a rochas originalmente tonalíticas, que foram granitizadas 
devido ao aporte de K. Esse gnaisse é constituído de microclina, plagioclásio, biotita, epidoto, e tem como minerais 
acessórios e secundários muscovita, titanita, zircão, minerais opacos, allanita, carbonato, anfibólio, granada e clorita. Os 
cristais de plagioclásio apresentam-se quebrados, com bordos serrilhados e geminação polissintética encurvada. Seus 
contornos variam de hipidiomórficos a lobados, sendo freqüente o desenvolvimento de aglomerados de pequenos 
cristais ao redor de cristais maiores. Com a entrada de K no sistema, o plagioclásio se transforma para microclina, que 
pode ocorrer sob a forma de grandes porfiroblástos. 
  Os dois corpos supracitados foram afetados, inicialmente, por um evento metamórfico, que ocasionou mudanças na 
composição mineralógica e química das rochas trondhjemíticas e, posteriormente, por um evento metassomático 
potássico, que atuou mais intensamente no corpo Fé. O Metatrondjemito Caxambú apresenta marcantes diferenças, não 
somente em termos de trama e granulometria, bem como na mineralogia e proporção dos seus constituintes, quando 
comparado ao Gnaisse Trondhjemítico Granitizado Fé (Figura 1 e Tabela I ). Essas diferenças são decorrentes de 
mudanças relacionadas à atuação do referido evento metassomático potássico, que afetou, principalmente, as rochas do 
Gnaisse Trondhjemítico Granitizado Fé, ocasionando, neste, ampla formação de microclina e muscovita. 
 
Caracterização geoquímica 
 
  Os corpos Caxambú e Fé diferem, amplamente entre si, em relação aos intervalos de teores de quase todos os 
elementos químicos, assemelhando-se, somente, quanto aos valores de Na2O, FeO e Li. O corpo Fé encontra-se, em 
relação ao corpo Caxambú, enriquecido em SiO2, FeO, K2O, Ba, Rb, Zr e Y e empobrecido em TiO2, Al2O3, Fe2O3, 
MgO, CaO, P2O5 e Sr. 
   As rochas do Metatrondhjemito Caxambú apresentam caráter peraluminoso e são classificadas no diagrama R1R2 (La 
Roche et al., 1980) como granodioritos, enquanto aquelas do Gnaisse Trondhjemítico Granitizado Fé mostram, 
predominantemente, caráter peraluminoso e, mais raramente, metaluminoso e são classificadas como sienogranitos e 



alcaligranitos. Em relação às normas CIPW, o corpo Caxambú apresenta córindon,  baixa porcentagem de ortoclásio e 
elevada de anortita, enquanto o corpo Fé mostra, ora presença, ora ausência de córindon e diopsídio, além de 
porcentagem elevada de ortoclásio em relação a de anortita. 
  Beach (1980) e Owe (1988) descreveram variações mineralógicas e químicas ocasionadas por metamorfismo 
associado ao cisalhamento em rochas do Reino Unido e Canadá. Essas variações ocorreram devido à interação das 
referidas rochas com uma fase fluida, rica em voláteis e K. 
  No Gnaisse Trondhjemítico Granitizado Fé observou-se que alguns elementos, tais como Al, Rb, Ba, Zr e Y 
apresentam comportamento anômalo, em termos de significante variação de seus teores, sugerindo a atuação de um 
processo heterogêneo, durante a remobilização desses elementos. Por seu turno, os valores elevados de K2O, Rb, Zr e Y  
e muito baixos de TiO2, CaO, MgO e Sr, em relação aqueles do Metatrondhjemito Caxambú, podem estar relacionados, 
respectivamente, à entrada e saída desses elementos, durante as modificações promovidas pelos fluidos hidrotermais. 
Essas mudanças químicas, principalmente, aquelas relacionadas à entrada de potássio no sistema, podem ser 
responsáveis pelo afastamento das composições das rochas do corpo Fé (exceto para uma delas) do trend das rochas 
trondhjemíticas nos diagramas AFM (Irvine & Baragar, 1971) e K2O-Na2O-CaO (Barker, 1979) e do campo das rochas 
trondhjemíticas no diagrama Ab-An-Or normativo (O'Connor, 1965). 
 
Discussões e conclusões 
 
  Os processos ígneos responsáveis pela formação das rochas trondhjemíticas e a atuação de um evento metamórfico 
sobre as mesmas, impuseram a este conjunto, uma mineralogia composta, principalmente, de plagioclásio, anfibólio, 
biotita, quartzo, epidoto, apatita, zircão e allanita. Posteriormente, esta mineralogia foi modificada por um evento 
metassomatismo potássico, originando uma mineralogia que reúne plagioclásio, microclina, quartzo, biotita, muscovita, 
epidoto, titanita, allanita e zircão. Ao metamorfismo é atribuída uma pequena variação na composição química original 
das rochas trondhjemíticas, caracterizada pela diminuição dos teores de Al2O3, Fe2O3, MgO e Sr, que é interpretada 
como devida à transformação do plagioclásio (andesina) e do anfibólio (hornblenda) em oligoclásio, epidoto e biotita. O 
metassomatismo potássico, por sua vez, impôs aumento brusco e heterogêneo nos teores de K2O, Ba, Rb e Y, a partir 
da formação de microclina, muscovita e provavelmente allanita e diminuição nos valores de Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO 
e Sr, devido à lixiviação desses durante as reações de hidrólise.  
  A fonte para as soluções hidrotermais ricas em K, Rb, Ba e Y, que propiciaram o metassomatismo potássico das 
rochas trondhjemíticas, pode estar relacionada a atividades magmáticas responsáveis pela formação dos corpos 
graníticos de idade transamazônica, que infestam a área ou aos diversos corpos pegmatíticos, ricos em microclina, que 
cortam as rochas do Gnaisse Trondhjemítico Granitizado Fé. 
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TABELA 1 - Características petrográficas e geoquímicas distintivas entre o Metatrondhjemito Caxambú e o Gnaisse 

Trondhjemítico Granitizado Fé. 
 

DENOMINAÇÃO  
DO CORPO 

METATRONDHJEMITO  
CAXAMBÚ 

GNAISSE 
TRONDHJEMÍTICO 
GRANITIZADO FÉ 

    
LOCALIZAÇÃO  

DA PORÇÃO 
DESCRITA 

REGIÃO ENTRE 
CAXAMBÚ E 

CABURU 

REGIÃO PRÓXIMA 
A FERROVIA DO 

AÇO 

REGIÃO ENTRE A 
FERROVIA DO AÇO E 
O RIO DAS MORTES 

TIPO 
 PETROGRÁFICO 

TONALITO TONALITO GRANITO 

AMPLITUDE DA 
DEFORMAÇÃO 

Menos intensa Intensa Muito intensa 

TEXTURA 
PREDOMINANTE 

Hipidiomórfica 
granular 

Xenoblástica 
inequigranular e 

orientada 

Orientada 

 TIPO DO 
PLAGIOCLÁSIO 

Andesina  
  (An 35) 

Oligoclásio 
(An 28) 

Oligoclásio 
(An 30) 

GRANULOMETRIA 
PREDOMINANTE 

Média 
(1,0 a  5,0 mm) 

Média 
(1,0 a 3,0 mm) 

Fina  
(< 1,5 mm) 

PORFIROBLÁSTOS Ausente Ausente Presentes 
TIPO DE 

PORFIROBLÁSTO 
----------- ------------- Microclina 

MUSCOVITA Presente como traço Cerca de 1,3% Acima de 2,0% 
ANFIBÓLIO Presente como traço Ausente Presente como traço 

CLORITA Presente Ausente Presente 
FORMA DO 

PLAGIOCLÁSIO 
Hipidiomórfico a 

xenomórfico 
Lobado a xenoblástico Hipidiomórfico, lobado 

e xenoblástico 
FORMA DO  
QUARTZO 

Xenomórfico Xenomórfico a 
poligonizado 

Xenomórfico a 
poligonizado 

EFEITOS DA 
RECRISTALIZAÇÃO 

Ausente Ausente Localizado. Cerca de 
1% de cristais 

diminutos 
% de Al2O3 15,10% a 16,10% 13,7% a 15,10% 11,3% a 13,2% 
% de MgO 0,83% a 0,99% 0,66% a 0,99% <0,05 a 0,22% 
% de K2O 0,97% a 1,30% 1,10% a 2,20% 2,70% a 4,70% 
Y (ppm) < 10 ppm 12 a 13 ppm 64 a 164 ppm 
Sr (ppm) 359 a 601 ppm 264 a 295 ppm 36 a 87 ppm 
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A DIVERSIDADE DOS PROCESSOS DE DIFERENCIAÇÃO NOS SISTEMAS 
MAGMÁTICOS ALTA SÍLICA: GRANITO JAGUARI E COMPLEXO 

GRANÍTICO SÃO SEPÉ, RS. 
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  Os magmas graníticos altamente enriquecidos em sílica, contendo em torno de 74 a 77,5% (base anidra), constituem 
sistemas magmáticos particulares que segundo diversos autores tem sua diferenciação controlada por mecanismos 
específicos (Hildreth 1981, Mahood & Hildreth 1983). São constituídos dominantemente por SiO2, Al2O3, K2O e Na2O 
(aproximadamente 98%), refletindo-se em ID (índice de diferenciação) superior a 95. 
 Os sistemas alta sílica mais estudados estão relacionados à evolução de câmaras magmáticas estratificadas, epizonais ou 
subvulcânicas, normalmente com composição metaluminosa a alcalina. De acordo com Baker & McBirney (1985) e 
Mahood & Hildreth (1983), as principais características comumente constatadas nesses sistemas, no sentido base - topo, são: 
(1) pequeno aumento na SiO2, de 2 até 5%, raramente atingindo até 20% em câmaras pequenas; (2) constância dos teores de 
Al, Na e K; (3) abrupto decréscimo de Mg, Ca, Ba e Sr (fatores de 2 a 10); (4) decréscimo moderado de Fe, P, V, Co, Ni e 
Cu; (5) geração de padrões crossover dos ETR, incremento das anomalias negativas de Eu e, menos frequentemente, queda 
nos teores de Yb e Lu (Mittlefehldt & Miller 1983 e Öhlander et al 1989); (6) frequente enriquecimento de Nb, Ta, U, Sb, 
Mo, W, Th, Sn, Cs, Y, As e Rb (fatores de até 4); (7) crescimento das concentrações de voláteis e da razão 87Sr/86Sr; e (8) 
decréscimo da temperatura, fugacidade de O2 e percentual de fenocristais em riolitos. Algumas variações presentes, também, 
nestes sistemas são dependentes da composição dos magmas; assim: (a) Zr e ETRP correlacionam-se positivamente com a 
proporção álcalis/alumina uma vez que esta controla a solubilidade do zircão (Watson & Harrison 1983); e (b) o 
comportamento dos ETRL (La a Sm) e Th diferencia-se dos ETRP (Gd a Lu), Y e U, dependendo fortemente do conteúdo 
de Ca do sistema, responsável pela estabilização de fases como alanita, apatita e monazita (Rapp & Watson 1986).    
 Diversos mecanismos têm sido invocados para explicar estas variações, como efeito Soret, difusão termo-gravitacional e 
transporte por fase vapor (liquation) (Hildreth 1981; Mahood & Hildreth 1983). No entanto, o fracionamento mineral 
associado à cristalização nas bordas das intrusões e/ou câmaras e o consequente fracionamento dos líquidos magmáticos 
parecem ter papel mais destacado na evolução dos sistemas alta sílica, que caracterizam as câmaras estratificadas (Baker & 
McBirney 1985); explicando as feições geoquímicas supramencionadas. As peculiaridades no comportamento são devidas à 
grande variabilidade nos coeficientes de partição mineral/magma, para composições próximo ao ternário mínimo e/ou à 
participação de fases fracionadas acessórias (Michael 1983, Mittlefehldt & Miller 1983; Metz & Mahood 1991).  
 A intensidade da estratificação nestas câmaras magmáticas rasas é fortemente controlada pelas condições de 
resfriamento. Em situações de rápido resfriamento, caracterizam-se pela presença de camadas com evolução própria, através 
de mecanismos de fracionamento mineral, comumente separadas por pequenos gaps composicionais (Baker & McBirney 
1985). A evolução das camadas de topo (capas félsicas) está sujeita à superposição de outros processos, envolvendo a 
atuação das fases fluídas e/ou contaminação. 
 Os voláteis influenciam marcadamente na (1) mobilidade geoquímica dos elementos; (2) temperatura de cristalização, 
abaixando a solidus e liquidus; (3) viscosidade dos magmas, cujos casos extremos são atribuídos à interferência do F (Luth 
& Muncill 1989); e (4) estabilidade de fases minerais (Hannah & Stein 1990, Webster & Holloway 1990). A sua atuação 
pode ser avaliada através da maior dispersão dos elementos com maior mobilidade (Tauson & Kozlov 1972), expressa 
também por variações entre elementos cuja incompatibilidade provém de diferentes propriedades, como por exemplo Zr e 
Nb versus Rb, La e Th (Baker & McBirney 1985). Além disso, diferenças adicionais no comportamento geoquímico dos 
elementos serão função do momento da cristalização em que os voláteis interferem, ou seja, do momento em  que ocorre a 
exsolução da fase fluída aquosa (Hannah & Stein 1990). Nos líquidos graníticos com baixos teores iniciais de H2O 
(subsaturados) e conteúdo moderado a alto de halogênios, a exsolução será retardada, havendo a intensificação dos 
processos de fracionamento mineral e consequente enriquecimento em elementos incompatíveis (Webster & Holloway 
1990). Como discutem estes autores, maior enriquecimento é observado nesses líquidos graníticos com composição 
metaluminosa a fracamente peraluminosa. 
  A atuação dominante do flúor ou do cloro, particularmente relevantes nestes sistemas alta sílica, pode ser identificada pelas 
feições relacionadas na tabela I. As variações nas razões Ba/Rb, F/Li, 1000 Li/K e Li/Zn, como propõem Tauson & Kozlov 
(1972), são importantes na avaliação da interferência da atuação do F, permitindo também analisar o efeito da 
desvolatilização (degassing). 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Tabela I- Feições indicativas da predominância de flúor ou cloro em sistemas alta sílica (Kovalenko 1977, Manning 1981, 
Mahood & Hildreth 1983, Keppler 1993 e Webster & Holloway 1990) 
     

     Flúor                         
 
       -  particiona para o magma;     
   - maior afinidade com Li, Na, Rb, Cs, Th, U, Tl, 
Sn, Be; 
   - aumento da solubilidade do zircão e óxidos de Ti, 
consequente enriquecimento de ETRP, Nb, Y e outros; 
   - desestabilizão da biotita, em situações de 
enriquecimento extremo e estabililização de fases hidratadas 
cálcicas;     - aumento do campo de estabi- 
   lidade do quartzo e ortoclásio;   
       

   Cloro                            
- particiona para o fluído;        
- maior afinidade com Fe, Zn, Mo, W, Zr, Hf, Ta, Nb e 
Y; 
- aumento da partição para a fase fluída de  de Cu, Mn, 
ETR, Li, Rb, Sr e Ba; 
- aumento da razão álcalis/ alumina no fluído; 
- estabilização dos intercres- cimentos micrográficos; 
- desestabilização da albita em relação ao feldspato 
potássico na cristalização em condições de saturação; 

 
 
 
 O Granito Jaguari (GJ) e o Complexo Granítico São Sepé (CGSS) representam os granitos metaluminosos de afinidade 
alcalina, pertencentes à Suíte Intrusiva Saibro (SIS), que ocorre na porção oeste do Escudo Sul-rio-grandense (Nardi & 
Bonin 1991). Em termos composicionais, equivalem aos granitos tipo A-2 (Eby 1992), os quais normalmente mostram-se 
enriquecidos em F (Collins et al 1982). Dentro da classificação dos granitos quanto ao conteúdo de F (Christiansen & Lee 
1986), correspondem aos tipos com teores moderados a altos (< 1000 a 3500 ppm de F), similares aos granitos de afinidade 
alcalina proterozóicos do oeste do USA, estudados por estes autores. Ambos variam de monzo a sienogranitos, com 
feldspato alcalino granitos subordinados; possuem teores elevados de SiO2, enquadrando-se entre as composições alta sílica 
e são intrusões epizonais, caracterizadas pelo desenvolvimento de margens resfriadas félsicas (capas félsicas), com 
cavidades miarolíticas, segregações micropegmatóides, granófiros, tufisitos e grande variedade de tipos micrograníticos e de 
aplitos. 
 No GJ a passagem entre as fácies monzo e sienograníticas é gradacional, não havendo grandes contrastes composicionais e 
texturais (Gastal & Nardi 1992). Por outro lado, no CGSS é marcante a diversidade textural acompanhando o sentido da 
diferenciação, caracterizando o desenvolvimento da estratificação das fácies e a consequente formação das capas félsicas, 
amplamente distribuídas em sua porção nordeste-norte (Gastal, tese de doutorado em prep.). O CGSS, comparado ao GJ, 
apresenta composições dentro de um intervalo de variação mais amplo, como exibido nas figuras 1 e 2, indicando a atuação 
mais efetiva dos processos de diferenciação. A existência de gaps composicionais entre as fácies monzo e sienograníticas no 
CGSS, marcados pelos teores de SiO2 (Fig. 1), motivou a interpretação de que representam intrusões distintas, não 
comagmáticas e defasadas no tempo (Sartori 1978; Wildner et al 1990). Nestes sistemas alta sílica, a bimodalidade 
composicional pode ser entendida como efeito artificial dos diagramas Harker, como discutem Baker & McBirney (1985). 
Quando se utiliza outros índices de diferenciação, como a razão Ce/Yb, sugerida por Metz & Mahood (1991) ou Ce/Nb, os 
gaps diminuem ou mesmo desaparecem (Fig. 1); evidenciando, assim, a vinculação genética entre os dois grupos de granitos 
presentes no CGSS, como sugerido pelas relações de campo (Gastal & Nardi 1994). É evidente, também, nessa figura, a 
presença de composições mais fortemente alcalinas, representadas pelos diques de microgranitos e riolitos externos ao 
complexo, indicando maior complexidade durante sua evolução. 
  No conjunto, o CGSS, difere do GJ, por apresentar (1) teores levemente superiores de CaO, TiO2, P2O5, MgO, Ga, Y, F e 
Cl; (2) menores de álcalis, FeOt, Ba, Ba/Sr, F/Cl, FeOt/(FeOt+ MgO) e índice agpaítico; (3) padrão menos fracionado dos 
ETR, marcado pelas menores razões Ce/YbN; e (4) maior enriquecimento em Rb e, consequente, Rb/Zr e decréscimo de 
K/Rb. Ambos apresentam forte empobrecimento de elementos compatíveis e moderado enriquecimento dos incompatíveis 
(Fig. 2), análogo ao descrito em sistemas alta sílica, cujo exemplo clássico é o Bishop tuff (Hildreth 1981); havendo maior 
similaridade do CGSS com esse último. Os fatores de enriquecimento exibidos na figura 2 correspondem à evolução entre 
monzogranitos e sienogranitos mais diferenciados em cada um dos maciços, não sendo consideradas as amostras 
representativas dos líquidos residuais, como microgranitos e riolitos. 
  São evidentes, na figura 2, as seguintes diferenças entre GJ e CGSS: (a) comportamento dos ETRL, refletindo 
aparentemente as variações quanto aos teores de cálcio e alcalinidade dos líquidos parentais; (b) comportamento compatível 
do Rb, Th, Pb e Li e incremento das razões K/Rb e decréscimo da Rb/Zr com o sentido da diferenciação no GJ; o que pode 
ser interpretado como relacionado a maior atividade hidrotermal, onde o F teve papel de destaque. Maior influência do flúor 
na evolução do GJ é sugerida, também, pela estabilização de fases fluorhidratadas, como anfibólio e alanita, em suas fácies 
mais evoluídas; e (c) tendência contrária para estes elementos na evolução do CGSS, a qual está marcada, também, pelo 
crescimento e dispersão do teores de Cu; registrando, talvez, a maior atividade do Cl na fase fluída, embora os teores de F 
permaneçam elevados durante a diferenciação de suas fácies. O Li inicialmente cresce nos estágios iniciais da diferenciação, 
decrescendo com a evolução das fácies sienograníticas. 



  Os dados considerados permitem concluir que, os dois granitos (GJ e CGSS) possuem composições similares, tendo 
evoluído a partir de magmas parentais próximos e os trends de diferenciação exibem, além das particularidades 
composicionais de cada um, características possivelmente relacionadas a variações nas condições prevalecentes durante sua 
evolução, equivalentes às registradas em câmaras magmáticas rasas. No GJ predominaram os processos que conduziram a 
maior homogeneidade composicional, registrada pelo pequeno intervalo de variação na composição; o que, aliado à 
presença de contatos gradacionais, sugere condições de resfriamento mais prolongado. As características inerentes à 
natureza do magma parental, evidenciadas pela constância dos valores de Zr e comportamento incompatível dos ETRL, 
revelam sua natureza metaluminosa e alcalina. A variação entre elementos mais móveis registram, por outro lado, a maior 
influência, durante os estágios finais de sua evolução, da atividade de fluídos enriquecidos em flúor. 
  No CGSS, ao contrário, a grande variedade nas texturas, a existência de contatos bruscos e gaps composicionais entre as 
fácies e a abundância de tipos com granulação fina e cavidades miarolíticas, sugerem evolução em condições de 
resfriamento mais rápido e que, nas fácies de topo, os processos envolvendo a saturação e desvolatilização foram 
importantes; o que, também, está registrado em seus padrões geoquímicos, pelo intervalo mais amplo de variações e 
enriquecimento dos elementos incompatíveis, incluíndo o forte incremento no conteúdo de Cu. Comparado ao GJ, o CGSS  
mostra-se mais cálcico, menos enriquecido em álcalis e com maior atividade do Cl na fase fluída magmática. 
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  O Complexo Granítico de Lavras ( Nardi 1984) inclui hornblenda biotita granodioritos e granitos no núcleo, 
circundados parcialmente por hornblenda pertita granitos. O núcleo possui afinidade shoshonítica e os pertita granitos 
são típicos componentes metaluminosos da associação alcalina. Ambos possuem idade Neoproterozóica e constituem 
manifestações do magmatismo final do Ciclo Brasiliano, tendo sua origem possivelmente vinculada a evolução de 
magmas basálticos shoshoníticos e moderadamente alcalinos, respectivamente. 
  Enclaves microgranulares formam enxames localizados tanto no núcleo como nos pertita granitos, possuindo  
dimensões variáveis de 2 a 20cm, formas arredondadas, e contatos geralmente nítidos. São de cor cinza escuro a claro 
ou rosado dependendo da quantidade de quartzo e feldspatos, possuem granulação média de 1mm , podendo conter 
megacristais de feldspatos e quartzo muito semelhantes em forma e dimensões aos dos granitóides encaixantes. 
Agregados de minerais máficos com dimensões em torno de 3-4mm são frequentes. Margens resfriadas são 
esporadicamente observadas contra a rocha hospedeira que por vezes  parece penetrar os enclaves na forma de pequenas 
apófises. Enclaves com características similares tem sido descritos por diversos autores, sendo denominados enclaves 
microgranitóides, enclaves microgranulares e enclaves magmáticos (MME) entre outros, (Vernon 1983, Barbarin & 
Didier 1991, Didier & Barbarin, 1992) e tem sua gênese frequentemente atribuída  a mistura heterogênea de magmas 
básicos e ácidos (co-mingling). As variações composicionais dos enclaves traduzem dominantemente a contaminação 
pelo magma granítico hospedeiro, sendo considerado um processo de hibridização.  
  Os enclaves do CGL são de textura fanerítica fina a média, em alguns casos porfirítica, definida pela ocorrência de 
megacristais de feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo. A textura poiquilítica é a mais frequente, representada 
principalmente por biotita + hornblenda inclusa em feldspato alcalino e plagioclásio. A mineralogia essencial é 
composta por plagioclásio e hornblenda, acompanhados por feldspato alcalino, quartzo, biotita, e  clinopiroxênio 
reliquiar. A mineralogia acessória é constituída por titanita, zircão, agulhas de apatita, magnetita e ilmenita. No sistema 
QAP ocupam os campos dos quartzo dioritos e quartzo monzodioritos. A origem ígnea desses enclaves é sugerida pela 
forma acicular das apatitas (feição quench), e euedria das fases máficas em geral inclusas na mineralogia essencial. 
Microestruturas sugestivas de co-mingling são representadas por quartzo ocelar com inclusões periféricas de horblenda 
e biotita, padrões complexos de zonação dos plagioclásios e restos de clinopiroxênio envolvidos por anfibólio e grãos 
microscópicos de óxidos de ferro e titânio.A presença de segregações de minerais máficos , com textura equigranular, 
fanerítica média a grossa, principalmente nos termos menos hibridizados, sugere uma origem cumulática de fases 
precocemente formadas. Tal origem é também sugerida pela euedria dos grãos aliada ao arranjo complexo de suas 
faces. A composição química dos minerais constituintes dos enclaves é muito similar a dos componentes dos 
granitóides encaixantes. Os plagioclásios são andesina a oligoclásio e os anfibólios ferroedenitas. Além dos enclaves 
preservarem restos de clinopiroxênio, outras diferenças na química mineral poderão ser evidenciadas com estudos de 
maior detalhe.  
  Os teores de SiO2 dos enclaves (base anidra) variam de 53,55 a 65,49%,  enquanto MgO, CaO, FeOt, Ni, decrescem de 
forma linear como exemplificado na figura 1. Al2O3 e Na2O mostram enriquecimento abrupto em alguns dos enclaves 
hibridizados(Fig.1) parecendo refletir a acresção mecânica de feldspatos. TiO2, P2O5  apresentam um crescimento 
abrupto nos enclaves pouco hibridizados (Fig. 1) e o K2O cresce fortemente com o aumento da hibridização. 
  Os enclaves do núcleo do CGL mostram padrões de ETR, normalizados pelos valores condríticos, enriquecidos, 
particularmente em ETRP, com relação ao granito hospedeiro (Fig. 1). Enquanto La e Ce apresentam leve tendência ao 
enriquecimento, para as demais terras raras observa-se até duplicação de seus conteúdos.  Nos enclaves contidos no 
pertita granito o comportamento dos ETR é variável, observando-se uma tendência a atenuar as anomalias negativas de 
Eu características do granito hospedeiro. Com excessão do La e Ce, as demais terras raras mostram enriquecimento 
com o aumento da hibridização dos enclaves, quadruplicando os valores da encaixante. Nb e Y comportam-se de modo 
similar a essas, e mais particularmente  ao Yb, mostrando forte correlação positiva entre si. Estes elementos tem em 
comum também o elevado coeficiente de partição nos anfibólios, variando de 5 até 25, conforme dados apresentados 
por Nardi (1984) para as ferro-edenitas do núcleo do CGL. Os padrões de ETR dos enclaves estudados estão 
composicionalmente modificados com relação ao líquido básico que lhes deu origem, sendo provável que apenas La e 
Ce ainda mantenham valores próximos dos originais em vários enclaves. Assim, o conteúdo das terras raras pesadas e 
do Nb e Y parece refletir o equilíbrio dos anfibólios com o líquido contaminado pelo magma granítico. Um mecanismo 
similar foi sugerido por Orsini et al (1991) para explicar  concentrações de Nb e Y anomalamente elevadas em enclaves 
microgranulares. No caso do Nb a biotita pode acentuar seu enriquecimento uma vez que possui Kd em torno de 10 para 
este elemento, conforme dados de Nardi (1984) e Nash & Crecraft(1985). 



  K, Rb, e Ba e Sr em menor escala, enriquecem fortemente nos enclaves mais hibridizados ultrapassando os valores ds 
rocha hospedeira. O comportamento do K é atribuído a sua elevada difusibilidade em função do gradiente de potencial 
químico e cristalização da biotita nos enclaves mantendo baixa a atividade do mesmo no líquido mais básico, como 
sugerido por Wiebe (1973)e discutido em Johnston & Wyllie (1988) e Van der Laan & Wyllie (1993). O elevado Kd do 
Rb e Ba na biotita, bem como suas características de raio, carga e eletronegatividade similares ao K,  explicam seu 
comportamento. O Sr, no entanto, tem seus padrões geoquímicos   controlados principalmente pela acresção (Vernon 
1983) de feldspatos ao glóbulo básico. O Zr mostra correlação com o K ( Fig. 1) refletindo seu enriquecimento durante 
o processo de hibridização, o qual provavelmente favorece a precipitação do zircão.  
  As evidências relatadas permitem concluir: 
- os enclaves microgranulares do CGL, de acordo com as evidências de campo e petrográficas, são produtos da mistura 
heterogênea (co-mingling) de magmas básicos a intermediários, não necessariamente cogenéticos, com os magmas 
graníticos hospedeiros; 
- admitindo-se que os enclaves mais máficos ( em torno de 54% de SiO2), representem aproximadamente a composição 
do magma mais básico representado no núcleo do CGL, pode ser sugerida uma afinidade moderadamente alcalina para 
o mesmo, enquanto os enclaves do pertita granito por sua elevada hibridização não mais permitem a identificação do 
magma original; 
- o processo de hibridização dos enclaves, envolve de forma predominante, a mistura dos glóbulos básicos com o 
líquido granítico parcialmente cristalizado, evidenciada pela acresção de megacristais, geração texturas ocelares, pelos 
padrões geoquímicos de acresção exemplificados pelo Al, além do próprio aumento do conteúdo de minerais félsicos, 
consequente aumento do SiO2 e modificações da composição química total; 
- um segundo processo atuante, evidenciado principalmente pelo K, devido a sua elevada difusibilidade, conjugada ao 
gradiante de potencial químico entre os glóbulos e encaixante que ocasiona também a migração de voláteis, promove a 
cristalização efetiva de fases como a biotita nos enclaves. Decorre daí um incremento efetivo dos teores de K e 
elementos traço afins com a estrutura da biotita ( Ba, Rb) ultrapassando por vezes as concentrações dos magmas 
iniciais;  
- a intensa cristalização de fases equilibradas com o magma granítico, como o anfibólio, devido a migração de voláteis e 
principalmente ao controle da temperatura de cristalização dos glóbulos pelo magma hospedeiro, controla a distribuição 
de elementos traço incompatíveis com as fases mais precoces e com elevado Kd naquelas. Este mecanismo parece 
controlar de a distribuição do Nb, Y e ETRP principalmente nos enclaves do núcleo; 
- o comportamento do Ti e P sugere que fases acessórias concentradoras desses elementos, como apatita e titanita, tem 
sua cristalização incrementada nos glóbulos mais básicos durante o processo de hibridização, talvez devido aos fatores 
discutidos por Ryerson & Hess (1978), naqueles glóbulos que resfriaram mais lentamente. 
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Introdução 
 
  Trabalhos realizados pela CBPM na região centro-oriental do Estado da Bahia (Rangel et al., 1988) individualizaram 
diversos corpos de composição máfica e/ou ultramáfica, em geral associados a rochas calcissilicáticas, nas folhas de 
Ipirá e Rui Barbosa, na região centro-norte oriental do Estado da Bahia (figura 1). Tais litotipos foram considerados 
restos do membro inferior da Unidade Ipirá, admitida então como uma seqüência do tipo greenstone belt. 
  A partir de estudos litogeoquímicos a norte do paralelo 12°00’, Melo et al. (1991) e Loureiro et al. (1991) concluíram 
que os mesmos representariam fragmentos de uma antiga crosta oceânica, designando-os Suíte São José do Jacuípe. 
  Investigações recentemente concluídas pela CBPM, através do Projeto Lajedinho-Ipirá (Silva et al., no prelo), além do 
feiçoamento cartográfico integrado desses corpos máficos e/ou ultramáficos (figura 2), possibilitaram, a partir de novos 
dados litogeoquímicos, conjecturar um modelo alternativo de evolução para a suíte, que difere daquele proposto por 
Melo et al. (1991). 
 
Assinatura litogeoquímica da suíte 
 
  Na maioria, as rochas investigadas são gabronoritos de coloração escura a esverdeada, granulação fina a média, com a 
seguinte composição mineralógica: plagioclásio (andesina), hiperstênio, augita, opacos e hornblenda verde, de caráter 
secundário, resultante de processos retrometamórficos. 
  A geoquímica dessas rochas revela características semelhantes à das associações toleiíticas, pela presença de 
hiperstênio normativo, por uma porcentagem de SiO2 da ordem de 50%, mas ao mesmo tempo apresenta assinatura de 
tipos calcioalcalinos de margem continental ativa (tipo Andino), notadamente pelos valores de mg em torno de 50 e pela 
semelhança observada ainda no spiderdiagram normalizado para condritos de Pearce, 1983 (figura 3). Neste diagrama 
notam-se picos positivos para K, Rb e Th, amplo espectro de variação para Ba e baixos valores para Nb, Zr, Ti e Yb. 
Este comportamento, segundo Wilson (1989), caracteriza uma produção de magma basáltico a partir de manto 
metassomatizado pelos fluidos oriundos de desidratação de crosta subductada (conforme modelo de Anderson, 1980, 
apud Wilson, 1989). Os ETR apresentam um espectro leve e regularmente diferenciado (La/Lu ≅ 10), bastante 
comparável à distribuição dos ETR para basaltos de edifício Andino (figura 4). Não há termo de comparação com os 
basaltos dos E-MORB, N-MORB ou arco de ilha. 
 
Discussão  
 
  As afinidades geoquímicas apresentadas pelas rochas gabronoríticas da região de Ipirá e Rui Barbosa afastam a 
possibilidade de uma origem toleiítica oceânica, como os termos da Suíte São José do Jacuípe, investigada a norte, e 
sustentam uma origem a partir de manto metassomatizado. O comportamento de vários elementos, a exemplo de Ba, 
Rb, Sr e K, sugere aplicação de processos hidrotermais, mas também intervenção de contaminação crustal. O ambiente 
mais aceitável para a sua gênese seria o de uma margem continental ativa. 
Novos estudos tornam-se assim necessários visando a distinção e individualização dessas associações máfico-
ultramáficas englobadas indistintamente no contexto da Suíte São José do Jacuípe. 
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Introdução 

Estudos analíticos, através de microssonda eletrônica em biotitas, feldspatos e titanita, foram realizados juntamente 
com estudos petrográficos e litogeoquímicos de litologias granito-gnáissicas do Complexo Metamórfico Moeda (CMM) 
(Herz, 1970), localizado na borda oeste do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Tais litologias foram subdivididas em 
três domínios de ocorrência (Lacerda, 1994): Domínio I - Granitos Barra do Gentio (GBG), Domínio II - Granodioritos 
Santana do Paraopeba (GDSP) e Domínio III - Associação Granito-Gnáissica-Migmatítica Belo Vale (ABV). Os GBG 
juntamente com os GDSP constituem um complexo granítico intrusivo nas litologias da ABV, que foi considerada 
como o domínio mais antigo da área estudada do CMM. Estudos litogeoquímicos definiram o conjunto formado pelos 
GBG e GDSP como associação granítica alcalina de ambiente intra-placas e a ABV como associação granítica cálcio-
alcalina de ambiente geotectônico de arcos vulcânicos. A evolução crustal arqueana do CMM leva, então, a um 
ambiente tectônico semelhante às margens continentais ativas. A partir do Proterozóico, o CMM foi retomado 
tectonicamente sob condições metamórficas de baixo grau, compatível com o fácies xisto verde, e as litologias granito-
gnáissicas sofreram diaftorese. Os estudos a partir de análises por microssonda eletrônica, especialmente em biotitas, 
objetivaram conseguir informações adicionais acerca  da evolução magmática e pós-magmática da área estudada do 
CMM. 

Análises por microssonda de biotitas 

Biotitas foram sistematicamente analisadas em amostras dos GBG, GDSP e ABV, pesquisando-se, porém, somente as 
não cloritizadas e com teores em K2O superiores a 8%. 

Considerou-se que o Fe encontra-se essencialmente na forma bivalente, uma vez que as biotitas de todos os tipos 
litológicos estudados encontram-se associadas à ilmenita, indicando as condições redutoras. Neste caso, a soma dos 
cátions bivalentes do sítio octaédrico é R2+ = Mg + Fe + Mn e  a soma dos cátions trivalentes no sítio octaédrico é R3+ = 
Al[VI]. 

  As biotitas estudadas caracterizam-se por teores muito baixos em TiO2 (2,16% a 0,80%) comparados aos teores 
gerais de TiO2 de granitos que são geralmente superiores a 2%. Posicionam-se no diagrama triangular MgO - 10 TiO2 - 
(FeO + MnO), segundo Nachit(1986), dentro do domínio das biotitas reequilibradas no decurso do estágio pós-
magmático ou ao longo do metamorfismo regional que afetou estas litologias (Figura 1). 

  As biotitas de cada fácie granítica estudada apresentam a mesma razão MgO/(FeO + MnO) (Figura 1). Os teores em 
Titânio ( 0,11 a 0,25 átomos por unidade de fórmula estrutural) são comparáveis àqueles encontrados para as biotitas 
metamórficas do fácies xisto verde  (Guitard, 1970). Os teores em Titânio permitem distinguir 3 tipos de biotita: (1) 
biotitas onde os teores de Ti estão compreendidos entre 0,10 e 0,15 átomos por unidade de fórmula estrutural, que 
correspondem às biotitas da ABV e unidade petrográfica grm/K dos GDSP; (2) biotitas cujos teores de Ti estão 
compreendidos entre 0,15 e 0,20 átomos por unidade de fórmula estrutural, que correspondem às biotitas dos GDSP; (3) 
biotitas cujos teores de Ti estão compreendidos entre 0,20 e 0,25 átomos por unidade de fórmula estrutural e que 
correspondem às biotitas dos GBG (Figura 2 ). 

Os teores em Al (3 a 3,4 átomos por unidade de fórmula estrutural) das biotitas das diferentes fácies graníticas 
correspondentes aos GBG e GDSP, correspondem aos teores em Al das biotitas de granitos a biotita somente 
(Nockolds, 1947). São também compatíveis aos teores obtidos para as litologias encaixantes da ABV ( Figura 3). As 
biotitas foram, então, submetidas a um reequilíbrio tardio a baixa temperatura. 

Comentários 

As biotitas estudadas relativas aos GBG e GDSP foram reequilibradas em um estágio pós-magmático. Com efeito, 
apresentam teores muito fracos em Titânio (a ilmenita está sempre presente, proporcionando a saturação precoce do 
sistema em Ti), compatíveis às litologias encaixantes da ABV. Os fracos teores de Ti indicam temperatura baixa de 
cristalização, comparáveis à das rochas metamórficas do fácies xisto verde. As biotitas estudadas não puderam ser, 



então, indicadores da evolução magmática da área estudada do CMM. No entanto, o seu estudo  corrobora a 
interpretação petrográfica que mostra retrometamorfismo, compatível ao fácies xisto verde, generalizado nas litologias 
graníticas estudadas do CMM. 
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Introdução 
 
  O "greenstone belt" Identidade (gbI) situa-se no terreno granito - "greenstone" da região de Rio Maria, porção sul da 
Província Mineral de Carajás /PA. Compõe-se de rochas metaultramáficas, metabasálticas / metagabróides e 
metadacíticas, o conjunto intrudido por metagranitóides de composições quartzo diorítica a granítica (Souza 1994; 
Souza et al. 1988). A faixa supracrustal está metamorfisada em baixo grau (Souza & Dall'gnol 1994a) e mostra-se 
alongada na direção WNW-ESE, definindo uma estrutura em flor positiva. A idade mínima do gbI é estimada pelas 
intrusões metaplutônicas - ttg ca. 2,88-2,87 Ga (Macambira 1992; Lafon et al. 1994), com o vulcanismo dacítico ca. 
2,94-2,90 Ga (Macambira 1992; Souza 1994). A idade máxima seria a de ortognaisses tonalíticos-trondhjemíticos ca. 
2,96 Ga, similar a de zircões herdados de metagrauvacas do "greenstone" Lagoa Seca (Macambira 1992). O presente 
trabalho pretende caracterizar petrográfica e geoquimicamente o vulcanismo félsico (dacítico), o que complementa o 
estudo geoquímico concernente aos tipos metaultramáficos (komatiíticos) e metabasálticos / metagabróides (toleíticos 
de baixo K2O) (Souza & Dall'Agnol 1994b). Em função do seu posicionamento também tardio na evolução do gbI, 
enfoca-se, ainda, parte da associação ttg (Medeiros 1987). 
 
Petrografia e texturas 
 
  Os metadacitos subdividem-se em três fácies principais. A mais freqüente (DAC) corresponde aos tipos mais 
evoluídos, desprovidos de fenocristais de hornblenda (Hb). Subordinadamente, encontram-se fácies menos evoluídas, 
com Hb (HbDAC), e outras enriquecidas em minerais máficos - Hb, Bio (biotita), Ep (epídotos) e Op (opacos) 
(DACm). Também se observa a ocorrência de concentrações máficas. São usualmente lenticulares, compostas de 
diferentes combinações de Bio, Ep, Op, Clo (clorita), Tit (titanita), Hb e Ap (apatita), e, às vezes, Qz (quartzo), Tur 
(turmalina), Mus (muscovita), Pl (plagioclásio) e Car (carbonatos). DAC, HbDAC e DACm possuem textura 
inequigranular, porfirítica, com proporção relativa de fenocristais (0,6-7 mm) inferior à matriz. Modalmente, 
classificam-se como feno-dacitos ou feno-andesitos. A abundância de fenocristais de Qz, a matriz quartzo - feldspática 
e a grande proporção de Bio e de texturas granofíricas são coerentes com uma natureza dacítica / riolítica, e não 
andesítica. A matriz é equigranular, fina a média, com microfenocristais (0,2-0,5 mm) de Qz, Pl, Tit, Ap e Hb, 
intercrescimento granofírico e texturas pilotaxíticas ou traquitóides. 
  Os fenocristais e microfenocristais de Qz são comumente monocristalinos, com extinção ondulante. Possuem formas 
hexagonais, triangulares, arredondadas ou irregulares (reabsorção pela matriz vulcânica). Podem ter inclusões de Hb, 
Ap, Zir, Tit e Op. Em terminações e sombras de pressão, recristalizam para grãos de quartzo poligonais, euédricos, 
semelhantes àqueles da matriz granoblástica fina. O Pl é tabular, euédrico ou subédrico, em parte arredondado ou 
corroído, e intensamente saussuritizado. Aparece em cristais isolados ou formando textura glomeroporfirítica. Os menos 
transformados mostram composições oscilatórias (An28, An32, An30), e podem ter uma fina borda menos cálcica 
(An17-18). No interior dos mesmos, também verificam-se inclusões de Op e de matriz desvitrificada ou cloritizada. A 
Hb (Z^c=15-20; verde amarelada) é subédrica ou anédrica, em seções retangulares finas ou aciculares. Apresenta-se 
como monocristais ou policristais, contornando Pl, Qz ou fenocristais da própria Hb. Altera para combinações de Clo, 
Op, Tit, Bio e Mus. Completando os microfenocristais, têm-se Ap euédrica, hexagonal ou retangular, e Tit. Esta é 
marrom, subédrica, losangular, quadrática ou subarredondada, em geral com lamelas e grânulos de Op nas suas partes 
centrais. Ocorre isolada, em pórfiros quebrados, em policristais alongados, ou nas clivagens e terminações de Hb e Bio. 
Citam-se, ainda, porfiroblastos (0,5 mm) anédricos de pirita. A Bio é um dos componentes principais das concentrações 
máficas. É lamelar, anédrica, pleocróica (verde ou amarelo alaranjada), desestabilizando para Clo, Tit, Ep, Op e Mus. 
Dentre os Ep, tem-se pistacita (amarela, euédrica), às vezes zonada (alanita marrom no núcleo). A Tur é subédrica, 
verde azulada, ocorrendo em fraturas ou inclusa em Mus e Pl. O Car é intersticial, associado com a saussuritização do 
Pl. 
 



Evidências de diferenciação magmática 
   
  As variações petrográficas dos metadacitos são sugestivas de diferenciação magmática. As fácies menos evoluídas 
(HbDAC e DACm) são as mais ricas em minerais máficos (Hb, Bio, Tit, Ap), com as mais evoluídas (DAC) tendo 
menos máficos (sem Hb) e maiores quantidades de Qz e Pl. As concentrações máficas podem representar: (i) fases 
cumuláticas (Hb, Bio, piroxênios?) variavelmente transformadas por fluidos tardi-magmáticos; ou (ii) enclaves 
derivados de mistura incompleta ("mingling") entre um líquido félsico, dacítico, e agregados cristalinos precoces. A 
textura porfirítica e a matriz via de regra holocristalina evidenciam a evolução em pelo menos dois estágios. O primeiro 
geraria os fencocristais (Hb, Pl, Bio, Qz, Tit, Ap), e o segundo, a matriz equigranular, granofírica e microporfirítica, sob 
condições de resfriamento mais rápido e a baixas pressões. A presença conspícua de Tit demonstra o caráter oxidado e 
hidratado do magma (Nakada 1991). Em Tit-dacitos quaternários dos Andes, esta mesmo autor determinou a 
cristalização de Tit a P e T relativamente baixas (3,3-1,2 kbar, 740-700oC). A natureza hidratada do magma dacítico é 
comprovada pela ocorrência de fenocristais de Hb, assim como pela abundância de transformações hidrotermais, 
evidenciando fluidos com H2O, CO2, B, F e S. 
 
Caracterização geoquímica e mecanismo petrogenético 
 
  Os metadacitos mostram uma variação em SiO2 de 66,2 a 71,7% e Mg# de 0,47 a 0,37. Seguem o "trend" cálcio-
alcalino clássico em diagrama A-F-M, porém evoluem no sentido de enriquecimento em Na, de acordo com a linhagem 
trondhjemítica (Fig. 1). Esta figura permite distinguir, geoquimicamente, os granodioritos (cálcio-alcalinos potássicos) e 
trondhjemitos (similar aos metadacitos) intrusivos no gbI. Em termos de elementos maiores, menores e em traços, os 
metadacitos são comparáveis aos ttds (tonalitos-trondhjemitos-dacitos) cenozóicos de Drummond & Defant (1990). Os 
espectros de terras raras (ETR) dos metadacitos não possuem anomalia significativa de Eu e são fortemente fracionados, 
com razões (La/Sm)N de 2,6 a 4,5 (menos evoluído), (Gd/Yb)N de 2,4 a 4,3 e (La/Yb)N de 10,7 a 39,5. A Fig. 2 revela 
que, com a diferenciação, ocorre acréscimo leve em Al2O3 e forte em Na2O, e decréscimo pronunciado em Fe2O3t, 
CaO e TiO2. O comportamento de MgO e K2O é semelhante ao de Fe2O3t e CaO, enquanto o P2O5 se aproxima mais 
do TiO2. Estes padrões podem ser explicados pelo fracionamento de Hb, Pl, Tit, Bio, Mgt (magnetita) e Ap, o que é 
coerente com as deduções feitas no estudo petrográfico. O comportamento compatível de certos elementos em traços se 
deve, em parte, ao fracionamento das fases principais (Eu e Sr - Pl; Y - Hb), bem como dos acessórios Zir (Zr, Th, U), 
Mgt (V, Cr, Ti) e, talvez, clinopiroxênio (V, Sc). 
  Diagramas relacionando um elemento compatível vs. outro incompatível confirmam o fracionamento magmático como 
o mecanismo petrogenético principal (V vs. Rb na Fig. 2). Aplicou-se, então, o programa XLFRAC (Stormer Jr. & 
Nicholls 1978) para quantificar o fracionamento, usando-se elementos maiores e menores. Para o ajuste de ETR, 
aplicou-se a equação de cristalização fracionada em equilíbrio (CF) (Shaw 1970) no programa TRACES (H. Martin, 
Université Blaise Pascal, França). Selecionaram-se as amostras menos (Lo=381) e mais evoluídas (L1=178E) e 
realizaram-se diversos testes combinando-se diferentes proporções de Pl (An60-50), clinopiroxênio, Hb, Mgt, Bio, Qz, 
Kf (K-felspato), Tit e Ap. O cumulado que melhor se ajustou aos dados disponíveis (menor erro estatístico, Sr2=0,07) 
refere-se a uma taxa de cristalização de 62% e compõe-se de Pl (An50) (45,2%), Qz (28,6%), Bio (8,5%), Hb (8,1%), 
Kf (7,3%), Mgt (2,1%) e Tit (0,2%). O ajuste de ETRP (terras raras pesadas), todavia, requereu a adição de pequenas 
quantidades de Al (alanita - 0,2%), Tit (0,25%) e Zir (0,25%) (Fig. 3). 
 
Gênese de magma 
 
  As características geoquímicas descritas para os metadacitos (fracionamento de fases hidratadas - Hb, Bio, com 
acessórios indicando alta fO2 - Mgt, Tit) são típicas de magmas gerados em zonas de subducção. Tal dedução é 
reforçada por "spidergrams" e gráficos discriminantes, onde as rochas em lide plotam como vulcânicas de arco insular. 
Os granodioritos situam-se no mesmo campo, porém próximos ao limite com granitos sincolisionais. As feições supra e 
a linhagem cálcio-alcalina trondhjemítica dos metadacitos faz supor uma fonte similar àquela interpretada para os ttgs 
(tonalitos-trondhjemitos-granodioritos) e ttds, ou seja, fusão parcial de crosta oceânica hidratada e metamorfisada nas 
fácies granada anfibolito e/ou eclogito (Martin 1986; Drummond & Defant 1990). Com base no exposto, tomou-se 
como fonte sólida (Co) rochas toleíticas pré-dacitos similares àquelas presentes no próprio gbI. Para o balanço de massa 
de elementos maiores e menores, usou-se o XLFRAC. Para os ETR, aplicou-se a equação de fusão parcial (FP) em 
equilíbrio (Shaw 1970) no programa TRACES. 
  O ajuste pelo XLFRAC e dos ETR mostrou a possibilidade de um resíduo do tipo granada anfibolito (4% FP, 
Sr2=0,21), com taxa de fusão de 10-15%. Todavia, o ajuste de ETRL (terras raras leves) só foi conseguido aumentando-
se a razão (La/Yb)N , que passou de 1,5 (LaN=13,0) a 3,4 (LaN=30,0). A solução encontrada acima, ou seja, crosta 
toleítica transformada em granada anfibolito e enriquecida em elementos incompatíveis, é favorecida em zonas de 
subducção. Fluidos quentes, liberados pela desidratação de material terrígeno, são ricos em elementos incompatíveis 
(ETRL, U, Th), alcalinos (Na, K, Rb, Sr, Ba) e de alto potencial iônico (Zr, Ti, Hf, Nb, Ta) (Sorensen & Grossmam 
1989). Estes elementos são melhor acomodados por magmas granitóides, que, no caso de granodioritos da região 



pesquisada, são mais ricos em K2O e têm maiores Rb, Zr, Ti e Nb (Medeiros 1987). Estes fluidos causam o 
metassomatismo da crosta oceânica (Sorensen & Grossmam 1989). Metagrauvacas pré-vulcanismo dacítico, presentes 
em "greenstones" do sul do Pará, seriam os componentes terrígenos adequados para se misturarem aos toleítos, pois 
contêm Pl, Qz, Bio, Ap, Zir, Tit a Al detríticos (Dall'Agnol et al. 1985). Zircões herdados em metadacitos (Pimentel & 
Machado 1994) são coerentes com tal hipótese. 
 
Conclusões 
 
  O modo de ocorrência e as feições petrográficas e geoquímicas do vulcanismo dacítico do gbI permitiram concluir 
que: (i) gerou-se um magmatismo cálcio-alcalino sódico sintectônico, em ambiente de arco insular, iniciando com 
vulcanismo dacítico (2,94-2,90 Ga) e finalizando com plutonismo ttg (2,88-2,87 Ga); (ii) a evolução se daria em dois 
estágios, a saber: 1o  fusão parcial (10-15%) de crosta toleítica (±terrígenos) transformada em granada anfibolito, e 
enriquecida em elementos incompatíveis; 2o cristalização fracionada a baixas pressões de Pl, Qz, Bio, Hb, Kf, Mgt, Tit, 
Zir e Al. 
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  O greenstone belt de Guarinos, Crixás, tem cerca de 350 km2, dos quais 65% são metabasaltos (Formação Serra Azul [1]), 
em contraste com as faixas de Crixás (15%) e Pilar de Goiás (28%), dominadas por metakomatiitos. O estado de 
preservação ao intemperismo, a área de exposição, a espessura estratigráfica e a amplitude da variação composicional dos 
metabasaltos de Guarinos, comparado com as faixas adjacentes, estimulou o exame das suas propriedades geoquímicas e 
sua comparação com rochas equivalentes dos modernos ambientes tectônicos. 
  Os metabasaltos estudados são de granulação fina a muito fina, variam de foliados a maciços, contém raras relíquias 
de almofadas e amigdalas, e consistem de proporções variadas de ferri-actinolita e albita, com clorita, epidoto, quartzo e 
opacos acessórios, em associação típica da fácies xisto verde.Basaltos compõem cerca de 90% da coluna estratigráfica 
preservada de metavulcânicas básicas, seguidos de basaltos komatiíticos e andesitos. Formações ferríferas são 
intercalações ocasionais. 
  Cerca de 150 amostras foram estudadas petrograficamente, dentre as quais 30 foram selecionadas para análise química 
de elementos maiores, menores e em traço no LAGEq/UnB e quatro, representando o espectro de variação de MgO, 
para determinação de ETR nos laboratórios da GEOSOL. 
  Em base livre de voláteis (P.F. média = 6.0%±1.4), os metabasaltos contém de 48% a 54% de SiO2, >12.00% de 
Al2O3, 9.00 a 16.93% de FeO*, 5.43 a 10.86% de MgO e 6.70 a 14.43% de CaO. O #Mg médio é de 0.56 (±0.042), o 
que é inferior à variação normal de basaltos de todas as idades (0.60-0.65) e se explica pelo excesso de Fe em relação a 
Mg. No diagrama AFM (Fig. 1) as amostras analisadas se alinham no campo dos basaltos toleiíticos.  
  A dispersão em diagramas de Harker tendo MgO por índice de diferenciação, sugere que, a partir da erupção e 
evolução subsequente, P2O5  foi muito móvel, TiO2, FeO*, CaO, Na2O e K2O foram menos móveis pois ainda mostram 
variações petrologicamente consistentes, e Al2O3 e MnO não foram redistribuídos. Como esperado, TiO2, Al2O3, FeO*, 
Na2O e K2O decrescem com o aumento de MgO, enquanto CaO cresce e MnO é invariável. Dentre os diversos 
diagramas, o mais significativo é o da variação de Al2O3  com MgO (Fig. 2), pois indica que a variação composicional 
dos metabasaltos estudados pode ser explicada pelo fracionamento de olivina, ao invéz de Ca-clinopiroxênio ou 
plagioclásio. 
  Dentre os elementos em traço, apenas as variações de Cr, Ni, Ba, Sr, Zr e Y com MgO foram analisadas. A figura 3 
resume o comportamento destes elementos mediante curvas de ajuste estatístico, estando representadas apenas a 
amostra mais primitiva e a mais evoluída do intervalo composicional amostrado. As curvas para Ba e Sr foram 
reduzidas a apenas uma em virtude de sua proximidade. 
  A variação dos elementos em traço sugere que em cerca 7% de MgO houveram virtuais mudanças de comportamento 
destes. Assim, Cr, Ni, Ba e Sr são aproximadamente invariantes com o decréscimo de MgO, até cerca de 7% de MgO, 
quando os dois primeiros assumem um caráter compatível e os dois últimos um incompatível. A variação do Ni pode 
ser explicada pelo fracionamento de olivina e a de Cr pelo de Cr-espinélio, eventualmente também clinopiroxênio nos 
termos mais evoluídos, próprio da evolução de líquidos toleiíticos. O comportamento do Sr é compatível com o 
fracionamento de olivina, mas não de plagioclásio. Por outro lado, Zr e Y são ambos incompatíveis até 7% de MgO, 
passando rapidamente a compatíveis, significando o fracionamento de minerais com Zr durante a geração de líquidos 
mais evoluídos. 
  As concentrações de ETR (ΣETR entre 37,73 e 51,62 ppm) nos metabasaltos estudados é baixa e, apesar de 
representarem distintas proporções de MgO, possuem uma assinatura semelhante quando normalizados ao condrito 
(Fig. 4), mas são mais enriquecidos que este. A fraca a moderada anomalia negativa de Eu retrata a não participação de 
plagioclásio na petrogênese destas rochas. O fracionamento dos ETR é relativamente baixo, dado por uma razão 
LaN/YbN entre 3,5 e 5. 
  Comparando as proporções de elementos em traço e algumas razões entre elementos imóveis dos metabasaltos 
estudados com valores médios de rochas similares de outras regiões e idades [2], as rochas de Guarinos possuem, em 
geral, proporções de Cr e Ni e razões La/Yb similares a basaltos de idade inferior a 1.5 Ga, proporções de Zr, Y e Ti e 
razões Sm/Nd, Eu/Eu*, Zr/Y, Ti/Zr e Ti/V semelhantes aos de greenstone belts de idade entre 3 e 2.5 Ga. A razão Ti/Y 
é superior e as proporções de Sr são inferiores as valores observados em basaltos de todas as idades. 



  
  Rochas vulcânicas mais antigas que 1.6 Ga têm sido interpretadas como associadas a atividades tectônicas de rifts 
continentais[3], arcos de ilha [4,5,6], bacias de back-arc [6,7] e ofiolitos [8]. Mesmo considerando as restrições relativas à 
idade e metamorfismo das rochas estudadas, algumas especulações podem ser feitas, de modo iterativo. 

   Pela figura 1, os metabasaltos estudados se alinham ao longo do trend dos toleiitos. A variação de FeO* x FeO*/MgO (Fig. 5) 
das amostras estudadas segue o trend dos toleiitos abissais modernos e as razões Zr/Ti/Y (Fig. 6a) e Zr/Ti/Sr (Fig. 6b) 
se assemelham às dos basaltos de fundo oceânico (BFO), subordinadamente basaltos baixo potássio (BBK). Por sua 
vez, spidergrams construiidos mediante a normalização das proporções dos elementos às suas respectivas abundâncias 
em ambientes modernos (Fig. 7), mostra que as metavulcânicas estudadas se assemelham mais a basaltos de back-arc 
do que aos de outros ambientes, exceto pelas proporções menores de Sr e maiores de Ni. 

   Do exposto se conclui que a natureza geoquímica dos metabasaltos do greenstone belt de Guarinos favorece uma associação 
de toleiitos sub-alcalinos, cuja variação composicional se explica pelo fracionamento de olivina, com pouca ou 
nenhuma participação de clinopiroxênio e plagioclásio, o que requer fusão adiabática por despressurização do manto, 
como esperado em regimes distensivos. Dentre os regimes tectônicos modernos, o que mais explica essa natureza 
geoquímica é o de back-arc.  
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  O  Cerro Mantiqueiras localiza-se a 10km a SW do Município de Lavras do Sul, (RS), é formado por rochas da 
Formação Cerro Mantiqueiras, que é uma unidade   estratigráfica Neoproterozóica pertencente ao Complexo Cambaí 
(Leite, 1995). Nesta região, a Formação Cerro Mantiqueiras  é constituida por quatro conjuntos de rochas principais: 
harzburgitos, serpentinitos, xistos mangenesianos e anfibolitos, os quais estão envelopados por gnaisses dioríticos a 
tonalíticos e metamorfisados em fácies anfibolito e xisto verde. Com base em levantamentos geológico e gravimétrico 
de detalhe, Leite et al. (em prep.) descrevem  o Cerro Mantiqueiras como um corpo rochoso de orientação E-W,  com 
cerca de 9 km de comprimento, 11 km de profundidade e 0,5 km de largura. 
  Através do levantamento geológico em escala 1:1.000 e estudos petrográficos posteriores foram identificadas duas 
formas de ocorrência de  minerais do grupo do espinélio nas rochas ultramáficas. A primeira é representada por 
camadas descontínuas de 2 a 3  cm de espessura e 20 a 30 cm de comprimento, correspondendo a cromititos maciços. 
Foram identificadas, até o momento, somente 6 pequenas camadas destes cromititos. A forma mais comum de espinélio 
é a ocorrência disseminada, definida por cristais inclusos em piroxênio e olivina e seus produtos de alteração bem 
como entre as fases silicáticas das unidades ultramáficas. 
  Estudos de química mineral foram realizados no Laboratório de Microssonda Eletrônica do Centro de Estudos em 
Petrologia e Geoquímica da UFRGS . 
  Os estudos geoquímicos nos espinélios disseminados permitiram caracterizar a Cr-magnetita como a fase dominante. 
Os principais elementos químicos analisados oscilam em: Al2O3 (0.01-1.3%), TiO2 (0.004-0.2%), Cr2O3 (0.06-24.73%),  
Fe2O3 (41-67%), MgO (0.1-4.5%) & FeO (22-30%), assim como as principais razões Fe+2/Mg (6.9-300), Cr/Al (0.10-
17), #Mg (0.016-0.16), #Cr (0.85-0.94), #Fe (0.83-0.99). Estes dados foram tratados juntamente com diagramas 
discriminantes como os de 100Mg/(Mg+Fe+2) versus100Cr/(Cr+Al), TiO2 versus Al2O3, Cr-Al-(Fe+Ti), Cr2O3 versus 
Al2O3 e Cr2O3 versus FeOt  ,Cr+3/Cr+3+Al+3 versus Fe+2/Fe+2+Mg+2 (Irvine 1965), nos quais em geral os dados de 
cromitas disseminadas posicionam-se fora do campo de cromitas podiformes e estratiformes.  
  Foram realizadas análises geoquímicas no cromitito maciço, compreendendo pontos nas bordas e núcleos de grãos, 
assim como perfis analíticos compreendendo uma distância total de 1000 µm no interior de cada grão (cada análise num 
intervalo de cerca de 50µm). 
  Através dessas análises, podem-se diferenciar   Fe-cromitas e Cr-magnetitas no núcleo  e  Cr-magnetitas na borda dos 
grãos. Composicionalmente, a análise química de cromitito maciço forneceu uma variação composicional dos principais 
elementos analisados diferente daquela obtida para espinélios disseminados. Esta variação compreende: Al2O3(4.16-
5.80%), TiO2 (0.01-0.07), Cr2O3 (27-50%), Fe2O3 (14-35%), MgO (4.5-6.8%), FeO (21-23%), assim como as principais 
razões oscilaram: #Mg (0.16-0.24), #Cr (0.82-0.91), #Fe(0.75-0.77), Fe+2/Mg (3.3-5.25), Cr/Al (6.6-11.2). Estes dados 
foram trabalhados em diagramas semelhantes  àqueles usados para cromitas disseminadas, e os resultados obtidos não 
mostram correlação petroquímica e petrotectônica a cromititos maciços representantes de complexos estratiformes e em 
grande parte distanciaram-se do campo de cromititos podiformes. Em geral apresentaram comportamento geoquímico 
diferente daqueles de cromitas disseminadas. Em diagramas como Cr2O3 versus TiO2, os dados de cromititos maciços 
posicionam-se nos campos dos tectonitos oceânicos depletados e altamente depletados, porém nos demais diagramas 
distanciaram-se bastante do campo ofiolítico. No diagrama Cr/(Cr+Al) versus Fe+2/(Fe+2+Mg+2) (Irvine 1965, 
modificado por Suita & Strieder, em prep.), os dados de cromitito maciço posicionam-se segundo o campo dos 
espinélios do fácies xistos verdes a anfibolito de metamorfismo. Assim como os dados obtidos através de perfis 
analíticos, conduzidos da borda dos grãos (geralmente cominuidas), em direção ao núcleo dos mesmos, apresentam 
variações significativas dos principais elementos como: Al2O3 (5.34-5.63%), TiO2 (0.05-0.08%), Cr2O3 (37.36-
47.62%), Fe2O3 (27.20-17.50), MgO (5.87-6.55), FeO (22.57-21.75%); os teores mais altos de alumínio e cromo estao 
no núcleo do grão. 
  Através deste estudo, conclui-se que as fases minerais de espinélio no Cerro do Mantiqueira foram fortemente afetadas 
pelos eventos de  metamorfismo crustal da região, o que, em parte, dificulta a caracterização do contexto geotectônico 
em que as rochas máfico-ultramáficas foram formadas originalmente.  
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  A história sedimentar do greenstone belt de Guarinos, Crixás, está contida em quatro unidades [1] que, da base para o 
topo, compreendem (a) ritmitos associados ao vulcanismo básico toleiítico (Formação São Patricinho), (b) formações 
ferriferas tipo SEDEX (Formação Aimbé), (c) filitos biogênicos (Formação Cabaçal - Membro Inferior) e (d) ritmitos 
(Formação Cabaçal - Membro Superior). Para investigar as propriedades petrográficas das rochas dos Membros Inferior 
e Superior da Formação Cabaçal, determinar suas características geoquímicas e compará-las entre sí, monitorar o 
comportamento de elementos imóveis devido à mudança de ambiente deposiconal e interpretar a proveniência dos 
detritos sólidos dos protolitos, uma seção com 340 m de espessura, localizada na porção norte da área, foi descrita e 
amostrada em detalhe. 
  A seção consiste de 70 m de filito carbonoso do topo do Membro Inferior, seguidos de 270 m de rochas do Membro 
Superior, representadas por filitos e xistos finos rítmicos, petrograficamente agrupados em metargilitos, metasiltitos e 
metarenitos. Metargilitos contem, em geral, mais de 80% de clorita e/ou sericita, não diferindo, neste particular, de 
filitos carbonosos. Metasiltitos e metarenitos são quartzosos, finos, possuem mais de 25% de clorita e/ou sericita e 
contem relíquias de estratificação e laminação plano-paralela e cruzada, acamamento gradacional e estruturas de corte-
e-preenchimento. Há 30 m da base do Membro Superior ocorre um filito carbonoso com 40 m de espessura, contendo 
leitos decimétricos a métricas de metaritmito, referido nos parágrafos seguintes como horizonte “e”. Quatro camadas 
métricas de metabasalto se intercalam nos metaritmitos, em diferentes posições estratigráficas.  
  Dentre uma centena de amostras descritas petrograficamente, 60 foram selecionadas para a determinação de óxidos de 
elementos maiores e menores, e Cu, Cr, Co, V, Ba, Sr, Zr e Y por ICP no LAGEq/UnB. Destas, 28 foram selecionadas 
por tipo de rocha (metarenito, metargilito e filito carbonoso) e posição estratigráfica para analise de ETR, Sc, Th, Hf e 
Co por ativação neutrônica no IPEN-CNEN/SP. 
  As proporções de elementos maiores dos três litotipos são similares. O intervalo de variação de SiO2, TiO2, Al2O3, 
Fe2O3* e Na2O de filitos carbonosos e metargilitos é menor do que e está contido no intervalo dos metarenitos. A 
variação de MgO, CaO, MnO e K2O dos metargilitos e metarenitos é menor do que e está contida no intervalo dos 
filitos carbonosos. Nos três litotipos, K2O cresce e MgO, Fe2O3* e CaO decrescem com SiO2, em resposta à variação 
nas proporções de sericita e clorita. K-feldspato detrítico é raro e não há correlação entre as proporções de K2O e a 
abundância deste.  
  O ΣETR varia entre 25 e 295 ppm. Cerca de 50% das amostras contem entre 20 e 100 ppm, compatível com 
metassedimentos [2] arqueanos e grauvacas pobres em quartzo do Fanerozóico. Cerca de 40% possui entre 100 e 200 
ppm e 10% entre 200 e 300 ppm, teores típicos de grauvacas do Fanerozóico, ricas a intermediárias em quartzo. Todas 
as amostras de filito carbonoso, metargilito e metarenito do horizonte “e” possuem os mais baixos valores de ΣETR, 
situados entre 27 e 60 ppm, em contraste com os teores dos horizontes sotopostos e sobrepostos, inclusive os filitos 
carbonosos do Membro Inferior, mais ricos em ETR. Exceto no horozinte “e”, teores entre 100 e 200 ppm oscilam em 
torno do background (112 ppm) e o intervalo de 200 a 300 ppm contem as concentrações anômalas, normalmente 
situadas em metarenitos. 
   Os ETR foram normalizados ao condrito e ao NASC (Fig. 1). No primeiro, os três litotipos são mais ricos em ERT 
que o condrito, de uma a duas ordens de grandeza, e mostram um fracionamento maior dos ETRL comparativamente 
aos ETRP, de assinatura mais plana. Isto sugere que tanto feldspatos quanto minerais ferromagnesianos podem ter sido 
fases importantes na área-fonte e nas frações detríticas dela provenientes.   
  Os metarenitos são mais enriquecidos em ETRL que os filitos carbonosos e metargilitos e, por isto, mostram um 
fracionamento LaN/LuN maior. As amostras do horizonte “e” se destacam por um fracionamento LaN/LuN menor, 
respondendo à maior participação de clorita, comparativamente aos níveis estratigráficos inferiores e superiores. Os 
filitos carbonosos do horizonte “e” não possuem anomalia de Eu, enquanto os do Membro Inferior possuem anomalia 
negativa. Metargilitos e metarenitos do horizonte “e” possuem anomalia positiva de Eu, indicando a participação de 
plagioclásio, o que contrasta com os demais horizontes, sem anomalia. 



 
  A normalização ao NASC evidencia que os metassedimentos estudados, comparados com equivalentes mais jóvens 
que 2.5 Ga, são empobrecidos em ETRL, a maioria possue anomalia positiva de Eu e os ETRP tem distribuição em 
geral plana. A abundância maior ocorre nos filitos carbonosos, é menor nos metargilitos e tem ampla flutuação nos 
metarenitos. Destaca-se, novamente, o horizonte “e”, onde há um fracionamento inferior a 1 nos ETRL, contrastando 
com os demais horizontes. 
  As proporções de Cr e Ni (Fig. 2), independente do litotipo, são compatíveis rochas ultramáficas no horizonte “e” e 
com basaltos nos demais níveis estratigráficos. As duas amostras de metarenitos com baixas proporções de Cr e Ni 
podem indicar tanto uma contribuição mais félsica quanto uma maturidade maior dos protolitos, o que 
petrograficamente não se coaduna com a abundância de sericita nessas amostras. 
  As proporções de Th, La e Sc (Fig. 3) plotam segundo um arranjo linear a partir do Sc (rochas máficas) em direção ao 
La (rochas félsicas), indicando que a carga detrítica resultou da convergência de proveniências composicionalmente 
distintas. Enquanto os metarenitos circunscrevem dois campos, um próximo do vértice do Sc e outro do La, sugerindo 
dois grupos distintos, os metargilitos e filitos grafitosos demarcam um campo transicional. O arranjo linear contrasta 
com a assinatura dos folhêlhos pós-arqueanos (PAS), os quais circunscrevem um campo restrito, ocasionalmente 
ocupado por amostras da seção analisada. 
  As abundâncias e assinaturas de ETR, as proporções de Cr e Ni e a variação na razão Th/La/Sc sugerem que a carga 
clástica dos protolitos das rochas estudadas pode ser explicada por um modelo de proveniência bimodal, como já 
anteriormente sugerido para Guarinos [3]. Para testar a compatibilidade das rochas estudadas com o modelo, empregou-
se as razões Cr/Ti e Zr/Y (Fig. 4) [4], tendo em vista que esses elementos possuem relativa imobilidade, afinidades 
geoquímicas opostas e capacidade quantitativa e física de serem transportados, na forma adsorvida, em produtos de 
intemperismo. O teste inclui, também, as razões Cr/Ti e Zr/Y de amostras de basalto, ultramáfica e, para compatibilizar 
a ausência de feldspato potássico e as anomalias negativas de Eu nos metassedimentos, também de tonalito. Amostras 
das duas primeiras provem de níveis estratigráficos inferiores do greenstone belt de Guarinos, e a de tonalito pertence 
ao Complexo Caiamar, adjacente a oeste, 
  A ausência de correlação entre o tipo de rocha e o fracionamento Zr/Y, indica que zirconita não é uma fase mineral 
importante nestas rochas, exceto em um metarenito com alta razão Zr/Y. Ademais, a ausência de fracionamento da 
razão Cr/Ti sugere que cromita também não é, no caso em estudo, um componente detrítico importante. 
  A variação das razões Cr/Ti e Zr/Y (Fig. 4) mostra que a maioria das amostras pode ser explicada por uma área fonte 
dominada por rochas básicas. Já o horizonte “e” requer uma participação maior de komatiitos, subordinadamente 
basaltos. Ambos, no entanto, mostram um aumento da razão Zr/Y que se justificaria mediante a participação também de 
rochas félsicas. 
  Do exposto se conclui que a maioria das amostras estudadas possuem assinatura e evolução geoquímica típica de 
rochas similares de outros terrenos arqueanos. A mudança de ambiente deposicional entre os Membros Inferior e 
Superior da Formação Cabaçal incidiu sobre os ETR, significativamente mais do que sobre outros elementos em traço. 
Entretanto, folhelhos carbonosos do Membro Superior diferem de rochas similares pertencentes ao Membro Inferior 
tanto na concentração e assinatura de ETR quanto nas razões Ni/Cr e Cr/Ti. As variações na abundância dos elementos 
em traço sugerem, ainda, que o ambiente anóxico do Membro Inferior recebeu por cargas sólidas composicionalmente 
homogêneas que, no Membro Superior, foram heterogêneas, em resposta à variação de um ambiente tectonicamente 
calmo para mais ativo. Contudo, ambos podem ser explicados mediante cargas sólidas proveniêntes de área-fonte com 
rochas ultramáficas, máficas e tonalitos, em proporções diversas.  
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  Estudos realizados sobre os complexos máfico-ultramáficos Cana Brava, Niquelândia e Barro Alto têm proposto dois 
tipos de domínios geotectônicos para a evolução dos mesmos: a) origem proto-ofiolítica (e.g. Danni & Leonardos, 
1978,1980; Danni et al., 1982), envolvendo rifteamento de crosta dinamicamente ativa;  b)fracionamento de magma 
tholeítico em câmaras do tipo Bushveld em crosta continental rígida (e.g. Rivalenti et al,1982; Girardi et al.,1986; Fugi, 
1989; Ferreira Filho et al.,1992; Correia,1994).  
  Os três complexos mostram idêntica organização litotectônica. Qualquer que seja o modelo de evolução, devem ser 
consideradas as características litogeoquímicas de suas unidades. No Complexo Barro Alto (CBA) a seguinte 
organização é verificada: 
  1) Sequência Serra de Santa Bárbara (SSB) dividida em duas suites de rochas granulíticas: a- suite máfico-ultramáfica 
(SSB1) acamadada (peridotitos, piroxenitos, gabro-noritos); b- suite máfica a félsica (SSB2) estruturada em stocks de  
gabros, gabro-dioritos, quartzo-dioritos até granitos intrusivos na suite  acamadada e com frequentes fácies de brechas 
(xenólitos de rochas supracrustais e plutônicas); 2) Sequência Serra da Malacacheta (SSM) formada por suite troctolito-
gabro-anortosítica anfibolitizada; 3) Sequência Vulcano-sedimentar  Juscelândia (SJ). 
  Com o objetivo de caracterizar os trends litogeoquímicos destas unidades, foram processados os dados de 96 análises 
químicas de vários estudos encetados no CBA (Kuyumjian & Danni,1991; Moraes,1992; Oliveira,1993, Winge, 1995). 
Os diagramas químicos do tipo AFM, Alk x SiO2, óxidos x IS, variogramas de ETR e de outros elementos traços, 
demonstram que as suites da SSB (1 e 2) apresentam trends diversos. Em diagrama AFM, SSB1 apresenta evolução 
tholeítica caracterizada por enriquecimento em Fe, enquanto que SSB2 simula um trend de tipo cálcio-alcalino. Estas 
suites, em gráficos de óxidos maiores x índices de evolução magmática, como o índice de solidificação [IS=100 x MgO/ 
(MgO+FeO*+Na2O+K2O)] de Kuno (1968), mostram, também, trends distintos. Enquanto que na SSB1  o IS atinge 
valor ~25, a SSB2 evolui de IS~35 até 5, verificando-se entre eles gaps e evoluções incompatíveis com a derivação por 
fracionamento de um mesmo magma parental. O FeO*  mostra uma culminância nos termos mais evoluidos da suite 
SSB1, o que revela uma evolução de magma a baixa fO2, enquanto que SSB2 mostra decaimento de Fe em fases mais 
evoluídas, além de um gap de cerca de -8% em FeO*  para o IS=30. O TiO2 apresenta comportamento um pouco 
diferente, não tão contrastante mas ainda assim bem distinto entre as duas sequências, como ocorre com vários outros 
óxidos, notadamente o K2O. 
  Em diagrama ETR normalizado (manto primitivo) de noritos e piroxenitos da SSSB1, destaca-se o enriquecimento de 
ETR em geral e de ETRL/ETRP em particular para todas as análises, sugerindo uma fonte mantélica fértil,  o que está 
de acordo, também, com o magma determinado por Oliveira (1993) e por Ferreira Filho et al.(1994b) para o Complexo 
Niquelândia. 
  Os termos mais evoluidos da SSB2 são representados por meta-granitos exemplificados pelo sillimanita cordierita 
gnaisse de Vista Alegre, intrusivo em norito e contendo xenólitos, principalmente de noritos finos, e raros autólitos. 
Esse meta-granito tem as seguintes características geoquímicas:  é peraluminoso (6% de corindom normativo),  alto 
MgO (2,7% peso) e baixo CaO, silicoso (>70%SiO2) e o padrão do diagrama de ETR em  asa de pássaro, com  
LaN/YbN(CONDRITO)= 2.165. Estas características geoquímicas e a ubíqua ocorrência de xenólitos de composições 
variadas com bordas  reacionais, apontam para a importância de processos de assimilação crustal na  evolução da SSB,  
como é atestado por xenólitos de leptinitos, de rochas cálcio-silicatadas e xenólitos ricos em Al-espinélio (restitos de 
metapelitos da Faz. Sibéria). Tais processos certamente conduziram a crescente incorporação de frações mais móveis 
(Si,K,Na.. e fase fluida) à medida em que crosta siálica era aquecida e parcialmente fundida em maior volume,  
propiciando o aumento de fO2  e a modificação da evolução litogeoquímica para o trend falsamente cálcio-alcalino da 
suite SSB2.   
  O fato das brechas gabro-dioríticas a graníticas granulitizadas serem ubíquas, ocorrendo em níveis variados do CBA, 
sugere que esta provável fusão crustal tenha se dado em níveis inferiores, junto aos dutos de canalização magmática em 
crosta continental. Desta maneira, após aquecimento acima do solidus granítico, fundindo as paredes, o líquido teria 
sido hibridizado e, consequentemente, seriam alteradas e parcialmente mimetizadas com a fase anatéxica (crosta 
sializada) as assinaturas geoquímicas das rochas resultantes. 
  Em diagrama AFM, as amostras da SSM, gabro-anortosítica anfibolitizada, mostram trend cálcio-alcalino. Em se 
tratando de rochas fortemente fracionadas (p.ex. associação de camadas de gabros e de anortositos) e envolvidas em 
metamorfismo da fácies anfibolito-alto, com frequente layering metamórfico, os trends de variações dos elementos 
maiores são descontínuos. Mesmo assim, é bem evidente a não-correspondência com o trend da sequência basal SSB1 
granulitizada da qual distinguem-se por mostrar uma forte tendência de empobrecimento em FeO*  para os termos mais 
evoluídos.   



  A entrada de plagioclásio antes do piroxênio na pilha de rochas da SSM parece estar relacionada com: (1) a 
composição do magma parental rico em Al2O3, (2) submetido a cristalização sob alta fO2. A coexistência de cristais 
cumulus de ol (fo~75) e de plagioclásio (an75-80)  e a existência de acumulações de ilmeno-magnetitas junto às zonas 
de transição dos anortositos para os gabros, são indícios adicionais da  cristalização sob alta fO2. 
As diferenças litogeoquímicas entre SSB e SSM vistas atrás e a não-ocorrência de intrusões da SSB2 (dioritos a 
granitos) na sequência gabro-anortosítica são argumentos importantes  contra o modelo de uma intrusão acamadada em 
que as rochas da SSM constituiriam o topo. 
  Os estudos de litogeoquímica da SJ (Danni & Kuyumjian,1984;  Kuyumjian & Danni,1991; Moraes,1992; Moraes & 
Fuck,1992)  comprovam a origem oceânica dos metabasaltos basais. 
  A similaridade de diagramas de ETR e de elementos de compatibilidade crescente (spidergrams) entre microgabro da   
Serra da Figueira, correlacionado com a SSM,  e metabasalto da SJ, bem como as relações de campo e de petrografia  
indicativas de transição entre coronitos/microgabros e os metabasaltos oceânicos, levaram Winge & Danni (1994a,b) a 
propor que estes coronitos, e as rochas plutônicas e metaplutônicas associadas, representassem o substratum oceânico 
do Mar Juscelândia. Neste modêlo, admite-se que os microgabros e olivina gabros coroníticos da Serra da Figueira 
correspondam a fácies intrusivas de magmatismo oceânico recorrente em fase singenética de colmatação da bacia 
(Winge,1995). 
  Em decorrência dos estudos realizados, conclui-se que: 
  1) a SSB é representada por duas suítes plutônicas, ambas granulitizadas: (a) a primeira, derivada de magma basalto 
tholeítico fracionado de manto fértil, intrusivo em crosta siálica, dando origem à série gabro-norítica de cumulados, com 
enriquecimento progressivo em FeO* para os termos mais evoluídos; (b) a segunda suíte, apresenta empobrecimento 
em FeO* resultante da evolução do mesmo magmatismo basáltico mas, a partir de determinado momento, envolvido 
progressiva e intensamente em processos de anatexia e assimilações  crustais.  Entre as causas desta mudança na 
evolução litogeoquímica está, provavelmente, a combinação de vários fatores geológicos, como: estiramento  
litosférico; aquecimento progressivo dos dutos e encaixantes; elevação crustal dos complexos e/ou delaminação lístrica 
de seu capeamento crustal, favorendo a refusão parcial isotérmica por mudança de carga litostática; canalização de 
fluídos (PH2O principalmente) com aumento de fO2. 
  2) a SSM (troctolito, gabro-anortositos, granada), anfibolitizada, não mostra afinidade litogeoquímica  com a 
sequência granulitizada basal nem contem fácies de brechas plutônicas, o que se contrapõe ao modelo de intrusão única 
(SSB+SSM) tipo Bushveld. 
  3) fácies de olivina gabros coroníticos, variando para microgabros (Serra da Figueira), correlacionados com a SSM, 
mostram cogeneticidade  com os metabasaltos de crosta oceânica da SJ, o que se contrapõe  ao modelo que assume as 
sequências vulcano-sedimentares como encaixantes da intrusão tipo Bushveld. 
  Conclui-se que a evolução magmática dos complexos foi largamente influenciada por distintos pulsos com 
características litogeoquímicas próprias e condicionados, no tempo e lateralmente, pelas condições geotectônicas que 
evoluiram de rift continental (fase SSB),  com o progressivo estiramento litosférico, para crosta afinada, transicional 
(fase SSM), até a ruptura quando formaram-se as bacias oceânicas (fase SJ). 
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Introdução 
  
 O Greenstone Belt de Mundo Novo, definido por Mascarenhas e Silva (1994), engloba uma associação de basaltos, 
andesitos, riodacitos, rochas piroclásticas, grauvacas gradadas, produtos exalativos, como cherts e formações ferríferas 
do tipo Algoma, e sedimentos finos, metamorfizados na fácies xisto-verde, que se estende desde as proximidades de Rui 
Barbosa, ao sul, até a região de Juazeiro, ao norte (figura 1). 
  Silva et al. (1994) estabeleceram que os diferentes litotipos vulcanogênicos da seqüência compreendem 
petrograficamente os seguintes termos: a) lavas básicas (basaltos amigdaloidais, basaltos e basaltos andesíticos, que 
exibem localmente estruturas do tipo pillow lavas); b) lavas intermediárias a ácidas (dacitos, riodacitos e riolitos, com 
tufos, piroclásticas e cherts associados); c) tufos e piroclásticas (relacionados com as lavas dacíticas e basálticas); d) 
rochas exalativas (cherts e/ou formações ferríferas); e) sedimentos vulcanogênicos (grauvacas com acamadamento 
gradacional). 
 
Caracterização petroquímica das rochas vulcânicas  
   
  Os estudos petroquímicos contemplaram litotipos vulcânicos, conservando às vezes texturas efusivas e que formam, p 
ela distribuição da composição, uma associação essencialmente bimodal. 
  Os termos máficos, representados por metabasaltos, são rochas de granulação fina a média, orientadas a maciças, 
compostas em geral por hornblenda, plagioclásio e, mais raramente, restos de clinopiroxênio. Em alguns casos, 
mostram o desenvolvimento de amígdalas preenchidas por quartzo. As rochas dacíticas têm coloração cinza, são 
geralmente bem foliadas, e mostram fenocristais de plagioclásio em uma matriz a quartzo e micas (biotita e moscovita). 
Por vezes também apresentam amígdalas preenchidas por quartzo. Os riolitos são do tipo pórfiro, com fenocristais 
de quartzo arredondados, em matriz muito fina, composta por quartzo, feldspato, biotita e opacos. 
Os dados provenientes de quimismo para elementos maiores, quando lançados no diagrama de Le Maître et al., 1989 
(figura 2), suportam  a nomenclatura das litologias metabásicas, como basaltos e basaltos andesíticos, e das 
intermediárias e ácidas, como dacitos e riolitos, respectivamente. 
  Os baixos valores de alumínio em relação à alcalinidade e à presença de hiperstênio e quartzo normativos sugerem 
uma origem toleítica. o comportamento dos elementos-traço, tais como Nb, Zr e Y, e a distribuição no spiderdiagram 
de Sun, 1980 (figura 3), tendem a mostrar que, para parte desses metabasaltos e metandesitos basálticos, trata-se de 
toleítos do tipo MORB enriquecido (E-MORB) ou do tipo back-arc tholeiite. O spiderdiagram ilustra também o 
enriquecimento relativo em Rb e a dispersão ampla dos teores normalizados de Ba e K, sugerindo uma intervenção, em 
algumas feições litológicas, de processos metassomáticos e/ou hidrotermais. Já o diagrama de ETR para os metabasaltos 
(figura 4) apresenta um padrão pouco diferenciado e desprovido de variações importantes de uma amostra para outra. os 
ETR leves distribuem-se entre o espectro dos E-MORB e MORB normal. Em compensação, os ETR pesados mostram 
inclinação nítida (LaN/LuN = 3). Uma leve anomalia negativa para Eu sugere a intervenção do plagioclásio no processo 
petrogenético. 
 
Discussão 
  
 Os dados até então disponíveis sugerem que as metavulcânicas básicas do Greenstone Belt de Mundo Novo 
correspondem a basaltos e basaltos andesíticos relativamente semelhantes a tipos 
E-MORB e back-arc tholeiites dos sistemas modernos, não havendo evidências de toleítos oceânicos francos. 
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Introdução 
 
  O complexo máfico-ultramáfico portador de sulfetos de cobre  de Caraíba localiza-se na porção nordeste do Cráton do 
São Francisco. 
  Esse complexo encontra-se encaixado em rochas gnáissicas e migmatíticas de idade paleoproterozóica e foi 
interpretado como tendo sido injetado em uma sequência supracrustal na forma de sills diferenciados de natureza 
tholeiítica (Lindenmayer, 1982; Silva, 1985). Outra corrente, Oliveira (1990) e Oliveira & Tarney (1995), considera tal 
complexo como resultado de intrusões compostas, de natureza calcio-alcalina, na forma de diques e veios não 
estratificados, cujo magma progenitor teria sofrido cristalização fracionada antes de sua colocação final 
   Os corpos máfico-ultramáficos foram considerados como anteriores a toda deformação imposta no Vale do Rio 
Curaçá, que atingiu pico metamórfico em fácies granulito (Silva, 1985). De maneira alternativa eles foram considerados 
como corpos sintectônico à fase F3 de Silva (1985) em condições metamórficas de fácies anfibolito, sendo neste 
modelo contemporâneos aos granitos G3 (Oliveira & Lacerda, 1993). Dados radiométricos recentes em zircões de 
melanoritos de Caraíba (Oliveira & Lafont, neste congresso)  confirmaram a contemporaneidade dessas duas intrusões. 
  Há vários anos, a mina de Caraíba vem  sendo alvo de estudos em decorrência de sua importância no mercado nacional 
de produção de cobre. Apesar disto, poucos estudos foram realizados com o objetivo de estabelecer as relações 
paragenéticas entre silicatos, óxidos e sulfetos, e suas implicações na reconstituição da história metamórfica-
deformacional da mineralização e suas hospedeiras. O presente estudo apresenta dados dessas relações. 
 
Geologia local e petrografia 
 
  Os principais corpos hospedeiros da mineralização de cobre de Caraíba possuem composição norítica a hiperstenítica. 
São intrusivos em gnaisses migmatíticos e seus contatos podem ser bruscos, delimitados por falhas ou marcados pelo 
desenvolvimento de zonas de cisalhamento.  Mineralogicamente, esses litotipos são constituídos  pelas fases silicatadas 
representadas por hiperstênio, plagioclásio e flogopita. Tais fases comumente apresentam uma textura ígnea 
representada pelos intercrescimentos cumuláticos e porfiríticos e pela forma subedrica dos seus cristais. 
 Com base nos sulfetos e óxidos há dois tipos de paragêneses, agrupadas em Tipo I e Tipo II:  
TIPO I, representada pelos minerais calcopirita, bornita, magnetita (com exsoluções de ilmenita e hercinita), ilmenita e 
teluretos; 
TIPO II, representada pelos minerais calcopirita, pirrotita, pentlandita (que pode estar na forma de exsoluções ou em 
grãos), macknawita, cubanita , magnetita e teluretos. 
  Essas duas paragêneses podem ocorrer na forma disseminada ou filoniana. Quando disseminadas, as paragêneses dos 
sulfetos e óxidos foram consideradas contemporâneas à assembléia silicatada, apresentando, deste modo, 
intercrescimentos intergranulares com estes minerais, que controlam a sua forma externa. É também comum a inclusão 
de sulfetos e óxidos em cristais de piroxênio e flogopita. 
 Na paragênese do tipo I, os cristais de magnetita  apresentam lamelas de exsolução de hercinita  e ilmenita, sendo que 
os últimos minerais podem apresentar-se também  na forma de grãos. As hercinitas mostram intercrescimentos 
simplectíticos nos contatos dos cristais de magnetita com os de ilmenita. Os cristais de calcopirita e bornita apresentam-
se comumente associados nessa paragênese. É comum encontrar cristais de bornita envolvendo os de calcopirita e vice-
versa. 
 Com base em análises de microssonda eletrônica os teluretos presentes nos dois tipos de paragêneses mostram um 
fracionamento químico, que é caracterizado por teluretos de níquel (melonita NiTe2) no centro e teluretos de prata 
(hessita Ag2 Te) nas bordas. Estes teluretos encontram-se principalmente associados com a calcopirita. 
   Na paragênese do tipo II, os cristais de cubanita ocorrem na forma de lamelas intercrescidas na calcopirita e são mais 
comuns na mineralização filoniana. Já os cristais de macknawita aparecem como exsoluções na calcopirita e pirrotita. 
Microtectônica e metamorfismo 
   
  Os corpos mineralizados foram submetidos a uma deformação de natureza dúctil e dúctil-rúptil  em condições  
metamórficas  de fácies anfibolito a xisto-verde. 



 Em resposta à  história tectono-metamórfica, a mineralização sofreu um processo de enriquecimento que foi 
responsável pelo desenvolvimento de sulfetos principalmente calcopirita e pirrotita na forma de veios e ou em bolsões 
de sulfeto maciço. Desta forma, o depósito de Caraíba pode ser classificado como metamorfisado e o processo de 
enriquecimento pode ser definido como de mobilização, conforme definição de Marshall & Gilligan (1987). 
  O processo de mobilização ocorreu nos domínios das rochas máfico-ultramáficas e nas zonas de contato com suas 
encaixantes e foi considerado como resultado de processos químicos e mecânicos. 
  Evidências de mobilização são marcadas pelo: (1) preenchimento de sulfetos em fraturas de silicatos, que algumas 
vezes são acompanhados de reações de hidratação; (2) cristais de calcopirita e pirrotita entre cristais e em planos (001) 
de flogopita secundária, (3) desenvolvimento de bolsões de sulfetos  em zonas de cisalhamento com formação de 
clorita, quartzo e carbonato e (4) migração de sulfetos em zonas de sombra de pressão em porfiroclastos de piroxênio. 
  Em temperaturas de fácies anfibolito a mobilização é acompanhada pelo desenvolvimento de reações de hidratação de 
piroxênio que se transforma para flogopita, anfibólio fibroso da série cummingtonita-grunerita  e hornblenda, 
principalmente nas bordas dos veios de calcopirita e pirrotita. Pela assembléia  ígnea original, composta por hiperstênio, 
plagioclásio e flogopita, a presente transformação só ocorreria com a entrada de fluidos ricos em potássio e cálcio no 
sistema. Este fato é confirmado nos hiperstenitos pela presença de reações apenas em sítios favoráveis à percolação de 
fluidos, isto é, em descontinuidades, como, por exemplo,  limites de grão em rochas de granulação heterogênea e zonas 
de cisalhamento em diversas escalas. 
  Por outro lado, em temperaturas de fácies xisto-verde é comum encontrar clorita, carbonato e quartzo bordejando os 
veios, indicando que a mobilização ocorreu em nível crustal mais raso, o que é também demonstrado pela redução de 
granulação do hiperstênio por fluxo cataclástico. 
 
Discussão e conclusões 
 
  O estudo das relações texturais entre os  sulfetos calcopirita e bornita que compõem a paragênese do tipo I permite 
sugerir que a fase inicial presente poderia ser representada por uma solução sólida intermediária de alta temperatura, 
que durante o resfriamento decompôs-se nos sulfetos referidos. 
  Ainda em relação a paragênese do tipo I pode-se estimar que as condições de fugacidade de oxigênio eram 
relativamente altas e as de enxofre baixas. Desta forma, as condições oxidantes não permitiram a formação de pirrotita e 
pirita. 
  Deduz-se também que as condições oxidantes foram responsáveis pela formação de uma paragênese mais rica em 
cobre como demonstrado pela relação direta da proporção de magnetita e bornita na paragênese do tipo I.  
  A paragênese do tipo II pode ser interpretada como resultante da decomposição de uma solução sólida monosulfídica. 
A presença de pentlandita, como exsoluções, pode ser atribuída à desestabilização da solução sólida monosulfídica (Fe, 
Ni) 1-x S, durante o resfriamento a temperaturas inferiores a 400°C (Craig, 1982). 
  Condições de reequilibrio em fugacidades de enxofre e temperaturas mais baixas são demonstradas pela presença de 
exsoluções de macknawita e cubanita. O mineral cubanita, que frequentemente aparece associado com calcopirita 
filoniana, é uma fase estável abaixo de 200-210°C. Acima deste valor ele se transforma em solução sólida cúbica 
(Craig, 1982). 
  Os minerais de baixa temperatura (cubanita e macknawita), presentes principalmente no minério filoniano, 
evidenciam, juntamente com a associação clorita, quartzo e carbonato, presentes em macro e microescala, que o 
processo de mobilização ocorreu também nos limites da fácies xisto-verde. 
  Em condições de baixa temperatura, a mobilização seria favorecida pela propriedade mecânica dos sulfetos calcopirita 
e pirrotita, que atravessam a transição rúptil-dúctil  e entram no campo de abrandamento em temperaturas da ordem de 
100 a 200°C, as quais são bem inferiores àquelas de abrandamento comuns para silicatos e carbonatos (Marshall & 
Gilligan, 1987). 
  Finalmente, as informações obtidas neste estudo evidenciam que as rochas máfico-ultramáficas hospedeiras da 
mineralização sulfetada de Caraíba não foram metamorfisadas em condições mais elevadas do que o grau anfibolito, 
como se pensava anteriormente (e.g. Lindenmayer, 1982; Silva, 1985; Silva et al. 1994). 
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  A ocorrência de lamprófiros espessartíticos relacionados ao final do Ciclo Brasiliano no RS foi constatada por Lima & 
Nardi (1991), que os caracterizaram petrograficamente e quimicamente. Esses dados permitiram incluir tais rochas na 
Associação Shoshonítica de Lavras do Sul (ASLS), que é constituída predominantemente por rochas vulcânicas 
traquiandesíticas, com volumes subordinados de traquibasaltos e riolitos, além de intrusivas intermediárias a ácidas 
(Lima &Nardi  1992). A origem de rochas lamprofíricas é ainda controversa e diferentes hipóteses são apresentadas por 
Rock (1990). No estudo realizado na região de Lavras do Sul observou-se que os lamprófiros espessartíticos sucedem 
temporalmente os depósitos vulcânicos, posicionando-se, portanto, após o climax do vulcanismo shoshonítico. A 
ocorrência de lamprófiros na condição de diques, domo vulcânico e lava atesta a origem magmática de tais rochas. A 
comparação destas rochas com os demais componentes da Associação Shoshonítica de Lavras do Sul indica uma 
semelhança química com os traquiandesitos. No que se refere aos conteúdos dos elementos maiores, traços e ETR, 
pode-se estabelecer as seguintes comparações entre estes dois grupos de rochas: 
-ambos possuem teores de SiO2 característicos de rochas intermediárias; 
-os dois grupos têm baixos conteúdos de TiO2; 
-os teores de Al2O3 são mais baixos nas rochas espessartíticas que nas vulcânicas traquiandesíticas; 
-os conteúdos de FeO* são semelhantes para ambos os grupos; 
-os teores de MgO são ligeiramente superiores nos espessartitos;  
-as rochas traquiandesíticas possuem um maior conteúdo de CaO; 
-os lamprófiros espessartíticos possuem uma maior concentração tanto de Na2O como de K2O (Figs. 1a-b); 
-os conteúdos de P2O5 são semelhantes para os dois grupos de rochas; 
-os teores de Rb e Ba são similares para os traquiandesitos e lamprófiros espessartíticos, embora nestes últimos os 
teores de Sr sejam mais baixos (Fig.2) 
-os conteúdos de Zr e Nb (Figs.3 a-b) são menores nas rochas lamprofíricas, enquanto que o Y possui teores 
semelhantes nos dois grupos de rochas; 
-os teores de Ni e Cr são, em geral, superiores nos espessartitos em relação às rochas traquiandesíticas; 
-os padrões de ETR normalizados por valores condríticos (Fig.4) mostram um menor conteúdo de ETRL nas rochas 
espessartíticas, e uma superposição dos valores com os das rochas traquiandesíticas em direção aos ETRP. 
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Figura 1- Diagrama de correlação entre os conteúdos de (a) Na2O e o IS(Índice de Solidificação de Kuno);(b) K2O e o 
IS das rochas básicas (o), vulcânicas traquiandesíticas( x) e lamprófiras (∇) da ASLS. 
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Figura 2-Diagrama de correlação entre os teores de Sr e o IS das rochas básicas (o), vulcânicas traquiandesíticas (x) e 
lamprófiras (∇) da ASLS. 
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Figura 3-Diagrama de correlação entre os teores de (a) Zr e o IS  (b) Nb e IS das rochas básicas (o), vulcânicas 
traquiandesíticas (x) e lamprófiras (∇) das ASLS. 
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Figura 4 -ETR das rochas vulcânicas traquiandesíticas (*) e dos lamprófiros espessartíticos (∇) da ASLS normalizados 
padrão condrítico de Haskin et al. (1968).  



 

  O conjunto de aspectos geoquímicos acima descrito pode ser abordado a partir de uma hipótese que considere para 
lamprófiros espessartíticos da ASLS uma origem semelhante à das rochas andesíticas desta associação. O tratamento 
dos dados geoquímicos destas últimas é coerente com uma origem que envolveu predominantemente a extração de 
olivina+clinopiroxênio de um líquido básico shoshonítico (Lima 1995).Esta possibilidade, embora possa explicar, 
através de um menor grau de fracionamento de olivina acompanhado de uma expressiva subtração de plagioclásio 
(anterior ao enriquecimento em voláteis), os teores mais elevados de MgO, Ni e Cr encontrados nos lamprófiros, bem 
como os baixos conteúdos de Al2O3 e Sr, não esclarece os baixos teores de elementos incompatíveis, como Zr, Nb e 
ETRL observados nestas rochas. Tais diferenças geoquímicas entre grupos de rochas com um grau semelhante de 
diferenciação podem estar refletindo uma gênese a partir de fontes diferentes ou mesmo a atuação de processos 
magmáticos distintos, como assimilação ou mistura de magmas. A possibilidade de a origem das rochas espessartíticas 
envolver uma fonte diferente daquela admitida para as rochas básicas da ASLS, ou mesmo um menor grau de fusão 
mantélica, é prejudicada pelo fato dos conteúdos mais elevados de álcalis não serem acompanhados por teores mais 
expressivos de Ba, Sr e ETRL, na medida em que todos estes elementos possuem um grau semelhante de 
incompatibilidade no manto litosférico. Independente dos modelos genéticos para as rochas lamprofíricas da ASLS, 
deve-se ter em conta que o trend evolutivo deste grupo, no diagrama TAS, mantém o padrão geoquímico de rochas 
shoshoníticas (traquibasalto-traquiandesito basáltico-traquiandesito). Este fato, como no caso das rochas vulcânicas 
andesíticas, elimina a possibilidade da extração dominante de fases não silicáticas, a partir de um líquido parental, para 
a geração de um líquido intermediário. Esta afirmativa é coerente com os conteúdos de FeO* e TiO2 das rochas 
espessartíticas, que se superpõem aos das rochas andesíticas. A hipótese de mistura de um magma básico shoshonítico 
com um magma mais evoluído pode ser considerada se as características geoquímicas deste último aproximarem-se 
daquelas das rochas cálcico-alcalinas. Tal mistura poderia diminuir os conteúdos originais de Sr, Zr, Nb e ETRL, bem 
como poderia aumentar o conteúdo de K2O, dada a condição mais evoluída do líquido considerado. Prejudica, no 
entanto, esta hipótese, a ausência de texturas indicativas de mistura de magmas, mesmo nas rochas espessartíticas 
menos diferenciadas, tais como reversões químicas abruptas nos minerais das rochas lamprofíricas, enclaves máficos, 
etc... Alternativamente, pode-se considerar que a assimilação de uma composição granítica cálcico-alcalina por um 
líquido shoshonítico resultaria em um magma mais evoluído, com um maior conteúdo em álcalis e com teores 
relativamente menores de Sr, Zr, Nb e ETRL. A condição granítica cálcico-alcalina, sugerida para o contaminante, 
deve-se às razões Zr/Nb observadas nos lamprófiros espessartíticos, que são ligeiramente superiores a do segmento 
basáltico e andesítico da ASLS. Rochas graníticas com a afinidade geoquímica sugerida possuem geralmente razões 
Zr/Nb em torno de 17 (Taylor & McLennan 1985). Outro aspecto importante é a presença de xenocristais de 
plagioclásio nas rochas lamprofíricas, que pode ser entendida, de acordo com a hipótese de assimilação, como uma fase 
refratária. A interação de líquidos potássicos com o componente granítico na geração de lamprófiros shoshoníticos é 
considerada por autores como Powell & Bell (1970). Trabalhos referentes a revisão de lamprófiros (Cogné 1962; Rock 
1984, 1990) argumentam a favor da contaminação crustal para a geração do tipo cálcico-alcalino ou shoshonítico, a 
partir de dados isotópicos (εNd variável, baixa razão Pb206/Pb204) aliados à presença comum de xenólitos de rochas 
graníticas. Uma investigação recente sobre a origem de lamprófiros shoshoníticos arqueanos de Abitibi, realizada por 
Wyman & Kerrich (1993), demonstra que o enriquecimento de Ba, Rb e K nestas rochas, está relacionado ao 
metassomatismo mantélico, enquanto que o conteúdo baixo de Sr, que determina as elevadas razões K/Sr e Ba/Sr, é 
decorrente da contaminação crustal. No caso dos lamprófiros da ASLS é pertinente considerar a hipótese da assimilação 
de rochas granulíticas do Complexo Granulítico Santa Maria Chico. Dados referentes a elementos maiores, traços e 
ETR destas rochas, obtidos por Hartmann (1988), permitem caracteriza-las rochas como fortemente empobrecidas em 
elementos litófilos e ETR. Nos ortognaisses mais diferenciados do complexo granulítico (SiO2 = 69,79% - 75,67%), que 
possuem conteúdos de Al2O3 de 14,92% a 17,04%, aliados a razões de K2O/Na2O da ordem de 0,09-0,26, observam-se 
as seguintes variações nos teores dos elementos-traço: Ba = 150-983 ppm; Sr = 281-987 ppm; Rb = 3-9 ppm; Z r= 46-
199 ppm; Nb = 2-7 ppm; Y =4-15 ppm, La = 3,96-8,7 ppm. Rochas com estas composições, se assimiladas pelos 
líquidos básicos da ASLS, resultariam em composições semelhantes às observadas nos lamprófiros espessartíticos.  



 

  A contaminação do líquido básico shoshonítico, que possui conteúdos de Ba, Sr, Rb, Nb, Y e ΣETR superiores aos das 
rochas granulíticas, originaria um líquido mais diferenciado, porém mais empobrecido nestes elementos-traço. Os dados 
referentes às rochas vulcânicas traquiandesíticas da ASLS indicam uma tendência oposta, ou seja, os conteúdos destes 
elementos, nestes vulcanitos, superam aqueles observados nas rochas básicas, coerente com o fracionamento de fases 
não concentradoras nesses elementos-traço. Dos aspectos acima abordados pode-se sugerir um modelo petrogenético e 
evolutivo para os lamprófiros espessartíticos envolvendo as seguintes etapas: i) fusão parcial da cunha mantélica 
enriquecida em elementos litófilos e ETRL, gerando um magma básico shoshonítico; ii) migração deste líquido para um 
ambiente crustal. Nesta etapa é.plausível a hipótese de fracionamento de olivina+/-clinopiroxênio durante a ascensão do 
magma, originando um líquido mais evoluído com o decréscimo nos conteúdos originais de MgO, Ni e Cr; iii) aporte de 
voláteis, favorecendo a assimilação de material granítico. A origem destes voláteis, embora ainda constitua um tema 
controverso, pode ser explicada através dos modelos de Fyfe & Kerrich (1985) e Wyman & Kerrich (1988). 
Considerações sobre o comportamento de placas litosféricas quando do encerramento da subducção, apresentadas por 
estes autores, tentam explicar a concentração substancial de fluidos em ambientes crustais pós-orogênicos. De acordo 
com estes modelos, a placa litosférica, inicialmente fria e de movimento descendente, busca o equilíbrio com o 
gradiente geotermal da zona orogênica quando do encerramento da subducção. Tal fato causa o aquecimento gradativo 
da placa e a consequente liberação de fluidos para porções mais rasas diferente, portanto, do período ativo da 
subducção, quando os voláteis concentram-se principalmente na cunha do manto. Parte desses fluidos ascende através 
de planos de empurrões deslocando-se para as zonas de maior permeabilidade; iv) após a etapa anterior, o líquido é 
parcialmente modificado pela assimilação de material granítico, resultando em uma composição “andesítica”, com 
teores de Al2O3 semelhantes aos das rochas básicas da ASLS e com conteúdos menores de Zr, Nb e Sr, aliados a uma 
concentração ligeiramente superior de álcalis em relação as rochas vulcânicas andesíticas. Os padrões geoquímicos 
gerados sugerem um pequeno grau de assimilação, já que os conteúdos de elementos maiores e traços típicos de rochas 
shoshoníticas preservam-se parcialmente e a composição resultante não teve os valores de IS substancialmente 
modificados. Durante esta etapa, a olivina deve ter sido instabilizada devido a presença expressiva de voláteis. Esta 
possibilidade é fundamentada nos experimentos de Green (1982), que demonstram que numa composição andesítica 
acrescida de 5% de H2O, a estabilização de anfibólio, ao invés de olivina, ocorre em temperaturas da ordem de 950-980o 
C, para pressões de 5-18 Kb. A supressão da cristalização de olivina explica os teores ligeiramente superiores de MgO, 
Ni e Cr das rochas espessartíticas quando comparados aos das rochas vulcânicas andesíticas. Sob tal condição, a 
“barreira de plagioclásio” (Ringwood 1975) é também eliminada, impedindo assim a estabilização de plagioclásio. A 
estabilidade do clinopiroxênio, por outro lado, não é afetada, mantendo-se os valores de Mg# próximos aos dos 
clinopiroxênios das rochas básicas.  
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Introdução 
 
  As rochas meta-ígneas estudadas fazem parte da Sequência meta-vulcanossedimentar denominada por Accioly et al. 
(1992) como Sequência Serra Talhada. Trata-se de uma sequência submetida a metamorfismo de baixo a médio grau, 
onde ocorrem rochas meta-vulcânicas associadas a  rochas meta-sedimentares. Para a interpretação da 
deposição/posicionamento das rochas vulcânicas/subvulcânicas da área em questão foi efetuado estudo petrográfico 
detalhado na tentativa de discernir prováveis protólitos das rochas metamórficas.  Após este estudo cerca de 50 
amostras foram selecionadas para analises químicas totais através de Fluorescência de Raios-X e Espectrometria de 
Emissão Óptica (ICP-AES). Com base nos resultados obtidos foi efetuado um estudo estatístico utilizando diversos 
diagramas apropriados para se estabelecer a classificação geoquímica e caracterizar a sequência de rochas meta-
vulcânicas da Unidade Poços dos Cachorros. 
 
Petrografia 
 
  A associação de rochas vulcânicas da Sequência Serra Talhada  sofreu metamorfismo regional em condições de P/T do 
Fácies xisto-verde a epidoto-anfibolito. As rochas metabásicas sao dominantementes clorita-xistos e anfibolitos, e com 
base nas relações de campo, texturas reliiquiares e composição química, seus protolitos foram originalmente 
basaltos/andesitos e secundariamente gabros. As características geoquímicas dessas rochas permitem uma divisão em 
tres sub-grupos. 
 
Geoquímica 
 
  Para o presente estudo 50 amostras de rochas meta-ígneas básicas foram analisadas nos Laboratórios de Flourescencia 
de Raios-X e de Espectrometria de Emissão Óptica das Universidade de Modena e Pavia, Itália, respctivamente. 
  Devido a mobilidade de Na, K, Ca, Mg, Fe, Li, Rb, Sr e Ba durante metamorfismo em condições de PH2O alto, estes 
elementos não foram considerados como fatores preponderantes na caracterização geoquímica das rochas meta-ígneas 
básicas da Unidade Poços dos Cachorros. A caracterizção e discriminação geoquímica foi feita com base em elementos 
traços que são geralmente considerados menos móveis durante o metamorfismo (Pearce & Cann 1973, Floyd & 
Winchester 1978, entre outros). A partir desta análise as rochas meta-ígneas básicas foram subdivididas em 3 grupos. 
 
A) Rochas metabásicas com MgO >6% e TiO2 >1,8%. Este primeiro grupo difere dos outros dois  por possuirem alto 
teor em TiO2, e possuirem razão Nb/Y relativamente alta, e variam em composição de basaltos subalcalinos a alcalinos. 
Todas as amostras deste grupo apresentam alta razão Zr/Y (6 a 8 ), o que as coloca dentro do campo de basaltos intra-
placas no diagrama Zr-Zr/Y (Pearce & Norry 1979). Nos diagramas Nb-Zrx2/4-Y (Meschede 1986) e Ti/100-Zr-Yx3 
(Pearce & Cann 1973) as amostras deste grupo também plotam no campo de basaltos intra-placas.  
As amostras deste grupo apresentam um padrão de elementos terras raras inclinado com razão (La/Yb)N variando de 8 a 
20. Estas feições são consistentes para rochas metabásicas com composição variando de basalto alcalino a toleíto 
transicional. 
 
B) Rochas meta-básicas com padrão semelhante ao MORD enriquecido. As amostras deste grupo possuem teores 
em TiO2 <1,8% e possuem razão Nb/Y bem mais baixas que o primeiro grupo (0,05 a 0,3). São rochas metaluminosas 
(segundo índice de Shand) e subalcalinas transicionais (Irvine & Baragar 1971), e são classificadas como basaltos a 
andesitos segundo critérios de Wincehster & Floyd (1977). As amostras deste grupo apresentam razão Zr/Y menores 
(2,5 a 4) que as do primeiro grupo e plotam dentro do campo de basaltos de cadeia meso-oceânica (fig. ). Elas também 
plotam no campo de basaltos de cadeia oceânica no diagrama de Pearce et al. (1977). No diagram Nbx2-Zr/Y-Y 



(Meschede 1986) a maior parte das amostras caem no campo N-MORB. As amostras deste grupo apresentam um 
padrão de elementos terras raras menos inclinado que as do primeiro grupo com razão (La/Yb)N=5. 
 
C) Rochas meta-básicas com razão Zr/Y >3 e Ti/Zr>50. Este grupo possue razão Nb/Y intermediária entre os grupos 
A e B (0,2 a 0,6). São rochas subalcalinas, toleíticas e calcioalcalinas. Ao contrário das rochas do primeiro grupo 
apresentam empobrecimento em Ti e Nb. Em diagramas discriminates (Meschede 1986, e Pearce & Cann 1973) plotam 
no campo de basaltos de arco vulcânico. Apresentam um padrão de elementos terras raras semelhantes ao do segundo 
grupo, porém menos diferenciado com razão (La/Yb)N=3,5. 
 
Discussão 
  
  A partir dos dados obtidos sugere-se para as rochas meta-ígneas básicas da sequência-vulcanossedimentar de Serra 
Talhada (PE) a seguinte evolução tectono-metamórfica. 
 
- Rifteamento intra-placas continental com formação de sedimentos clásticos e deposição/posicionamento dos basaltos 
continentais (Grupo A). Vulcanismo bimodal pode estar associado uma vez que observa-se rochas meta-vulcânicas 
ácidas de natureza alcalina associadas aos metabasaltos. este estágio correponderia ao evento de rifteamento proposto 
por Campos Neta et al. (1994) de idade 1.100Ma. 
- Abertura da bacia com posicionamento de basaltos semelahntes aos de cadeias meso-oceânicas (Grupo B), interagindo 
com processos de contaminação crustal ou sendo gerados a partir de uma fonte já enriquecida em LILE e ETR. Os 
meta-basaltos e meta-gabros deste grupo podem representar um estágio de oceanização da área. 
-Fechamento da bacia com subducção e colisão, com possível formação de arco continental, representado pela suite 
calcio-alcalina que  compõem as rochas meta-básicas do Grupo C. Este estágio corresponderia a Orogenes Cariris 
Velhos de Campo Neto et al. (1994). 
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Introdução 
 
  A Mina de Ouro de Juca Vieira, de propriedade da Mineração Itajobi Ltda. e pertencente ao Grupo Mineração Morro 
Velho Ltda., localiza-se na porção centro-norte do Quadrilátero Ferrífero, aproximadamente a 6 km a sul da cidade de 
Caeté. Na mesma ocorrem rochas da unidade basal do Grupo Nova Lima (Greenstone Belt Rio das Velhas), compostas 
na parte inferior por metavulcânicas máficas e ultramáficas, e na superior por metavulcânicas máficas a intermediárias, 
com horizontes de formações ferríferas bandadas e xistos grafitosos, além de metavulcânicas félsicas a intermediárias, 
com intercalações de metapelitos e formações ferríferas bandadas (Duchini Júnior et al. 1990). 
  A estrutura principal da área em questão é uma zona de cisalhamento dúctil de direção NNW, desenvolvida em um 
sistema do tipo transcorrência (Vieira 1991a e Pereira et al. 1994). Esta, da ordem de quilômetros de extensão e 
espessura, gerou condições favoráveis à circulação de fluidos mineralizantes nas rochas metavulcânicas e 
metassedimentares acima mencionadas. O presente estudo trata exclusivamente dos resultados petroquímicos obtidos 
em função de mapeamento de detalhe, escala 1:100, das rochas de filiação basáltica que compõem o Corpo SE-2, 
localizado na porção sudeste da mina. 
 
Petrografia 
 
  Estudos petrográficos aliados a estudos micro-analíticos (microssonda eletrônica) permitiram a individualização dos 
seguintes tipos petrográficos: 
  • clorita-albita-clinozoisita-actinolita xisto (metabasalto); 
  • albita-quartzo-clorita xisto milonítico; 
  • clinozoisita-quartzo-clorita xisto milonítico; 
  • clorita-quartzo-paragonita-ankerita xisto milonítico com albita, pirita e arsenopirita; 
  • quartzo-paragonita-ankerita xisto milonítico com arsenopirita e pirita; e 
  • quartzo-ankerita-paragonita xisto milonítico com arsenopirita, pirita e schorlita. 
  Os estudos micro-analíticos demostram que as cloritas analisadas fazem parte da série clinocloro-chamosita, e a série 
chamosita predomina onde a ankerita se faz presente. 
  Ouro aparece em microcristais inclusos em cristais de arsenopirita e ocasionalmentee em cristais de ankerita e 
paragonita. Ouro livre em venulações compostas essencialmente por quartzo recristalizado também foi observado, em 
escala microscópica, onde a paragênse ankerita + paragonita prepondera. 
  Os estudos micro-analíticos revelam, ainda, que o ouro ocorre juntamente com a prata sob a forma de electrum em 
uma razão de 7:1. 
  A partir dos dados obtidos, nota-se um zonamento hidrotermal clássico, com desenvolvimento de clorita e epidoto 
próximo à encaixante, enquanto carbonato e mica branca/sericita, constituem envelopes de alteração em volta do 
minério (veios de quartzo), fato também relatado em outras minas de ouro inseridas no Grupo Nova Lima e no 
Quadrilátero Ferrífero (Vieira 1991b). 
 
 
Patrocínio: FAPEMIG - COMIG - MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA. 
 
Litogeoquímica 
 
  Visando caracterização química e de protólito dos tipos petrográficos descritos no trabalho em questão, foram 
realizadas vinte análises quantitativas dos elementos maiores, traços e elementos das terras raras (ETR). Embora os 
tipos petrográficos estudados apresentem composições mineralógicas obliteradas em função dos processos 
deformacionais e hidrotermais, diagramas de de discriminação com elementos maiores foram utilizados. 
 



  No diagrama de Cox et al. (1979), para classificação de rochas vulcânicas, a maioria das amostras analisadas localiza-
se no campo dos basaltos (Figura 1). No diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971), mesmo levando em consideração a 
mobilidade dos álcalis, nota-se uma tendência de composição toleiítica para os tipos petrográficos estudados (Figura 2). 
O diagrama AFM de Jensen (1976) corrobora a composição toleiítica para estas rochas (Figura 3). 
  Winchester & Floyd (1977) combinam Zr versus P2O5 na construção de um diagrama que distingue basalto toleiítico 
de basalto alcalino e sugerem a aplicação deste para rochas ígneas metamorfisadas e alteradas. A Figura 4 mostra que os 
tipos petrográficos analisados têm caráter tipicamente toleiítico, corroborando portanto com os demais diagramas, 
quando discriminados somente elementos maiores. O diagrama de Cr versus Ti elaborado por Pearce (1975) demonstra 
que estes basaltos se formaram em um ambiente do tipo arco de ilha (Figura 5).  
  A Figura 6 apresenta os perfis normalizados dos ETR para os valores condríticos de Evensen et al. (1978) das 
amostras analisadas. Os padrões representados pelas curvas, mesmo levando em consideração a atuação de processos 
deformacionais e hidrotermais, são bastantes homogêneos, podendo-se observar um enriquecimento relativo dos 
elementos das terras raras leves (ETRL) em relação aos elementos das terras raras pesadas (ETRP). Os valores das 
anomalias de európio encontram-se próximos da unidade, exceto para o caso da amostra LM 19, onde este assume valor 
de 2,604, possivelmente relacionadocom o processo de carbonatação expressivo. 
  Os estudos realizados sugerem, ainda, que os ETR e principalmente os ERTP foram parcialmente remobilizados e 
reprecipitados principalmente onde a alteração hidrotermal carbonática torna-se pervasiva. 
  Os perfis normalizados obtidos das amostras analisadas, e principalmente dos tipos petrográficos mais preservados, 
foram ainda comparados com a média dos padrões de basaltos toleiíticos arqueanos (Figura 7) descritos por Condie 
(1981) como do tipo TH1 (correlacionáveis aos basaltos modernos gerados em ambientes dos tipos dorsais meso-
oceânicas ou em arcos de ilha) e do tipo TH2 (correlacionáveis aos basaltos modernos de filiação cálcio-alcalina). 
Apesar de haver um empobrecimento no conteúdo global dos ETR, possivelmente devido a mobilização quase que 
homogênea destes durante os processos deformacionais e hidrotermais, a assinatura geral impressa às rochas analisadas 
são similares às dos basaltos toleiíticos arqueanos do tipo TH2, descritos por Condie (1981).  
  Vieira (1991c), estudando o setor oeste do Greenstone Belt Rio das Velhas, menciona "uma hipótese de evolução 
magmática considerando um único magma progenitor ou magmas muito semelhantes que teriam evoluído em duas 
seqüências: uma komatiítica finalizando nos basaltos toleiíticos do tipo TH1 de ocorrência areal bastante restrita, e outra 
de basaltos toleiíticos do tipo TH2 passando por andesitos e finalizando em dacitos e riodacitos". A partir dos dados 
obtidos dos estudos litogeoquímicos, os tipos petrográficos estudados no Corpo SE-2, Nível 5 da Mina de Ouro de Juca 
Vieira são correlacionáveis à segunda seqüência de evolução magmática, descrita por Vieira (1991c). 
  Os estudos petroquímicos demostram, portanto, que as rochas de filiação basáltica, da área em questão, são de 
composição toleiítica, do tipo TH2 (Condie 1981), e geradas em ambiente do tipo arco de ilha. 
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  A fonte do ferro das formações ferríferas é uma questão controvertida que tem despertado vivo interesse dos pesquisadores. 
O estudo da geoquímica das formações ferríferas e das rochas vulcânicas, associadas, parece trazer algumas informações 
importantes para este debate.  
  As formações ferríferas de Carajás, constituintes da Formação Carajás (Beisiegel et al., 1973) e protominério das jazidas de 
ferro, encontram-se intercaladas às rochas vulcânicas da Formação Parauapebas, datadas de 2.759 +/- 2 Ma (Machado et al., 
1991) e sotopostas às rochas sedimentares clásticas da Formação Rio Fresco. 
  Os jaspilitos aqui estudados, procedentes dos diversos depósitos de ferro de Carajás, tanto da Serra Norte (N2, N3, N5 e 
N8) como da Serra Sul (S11), incluindo a mina de N4, são formações ferríferas da fácies óxido, finamente laminadas, 
constituídas por bandas alternadas de quartzo (espessura entre 2 e 20 mm) e hematita-martita-magnetita, com espessuras 
variando entre 2 e 15 mm. As bandas, por sua vez, são compostas por microbandas de quartzo recristalizado, jaspilítico ou 
esferulítico e hematita-(martita) e/ou magnetita. As espessuras das microbandas de quartzo variam entre 0,2 e 0,8 mm 
(excepcionalmente 0,024 a 0,016) enquanto que as de óxido de ferro variam entre 0,04 e 0,5 mm. 
  As microbandas de jaspe são constituídas principalmente por esferulitos róseos, apresentando "acamamento gradacional". 
O desaparecimento progressivo dos esferulitos com o aumento do grau de recristalizacão do quartzo, sugere que os 
esferulitos sejam feições deposicionais primárias (Laux, 1995), possivelmente de origem biológica bacteriana (Meirelles, 
1986; Macambira, 1992).  
  Nas microbandas de óxidos de ferro predomina a hematita. A ocorrência de magnetita, associada a quartzo recristalizado 
parece indicar que sua presença é devida a processo metamórfico, sendo  hematita o óxido de ferro predominante nas 
formações ferríferas não metamorfisadas (Laux, 1995). A existência de limonita e goethita relaciona-se principalmente aos 
processos de alteração supergênica. 
  Raras microbandas portadoras de grãos clásticos foram encontradas, o que é confirmado pelos baixos conteúdos de Al2O3 
(< 0,3%), CaO (< 0,1%), MgO (< 0,1%), Na2O (< 0,3%) e K2O (< 0,03%).  
  Os resultados de análises químicas de 13 amostras coletadas (óxidos dos elementos maiores, traços e terras raras) 
mostraram que FeO, Fe2O3 e SiO2  somados, variam entre 95,2 a 99,60 % de sua composição, o que indica o quimismo 
peculiar dessas rochas, conforme detalhado adiante. As formações ferríferas da Serra Norte possuem quase todo o seu ferro 
na forma de Fe2O3 (razões Fe2O3/FeO entre 51 e 193), enquanto que as amostras estudadas da Serra Sul, apresentam parte 
deste Fe como FeO (razão Fe2O3/FeO entre 5 e 8), o que é confirmado pela maior percentagem modal de magnetita 
encontrada nestas rochas, reflexo do grau de recristalização mais avançado.  
  Os conteúdos de TiO2, MgO, CaO, Al2O3 e Na2O, muito baixos, são inferiores àqueles apresentados pelas outras formações 
ferríferas conhecidas, tais como as que ocorrem nas bacias de Hamersley, na Austrália, Anshan na China, Biwabik nos 
Estados Unidos e Isua na Groenlândia (Alibert & McCulloch, 1992; Zhai & Windley, 1990; Davy, 1983 e Dymek & Klein, 
1988). 
  Os valores apresentados pelos elementos traços são também muito baixos. Zr, Rb e Cl são inferiores e Nb e Cr semelhantes 
àqueles apresentados por Davy (1983), para as formações ferríferas da Bacia de Hamersley, na Austrália. 
  As formações ferríferas de Carajás apresentam três grupos principais de padrões de elementos terras raras, normalizados 
pelo condrito. O mais freqüente deles é semelhante a asas de pássaro, com enriquecimento em terras raras leves (La/Smn= 
5,935 a 17,131), e anomalias positivas de Eu com Eu/Eu* = 1,169 a 2,05, o que indica proximidade da fonte hidrotermal 
(Olivarez & Owen, 1991), e um padrão côncavo dos elementos terras raras pesados,(Gd/Lun = 1,169 a 1,657), muito 
semelhante aos padrões das formações ferríferas do arqueano inferior de Isua na Groenlândia e do arqueano superior de 
Anshan-Benxi, na China, mostrados respectivamente por Shimizu et al. (1990) e Zhai & Windley (1990).  
  O segundo grupo de padrões é ligeiramente côncavo, mostrando fracionamento das terras raras leves (La/Smn = 7,021 a 
7,746 e Gd/Lun = 1,536 a 1,903). Caracteriza-se também por não possuir anomalias de Eu (Eu/Eu*= 1,057 a 1,032), 
sugerindo que estas rochas tenham se depositado a partir de soluções hidrotermais diluidas, provavelmente em locais mais 
afastados das fontes hidrotermais do que as amostras do grupo anterior, à semelhança do que ocorre atualmente no SE do 
Oceano Pacífico (Olivarez & Owen, 1991). 
  O terceiro conjunto, composto por amostras do depósito do N8, exibe um fracionamento moderado dos elementos terras 
raras La/Lun = 4,113 a 10,904, La/Smn = 3,665 a 5,935, Gd/Lun = 1,075 a 1,657 e anomalia de Eu variando de fracamente 
positiva a negativa (Eu/Eu*= 0,755 a 1,169), semelhante ao verificado nos basaltos hidrotermalmente alterados a ela 
sotopostos. A anomalia negativa de Eu é encontrada na formação ferrífera em contato direto com os basaltos, o que sugere 
interação entre a formação ferrífera e os basaltos subjacentes.  



  Com o objetivo de verificar a possibilidade do ferro da formação ferrífera de Carajás ter sido proveniente da alteração 
hidrotermal dos basaltos da Formação Parauapebas, conforme referido anteriormente por Meirelles (1986), Shyr (1986) e 
Lindenmayer (1990), foram utilizados dados de cálculos de balanço de massa, efetuados nas rochas basálticas alteradas da 
Serra Sul (Lindenmayer & Laux, em preparação). Verificou-se que cerca de 15% do conteúdo de Fe dessas rochas foi 
removido durante os processos de alteração hidrotermal. Assumindo para os basaltos da Formação Parauapebas um teor 
médio de 12% de FeOt, uma espessura de 6 km (conforme Gibbs et al. 1986) e considerando a área atual ocupada pelos 
basaltos de Carajás (DOCEGEO, 1988), conclui-se que, a partir das premissas acima seria necessária uma área 48 vezes 
maior do que a atualmente ocupada pelos basaltos de Carajás, para que esta pudesse ser a única fonte dos 18 bilhões de 
toneladas de minério a 65% de Fe existentes na região. Restando em aberto a questão da quantidade de basalto 
originalmente existente e que poderia ter sido erodida. 
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Introdução: 
 
  Os terrenos metavulcanossedimentares de idade proterozóica inferior, da faixa central do Craton do São Francisco no 
Estado da Bahia, foram agrupados por CARVALHO & EVANGELISTA (1992) em três áreas de ocorrência e 
compreendem os Complexos de Barreiro - Colomí (Área I), Boquira e Riacho de Santana (Área II), Urandí - Licínio 
do Almeida - Caetité, Ibitiara - Brumado, Umburanas - Contendas - Mirante e Guajerú (Área III) (Figura 1). 
  Estratigraficamente esses complexos se situam sobre o embasamento migmatítico-gnáissico arqueano e são 
basicamente constituidos de rochas vulcânicas intermediárias e ácidas e xistos e filitos derivados, sedimentos químicos 
e, localmente, sedimentos pelíticos e psamíticos. Sobre essa sequência ocorreram deposições do Proterozóico Médio 
correspondentes ao Supergrupo Espinhaço e Supergrupo São Francisco. Durante toda sua história geológica, esses 
complexos foram submetidos a metamorfismo progressivo variando da fácies xisto verde a anfibolito, além de 
metassomatismos resultantes dos processos tectonomagmáticos transamazônicos (2,1 G.a.) que afetaram o Craton. 
  Os metassedimentos químicos correspondem às formações ferríferas (FFB), ferromanganesíferas (FFMB) e 
manganesíferas (FMB) bandadas, às quais se associam formações carbonatadas bandadas (FCB) de menor teor em 
ferro, metachert e sulfetos de zinco e chumbo. Fácies (f.) óxido, carbonato e silicato são presentes e zonas transicionais 
entre elas são registradas. De forma mais restrita, tem-se registrada a f. sulfeto. Essa variação faciológica reflete as 
condições físico-químicas do ambiente subaquático durante a deposição. Localmente essas fácies constituem 
concentrações econômicas de Fe (Área I), Fe e Mn (porção ocidental da Área III), magnesita e dolomita (Área I e 
porção oriental da Área III) e sulfetos de Pb-Zn-Ag-Cd (porção oriental da Área II). No presente trabalho as variações 
faciológicas são discutidas com base na composição química para elementos principais e traços, buscando-se um 
melhor entendimento metalogenético desses metassedimentos. 
 
Características faciológicas e químicas:  
 
  Para as FFB os litotípos representativos são: f. óxido: bandas de hematita alternadas a bandas de quartzo; f. 
carbonato: bandas de ferro-dolomita alternadas a bandas de martita com anfibólio, f. silicato: bandas de anfibólio 
(cummingtonita, grunerita ou hornblenda) alternadas a bandas ricas em magnetita. Para as FFMB os termos 
equivalentes são: f. óxido: bandas de criptomelana, jacobsita; hematita, maghemita e bixbyita intercaladas a bandas de 
quartzo; f. carbonato: bandas de dolomita manganesífera ou rodocrosita alternadas a bandas de tremolita-actinolita 
manganesífera contendo criptomelana e rodocrosita; f. silicato: bandas de tremolita-actinolita, menos comumente 
hornblenda e cummingtonita alternadas a bandas de magnetita manganesífera, jacobsita e hausmanita. Para as FMB, 
tem-se para a f. óxido: bandas de psilomelana e criptomelana intercaladas a bandas de quartzo; para a f. carbonato: 
bandas de rodocrosita e dolomita manganesífera alternadas a bandas ricas em hausmanita e criptomelana, e para a f. 
silicato: bandas de tremolita-actinolita intercaladas a bandas de hausmanita e criptomelana. Os carbonatos pobres em Fe 
e Mn (FCB) normalmente são de composição dolomítica e, subordinadamente, calcítica e magnesítica. Quanto à 
espessura, os bandamentos são classificados em gigabandas (>50 cm), megabandas (50 a 5 cm), bandamentos normais 
(5 a 0,5 cm) e microbandas (<0,5 cm). Os teores de Fe, Mn e a relação Mn/Fe são utilizadas na classificação e 
subclassificação dessas formações, distinguindo-se, dessa forma, os seguintes tipos: metacherts e FCB (<21,45 % de 
Fe2O3 e <4 % de MnO2); FFB (>21,45 % de Fe2O3 e <1 % de MnO2), FFMB de baixo teor em Mn (20 % > MnO2 > 1 % 
e relação Mn/Fe < 0,5), FFMB de teor médio em Mn (40 % > MnO2 > 20 % e relação Mn/Fe entre 1,5 e 6,5), FFMB de 
alto teor de Mn (MnO2 > 40 % e relação Mn/Fe > 5,5), e FMB (< 5 % de Fe2O3 e relação Mn/Fe > 10). 
  Nas três fácies das FFB e nas FCB, os teores médios de Ba, P, Ti, Sr e ETR (cf. Tabela 1) estão abaixo de seus 
respectivos clarkes. O mesmo se pode afirmar para os teores de V na f. óxido, Cu, Ni e Zn nas f. óxido e carbonato e Cr 
na f. carbonato das FFB e nas FCB. Pb e Mn são os únicos dos elementos traços pesquisados que, independentemente 
da fácies, possuem valores médios acima de seus clarkes. 
 
Conclusões: 
 



  As FFB apresentam certas características geoquímicas que são similares (p.ex. teores em Fe, Al, Ti, Mn, P, Na e K) e 
outras que são distintas das FFB vulcanogênicas arqueanas, também conhecidas como tipo Algoma, que, 
comparativamente, apresentam teor médio mais baixo em Pb e menor razão Mg/Fe. Em relação às FFB não 
vulcanogênicas do Proterozóico Inferior, também conhecidas como tipo Superior, as dissimilaridades referem-se aos 
teores médios mais elevados de Pb, V e Zn, nas formações estudadas. Os padrões de distribuição dos teores dos ETR 
normalizados ao respectivos teores dos condritos apresentam características intermediárias entre os padrões das FFB 
tipo Algoma e aqueles das FFB tipo Superior. As FFMB e FMB distinguem-se das FFB basicamente pelos teores mais 
elevados de K e Mn nas duas primeiras. 
  É sugerido que essas deposições ocorreram em um ambiente aquoso de profundidade variada. Os elementos Fe, Mn, 
Si, Ca, Mg, e mais CO2 e H2S(S-2) se encontram nele dissolvidos em teores elevados, como uma herança de sistemas 
aquosos arqueanos. O intemperismo subaéreo e, localmente, processos vulcano-exalativos que atuaram durante o 
“curto” período Pós-Arqueano que antecedeu a essas deposições podem ter contribuido com o suprimento de parte 
desses elementos e, é certo, terem sido esses últimos a fonte principal do Pb, Zn e Eu. A transformação, para uma 
condição mais oxidante, da atmosfera e as variações de pH e Eh do ambiente aquoso com a profundidade, aparecem 
como os principais fatores controladores da deposição e do quimismo dessas formações e de suas fácies. 
 
Referência: 
 
CARVALHO, I.G. & EVANGELISTA, A.S. (1992). Anais do 1o Simp. Geol. Bahia-Sergipe, p. 138-140. 



_ 
TABELA 1 - Valores máximos (M), mínimos (m) e média(X) para elementos principais e traços da Formações 

Ferríferas estudadas. 
 Fácies Óxido Fácies Carbonato Fácies Silicato 

% M m 
      --- 

X(n) M m 
         --- 

X(n) M m 
           --- 

X(n) 
SiO2 54,40 26,90 44,22(8) 42,80 0,76 20,94(14) 58,94 41,80 48,80(7) 
TiO2 0,09 <0,05 0,04(7) 0,78 0,00 0,24  (9) 0,86 0,01 0,21(5) 
Al2O3 0,56 0,22 0,41(8) 7,09 0,00 2,00(11) 6,33 0,22 1,34(7) 
Fe2O3(T) 70,00 42,07 51,47(8) 20,59 0,43 6,33(14) 46,78 16,19 36,21(7) 
MnO 0,58 0,02 0,22(8) 1,14 0,04 0,43(14) 0,40 0,06 0,29(7) 
MgO 2,48 <0,10 0,85(7) 48,80 0,93 17,84(14) 13,25 0,61 6,23(7) 
CaO 1,92 0,05 0,82(8) 47,86 0,17 18,67(14) 15,31 0,75 5,19(7) 
Na2O 0,21 0,01 0,06(8) 0,56 0,00 0,08(14) 1,30 0,01 0,35(7) 
K2O 0,47 <0,01 0,13(7) 0,18 0,00 0,20(14) 0,27 0,03 0,10(7) 
P2O5 0,38 0,05 0,19(6) 0,38 0,00 0,14(14) 0,24 0,02 0,13(7) 
P.F. 2,30 0,34 1,08(8) 51,42 17,50 33,58(14) 1,48 0,44 *0,85(3) 
H2O -- 0,74 0,20 0,39(4) 0,70 0,08 0,31  (6) 0,04 ** 0,02(2) 
S <0,03 <0,03 <0,03(2) 0,03 0,03 0,03  (2) 0,62 <0,03 <0,23(3) 
TOTAL   100,17      100,32 
Pb 222 50 121(6) 156 33 97  (8) 122 <50 62    (6) 
Zn 59 2,6 42,5(2) 50 <19 35  (2) 185 115 152,96(5) 
Cu 24 9 15(6) 63 <4 25  (7) 998 9 195    (6) 
Co 30 10 18(6) 44 0 24  (8) 20 7 17    (5) 
V 150 48 116(3) 238 71 160  (5) 173 150 154    (5) 
Ni 39 23 29(4) 48 <15 33  (8) 469 23 246    (2) 
Ba 580 60 205(4) 220 40 100(16) - - 80    (1) 
Cr 560 11 224(5) 20 <3 16  (8) 350 8 179   (2) 
Sr 28 10 19(2) 143 142 143(2) 52 10 20,5(4) 
ETR          
La 102,50 1,19 17,15(7) 2,80 1,40 1,88(11) 7,41 0,98 3,16(5) 
Ce 28,10 1,94 7,25(7) 5,92 1,80 3,38(11) 17,88 1,60 5,77(5) 
Nd 46,30 0,54 8,51(7) 2,68 1,28 1,96(11) 11,23 1,60 3,72(5) 
Sm 8,60 0,10 1,63(7) 0,64 0,16 0,40(11) 2,64 0,41 0,95(5) 
Eu 1,60 0,04 0,41(7) 0,18 0,04 0,12(11) 0,69 0,12 0,33(5) 
--- 
XETRL   6,99(7)   1,55(11)   2,49(5) 
Gd 6,10 0,08 1,50(7) 0,54 0,18 0,37(11) 2,44 0,53 1,14(5) 
Dy 4,80 0,08 1,57(7) 0,38 0,17 0,28(11) 2,55 0,48 1,18(5) 
Ho 0,98 0,02 0,31(7) 0,09 0,04 0,06(11) 0,51 0,09 0,23(5) 
Er 3,10 0,05 0,94(7) 0,24 0,09 0,18(11) 1,36 0,27 0,65(5) 
Yb 2,70 0,06 0,75(7) 0,24 0,07 0,16(11) 0,94 0,42 0,71(5) 
Lu 0,34 0,02 0,11(7) 0,04 0,01 0,03(11) 0,14 0,11 0,13(5) 
--- 
XETRP   0,86(7)   0,18(11)   0,67(5) 
--- 
XETR   3,65(7)   0,80(11)   1,63(5) 

  * Excluiram-se quatro amostras que apresentaram ganho de peso após calcinação 
** Não considerados os valores correspondentes, devido a ganho de peso apresentado por quatro amostras 
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 Introdução  

  Os depósitos auríferos da região de Pontes e Lacerda estão localizados na porção SW do Cráton 
Amazônico e fazem parte do Cinturão Aguapeí (Saes e Fragoso Cesar, 1994). São contituídos por 
veios hidrotermais de quartzo, pirita e ouro, associados a uma zona de cisalhamento de direção N-
NW e distribuídos em uma faixa de aproximadamente 200 km de extensão (Geraldes e Costa Neto, 
1994). 
  Essa zona de cisalhamento atingiu várias unidades litológicas que serviram de encaixantes para 

os veios mineralizados . Entre essas unidades encontram-se a Sequência Vulcano-Sedimentar  
Pontes e Lacerda, rochas intrusivas de várias composições (granitos, tonalitos e granito-gnaisses 
alaskíticos) e sedimentos clásticos do Grupo Aguapeí. Essas rochas foram objeto de intensa 
sericitização e sulfetação. A idade dos depósitos é correlacionável à deformação do Cinturão 
Aguapeí ao redor de 950 Ma.   
  As rochas vulcânicas da Sequência Vulcano-Sedimentar foram estudadas por Leite (1986), Matos 

(1994), e Pinho e Fyfe (1994), que atribuiram a elas uma origem de assoalho oceânico ou de bacia 
retro-arco. Os processos de alteração do tipo epidotização, espilitização, e, subordinadamente 
carbonatação e sericitização foram interpretados como de fundo oceânico, em sistema  hidrotermal 
de idade pós-arqueana porém anterior ao hidrotermalismo relacionado às mineralizações objeto 
deste estudo. 
   Este trabalho tem por objetivo analisar a geoquímica da alteração hidrotermal que atingiu as 

rochas vulcânicas encaixantes dos corpos mineralizados a ouro na região de Pontes e Lacerda (MT), 
caracterizando as transformações provocadas pelos fluidos geradores destes depósitos.  
  A compreensão da geoquímica de alteração de rochas vulcânicas encaixantes de depósitos 

minerais é de grande relevância para o estabelecimento de guias geoquímicos para a prospecção 
mineral. Estudos semelhantes têm sido realizados por vários autores em mineralizações de sulfetos 
maciços, veios polimetálicos e veios  auríferos tipo “lode”. Os principais trabalhos realizados 
utilizaram elementos maiores (Wynne e Strong, 1984), elementos maiores e traços (Kerrich e Fyfe, 
1981; Whitford et al, 1989), elementos traços (Scherkenbach e Noble, 1984; Ludden et al, 1984) ou 
elementos  terras raras (Humphris et al, 1978; Hellman e Henderson, 1977; Taylor e Fryer, 1982). 
 

 Caracterização das rochas 

   As rochas analisadas nesta pesquisa são basaltos e andesitos metamorfisados e apresentam as 
seguintes características petrográficas e químicas: 
Metabasaltos Foram analisadas 6 amostras de metabasaltos, das quais uma coletada fora da faixa 

mineralizada e cinco próximo aos depósitos de ouro. O metabasalto não afetado pelo evento 
hidrotermal apresentou o menor valor de perda ao fogo (2%). Trata-se de uma rocha cinza-escura, 
afanítica e não deformada, constituída basicamente de plagioclásio e  clorita, titanita e opacos 
subordinados e aglomerados e vênulas de epidoto. Essa rocha apresenta uma composição química 



semelhante aos basaltos descritos em outras localidades  por Matos (1994) e Pinho e Fyfe (1994), 
porém mais rica em clorita. 
  Os metabasaltos hidrotermalizados apresentaram valores de perda ao fogo compreendidos entre 3 

e 5%. São rochas de cor cinza apresentando textura milonítica e constituídas  fundamentalmente de 
quartzo, sericita e relictos de plagioclásio e biotita. Essas rochas contêm cristais idiomórficos de 
magnetita tardi-tectônica e piritas limonitizadas. 
  Meta-andesitos Foram também analisadas duas amostras de meta-andesitos, coletadas próximo 

aos depósitos. Essas rochas apresentaram valores de perda ao fogo de 3 a 4%. A composição 
mineralógica destas rochas é bastante similar a dos metabasaltos hidrotermalizados porém 
apresentando-se mais enriquecidas em quartzo.  
 

 Alteração hidrotermal 

  No presente estudo, os resultados das análises químicas das rochas hidrotermalizadas foram 
normalizados em relação à amostra do metabasalto coletada fora da zona mineralizada. Esta 
normalização não foi corrigida quanto à variação de volume das rochas. De acordo com os estudos 
de Gresens (1967), quando a sericitização é o processo de alteração predominante, as relações 
texturais e composicionais indicam que a tranformação das rochas pode ocorrer sem variação 
significativa de volume. 
  As perdas e ganhos em elementos maiores e traços estão indicadas na Fig.1. Os elementos e 

óxidos que sofreram enriquecimento relativo foram, em ordem decrescente, K2O, Rb, Ba e Fe2O3 . 
Aqueles que sofreram empobrecimento relativo foram, em ordem decrescente, CaO, FeO, Na20, 
MnO, MgO, Sr, Cr (meta- andesitos) e Ni. Entre os elementos e óxidos que apresentaram menor 
variação encontram-se Zr, Y, Cr (metabasaltos), SiO2 e Al2O3 .  
  O K2O e o Rb, que sofreram grande enriquecimento e apresentam  comportamentos equivalentes, 

são úteis indicadores de mineralizações hidrotermais, segundo Scherkenback e Noble (1984).  O 
enriquecimento em Ba é explicado, segundo Kerrich e Fyfe (1981), pela sua afinidade aos metais 
preciosos, podendo ser adicionado tanto nos veios como nas rochas encaixantes. Os ganhos em 
Fe2O3 e Fe total, acompanhados de perda em FeO e aparecimento da magnetita no halo de alteração, 
são sugestivos do caráter oxidante dos fluidos. 
O CaO e Sr, que apresentam comportamentos geoquímicos semelhantes, sofreram 

empobrecimento como resultado da desestabilização do plagioclásio, o que explica também a perda 
em Na2O. Esta última é comumente observada em processos hidrotermais, segundo Garrels e 
Mackenzie (apud Wynne e Strong, 1984), mas a perda em CaO representa uma feição distintiva 
destes depósitos em comparação às mineralizações  auríferas carbonatadas arqueanas, como as 
descritas por Kerrich e Fyfe (1981). 
MgO e MnO sofreram o mesmo nível de perdas, provavelmente, como consequência da 

desestabilização de cloritas e biotitas. A alteração dos minerais ferromagnesiano responderam 
também pelas perdas em Cr e Ni. 



  
 
Fig. 1- Normalização de óxidos e elementos traços: (�) metabasaltos, (o) meta-andesitos e (Δ) 

metabasalto não hidrotermalizado. 
 
  A  concentração de SiO2 se manteve praticamente inalterada, apesar da abundância de veios de 

quartzo na zona mineralizada, indicando que o aporte de sílica foi acompanhado de remobilização e 
leve empobrecimento das rochas básicas. Os valores de  Al2O3 descrevem um leve enriquecimento 
que, segundo Gresens (1967), pode ser o resultado do aumento de Al exigido na passagem de 
plagioclásio a sericita. Outros elementos como Zr, Y e  Ti  tenderam a permanecer imóveis.  
  As variações relativas nas concentrações dos elementos terras raras  (ETR) estão indicadas na 

Fig.2. Todas as rochas apresentaram enriquecimento em ETR, especialmente as leves, sendo esta 
tendência mais acentuada nos metabasaltos que nos meta-andesitos. O paralelismo das linhas que 
caracteriza esta mudança é descrito por Humphris et al (1978) como indicativo de um processo de 
enriquecimento que afetou os elementos imóveis. Taylor e Fryer (1982) postulam que, nas 
mineralizações metálicas porfiríticas, resultantes da ação de fluídos hidrotermais de filiação 
magmática, a distribuição dos ETR e o enriquecimento em potássio são monitorados pelas reações 
de alteração na qual participaram esses  fluídos magmáticos. Na região de Pontes e Lacerda esse 
processo esteve presente através da associação de corpos ácidos intrusivos com as estruturas que 
alojam as mineralizações auríferas.  

 Conclusões 

   (i) A escolha do metabasalto, afastado da zona mineralizada, como parâmetro de comparação 
mostrou ser adequada na avaliação dos efeitos do hidrotemalismo relacionado às mineralizações 
auríferas, apesar de haver sido afetado por processos metamórfico-hidrotermais anteriores. 



 
Fig. 2- Normalização dos elementos terras raras: (�) metabasaltos, (o) meta-andesitos e (Δ) 

metabasalto não hidrotermalizado. 
 
  (ii) Os elementos Zr,  Y, e Ti constituiram um conjunto de elementos imóveis durante a alteração 

hidrotermal. A pequena variação em SiO2 sugere que o aporte de sílica promovido pelos fluidos 
coincidiu parcialmente com a sua remobilização das rochas encaixantes.  
  (iii) O carater oxidante dos fluidos ficou demonstrado pelo enriquecimento em Fe total e Fe2O3, e 

empobrecimento relativo em FeO. 
  (iv) O Ba demostrou ter afinidade geoquímica com a mineralização aurífera mas outros 

elementos como Cr e Ni apresentaram perdas. 
  (v) Ocorreram ganhos em K2O e ETR o que sugere a provável participação de fontes magmáticas 

na composição dos fluidos. 
  (vi) As variações negativas nas concentrações de Ca, Sr e Mg, sobretudo a ausência conspícua de 

carbonatação, podem ser utilizadas para diferenciar os depósitos auríferos de Pontes e Lacerda dos 
demais depósitos mesotermais arqueanos e proterozóicos conhecidos no Brasil e em outros países.  
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Introdução 
 
  Para a elaboração de modelos genéticos e de prospecção, é fundamental o conhecimento sobre a relação entre 
mineralização e rochas hospedeiras, particularmente suas características petrográficas, mineralógicas e químicas. Além 
do controle estrutural, varios tipos de depósitos importantes de ouro do tipo “lode” em terrenos granito - greenstone pré-
cambrianos também demostram um controle litológico (e.g. rochas com alta razão Fe/Fe+Mg, sedimentos carbonosos, 
etc.; Groves & Foster, 1991). 
  Localizado na porção NE do Cráton de São Francisco, Estado da Bahia, o Greenstone Belt do Rio Itapicuru (GBRI), 
de idade paleoproterozóica, contém importantes depósitos auríferos mesotermais do tipo “lode”, como os da Fazenda 
Brasileiro, Fazenda Maria Preta, Rio Salitre e Mari, associados à zonas de cisalhamento (Teixeira et al, 1990; Xavier, 
1991; Rocha Neto, 1994).  
  O depósito de Marí, em particular, situa-se na porção norte do GBRI, inserido dentro de uma sequência sedimentar 
representada por metapelitos geralmente carbonosos, intercalados com metagrauvacas, metaconglomerados, que 
envolvem faixas continuas de vulcânicas e piroclásticas máficas (Marimon, 1987). Estes litotipos apresentam uma 
disposição espacial preferêncial N-S e encontram-se metamorfizados predominantemente sob condições de fácies xisto 
verde. A mineralização aurífera ocorre associada a veios de quartzo, contendo carbonato, albita, goethita e pirita, com 
espessura variada. O Au mostra-se associado à fraturas na pirita ou na matriz quartzosa dos veios, na forma de grãos 
irregulares muito finos. A rocha hospedeira do principal corpo mineralizado do depósito de Marí, denominado corpo 
C1, tem sido geneticamente descrita como uma intrusão hipabissal de composição máfica, e classificada como um 
microgabro. Este corpo apresenta espessuras variando entre 16 e 48 metros, estendendo-se por mais de 160 metros na 
direção N-S.  
  No presente estudo são reportados novos dados petrográficos e químicos obtidos na rocha hospedeira do corpo C1 do 
depósito aurífero de Mari ,que permitem classificá-la como um albitito de origem ígnea, abrindo com isto novas 
perspectivas de entendimento dos processos geológicos responsáveis pela formação de depósitos auríferos em terrenos 
granito - greenstones. 
 
 Descrições petrográficas da rocha hospedeira 
 
  A descrição de testemunhos de sondagens de cinco furos pertencentes ao corpo C1, permitiu monitorar 
detalhadamente a variação textural e mineralógica imposta pela ação do metamorfismo e do hidrotermalismo, 
identificável em várias profundidades, com ou sem mineralização aurífera associada.  
  Microscopicamente, a rocha hospedeira é composta por ripas finas de plagioclásio (75 - 80%) e apresenta uma textura 
predominantemente pilotaxítica, com porções traquíticas. Fenocristais idiomórficos isolados de plagioclásio só foram 
observados localmente. Em níveis mais profundos, observa-se quartzo isolado ou intercrescido com plagioclásios, 
dando origem a texturas granofíricas. Em alguns locais aparecem disseminações de pirita subeuedral a euedral, 
aparentemente sendo autigênicas. Como traços de eventos posteriores, o hidrotermalismo, vinculado a um regime 
estrutural rúptil-dúctil, expressa-se através de um emaranhado de vênulas de carbonato junto com goethita, quartzo e 
sericita, sem apagar totalmente a textura original da rocha. Entretanto, a maioria das ripas de plagioclásio apresenta-se 
com um leve aspecto "sujo".  Algumas microfraturas são preenchidas por sulfetos, formando filetes nas partes mais 
frescas do litotipo. Em alguns locais, entretanto, aparecem agregados finos de goethita e biotita, subordinadamente 
sericita, tendo o filossilicato ferro-magnesiano uma origem hidrotermal, não se configurando como produto de um 
suposto processo de pseudomorfismo. Vestígios do metamorfismo da fácies xisto verde são ilustrados pela ocorrência  
de microlitos euedrais de carbonato, clorita, epidoto, e subordinadamente sericita, disseminados na matriz do litotipo. 



  Como estrutura observada, destaca-se a presença em certos níveis de grãos isolados de quartzo variando de 
subangulares a bem arredondados, mono a policristalinos. Neste caso podem tratar-se de alvéolos preenchidos por 
silica, já que não foi notada borda de alteração no contato com os plagioclásios. 
  Nos locais onde o cisalhamento passou a ser de caráter dúctil, o litotipo desenvolveu uma foliação bem penetrativa, 
descontínua, localmente anastomosada, delineada por massas sericíticas. Vênulas de quartzo e carbonato subparalelos à 
foliação e envoltos por material ferruginoso são comuns. São abundantes os fenoclastos ou agregados subeuedrais de 
pirita alterada para goethita com textura coloforme a botrioidal, associados à sericitização e carbonatação, alguns 
rotacionados, com formação de sombras de pressão.  
 
Quimica mineral 
  
  Foram feitas análises de microssonda eletrônica em 4 amostras representativas. Analisou-se principalmente as ripas de 
plagioclásio formadoras da rocha e alguns fenocristais isolados. Os resultados revelaram uma composição 
essencialmente albítica, com Ab = 99-97% , An = 0,98-2,58% e Or = 0,07 - 0,4%. 
 
Geoquimica 
 
  Como a rocha hospedeira da mineralização aurífera foi submetida à alteração hidrotermal, selecionou-se amostras 
menos alteradas e mais alteradas para análises química, visando monitorar a variação dos elementos e suas 
consequências nas classificações petroquímicas. Os resultados mostraram que o SiO2 , Al2 O3 , TiO2 , P2O5, assim como 
os elementos traços Zr, Y, Nb, ou suas razões Zr/Y, Nb/Y e Ti/Zr , pouco variam da rocha fresca para a alterada, 
podendo ser utilizados para classificação da rocha hospedeira. Baseado nisso, o confronto entre SiO2 e Nb/Y 
(Winchester & Floyd, 1977) posiciona a rocha no campo dos andesitos. Porém, como não se tem plagioclásio e sim 
feldspato alcalino (albita), a classificação como andesito é incorreta. 
 
Discussão 
 
  Do ponto de vista petrogenético, a textura pilotaxítica, juntamente com as estruturas alveolares encontradas, a 
predominância de albita e o modo de ocorrência, como corpo tabular, indicam que a rocha hospedeira da mineralização 
aurífera do depósito de Marí é de natureza  subvulcânica, sendo dessa forma classificada como um albitito. 
  Quanto à gênese dos albititos, os mesmos podem originar-se por processos metassomáticos e magmáticos. Schwartz 
(1992) comparou os albititos formados a partir de um magma granítico com aqueles resultantes de alteração 
metassomática. Este autor, com base em informações de campo, texturais e análises químicas de albititos associados a 
granitos das regiões de Ychun (China) e Tikus (Indonésia), concluiu que os albititos magmáticos (Ychun) apresentam 
texturas ígneas, ao passo que os albititos metassomáticos (Tikus) exibem granulação variada, com albita substituindo 
tanto megacristais de feldspato alcalino quanto a matriz da rocha original granítica. Em diagrama normativo Q-Ab-Or, 
os albititos de Ychun restringem-se a um campo na porção central do diagrama, ao passo que os de Tikus destribuem-se 
em dois campos (Fig. 1). O mais próximo do vértice da albita corresponde aos albititos de origem metassomática, 
enquanto a área mais central no diagrama corresponde as análises de megacristais parcialmente albitizados, que ainda 
herdaram características normativas originais (Fig. 1). 
  Em comparação com os albititos magmáticos (Ychun) e metassomáticos (Tikus) do trabalho de Schwartz (1992), os 
albititos do depósito de Marí, em sua maioria, posicionam-se na parte do diagrama onde se concentram os de origem 
metassomática. Todavia, a analogia com tal modo de origem é descartada para o litotipo estudado, visto que as 
estruturas e texturas são claramente magmáticas, sem vestígios, portanto, de substituição hidrotermal por interação 
fluido-rocha, que  resultaria na mudança de suas características texturais primárias. 
  Em síntese, a hospedeira do corpo C1 do depósito aurífero de Marí apresenta características de campo, petrográficas e 
de química mineral compatíveis com uma rocha hipabissal albítica e não um microgabro, como anteriormente 
considerado.  
  Albititos intrusivos em terrenos do tipo granito - greenstone são conhecidos em outros continentes e geralmente 
desempenham um papel importante na formação de mineralizações auríferas. Podem ter ligações genéticas com corpos 
graníticos mais profundos (pórfiros) e com diques de lamprófiros (e.g. Perring et al. 1990; Witt, 1992). Rochas desta 
natureza estão sendo identificadas também no Greenstone Belt do Rio Itapicuru, possibilitando aprimorar os modelos 
genéticos e prospectivos para esta importante província metalogenética brasileira.  
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Introdução 
 
  Pirocloros são comuns como minerais acessórios em complexos alcalino-carbonatíticos, podendo constituir jazidas 
minerais de Nb. Sua composição química varia em amplos intervalos de teores em Ca, Na, U, Pb, Ba, Th, ETR e ainda 
outros elementos. 
  As variações na composição química podem estar relacionadas a diferenças no ambiente de cristalização, durante as 
etapas de intrusão e os processos tardimagmáticos eventualmente atuantes, conforme tem sido indicado por vários 
autores (Borodin & Nazarenko 1957, Perrault 1968, Chelishev & Mar’ina 1971, Petruk & De’Alton 1975, Krivokoneva 
et al. 1979, Lindqvist & Rehtijärvi 1979, Woolley & Platt 1988, e Hogarth 1989). 
Neste trabalho são apresentadas as características químicas dos pirocloros que ocorrem nas rochas carbonatíticas do 
Maciço Alcalino-carbonatítico de Chiriguelo (Paraguai Oriental), obtidas no contexto de um trabalho geral sobre o 
maciço, ainda em andamento. Foram utilizados detectores de radiação (um espectrômetro gama e um cintilômetro), para 
localização precisa das concentrações de pirocloro nos afloramentos de rochas carbonatíticas, já que este mineral não 
foi encontrado em nenhuma das amostras anteriormente coletadas no maciço. As amostras foram preparadas para as 
diversas análises necessárias: amostras naturais foram utilizadas para confecção de lâminas delgadas e estudos ao 
Microscópio Óptico e Microssonda Eletrônica (WDS)  e  concentrados , separados à lupa binocular a partir de amostras 
atacadas com ácidos foram utilizados para obter os teores em H2O por TG/DTG e em H e C por microanálise. 
 
O complexo de chiriguelo 
 
  Segundo Premoli & Velazquez (1981) a abundância de intrusões básicas e alcalinas é uma das mais interessantes 
feições geológicas do Paraguai Oriental. Dentre estas intrusões, destacam-se os complexos alcalino-carbonatíticos, 
relacionados às bordas da Bacia do Paraná. Uma das três províncias alcalinas do Paraguai Oriental (definidas por 
Livieres & Quade 1987) é a província de Amambay, onde insere-se o complexo de Chiriguelo, cuja idade foi 
determinada por Eby & Mariano (1986) entre 119 e 126Ma. 
  O complexo está situado próximo a Pedro Juan Caballero (55o56’LO e 22o48’LS),  Paraguai. Tem forma circular, 
com cerca de 7,5km de diâmetro, sendo intrusivo em metassedimentos precambrianos e associado às rochas vulcânicas 
da Bacia do Paraná (Bellieni et al. 1986). Segundo Censi et al. (1989), o corpo principal das rochas carbonatíticas é um 
sovito, que aflora na parte central do complexo, com forma elíptica. As rochas ao redor são principalmente brechas com 
abundantes xenólitos do embasamento precambriano. Fenitos maciços rodeiam parcialmente a área de brechas. Veios 
alvikíticos ocorrem dispersos no sovito, na brecha e no fenito. Diques feníticos e veios ferrocarbonatíticos cortam as 
fases anteriores de sovitos e alvikitos. 
  Censi et al. (1989) definiram em Chiriguelo pelo menos três estágios de intrusão carbonatítica: C1 (sovitos), C2 
(alvikitos) e C3 (ferrocarbonatitos), além de um possível estágio C4, com difusão de quartzo tardio, barita e 
uranopirocloro. Ainda segundo estes autores, as feições geológicas, geoquímicas e petrográficas mostram que o 
ambiente de formação foi próximo a condições vulcânicas, com zonamento vertical no processo de fenitização. A partir 
de estudos isotópicos para C e O, os mesmos autores sugeriram que houve diminuição da pressão durante o estágio C4. 
  Trabalhos de prospecção mineral realizados pela Anchutz Co. (Mariano & Druecker 1985, entre outros) indicaram a 
presença de quantidades interessantes de Nb, ETR, U, Th e P. Dentre os minerais raros, típicos de associações 
carbonatíticas, destacam-se os pirocloros, objeto deste estudo. 
O pirocloro de chiriguelo 
 



  Em Chiriguelo, os pirocloros ocorrem associados aos carbonatitos com retrabalhamento por fluidos tardios, como 
inclusões nos cristais de calcita ou entre eles, associados à fase mais fina provavelmente formada por eventos 
tardimagmáticos, com apatita, quartzo e produtos ferruginosos.  
  Formam cristais idiomórficos a hipidiomórficos, predominantemente cúbicos, isolados ou em assembléias com ou sem 
intercrescimento, com dimensões na faixa de 0,3 a 1,2mm. Podem ocorrer em três tonalidades de marrom: muito clara, 
intermediária (caramelo, a mais comum) e muito escura. Apresentam-se predominantemente zonados, com feições de 
alteração metamítica e eventualmente contêm microinclusões de carbonatos. 
  Os dados químicos pontuais quantitativos obtidos à Microssonda Eletrônica (WDS) são apresentados na tabela 1. Estes 
dados foram complementados com a determinação dos teores em H2O por TG-DTG (9,2 a 9,6%) e dos teores em H 
(1,09%) e C (1,05%) em análise química por várias técnicas após combustão com O2 puro, sobre microquantidade de 
amostra. 
  A tabela 1 não traz resultados para estrôncio, elemento potencialmente importante na composição dos minerais do 
grupo do pirocloro. A presença deste elemento foi avaliada de maneira preliminar em EDS, quando foi considerado 
ausente. Em WDS, foram realizadas apenas duas análises para SrO, referentes a pontos de análise sobre pirocloros do 
tipo mais claro, com fechamento mais baixo, e que resultaram em teores da ordem de 4,5% SrO, mas utilizando um 
programa diferente daquele utilizado para as demais análises. Para os outros dois tipos, no entanto, estima-se, a partir do 
fechamento das análises em WDS, que os teores em SrO situem-se na faixa de 1 a 2%. Esta questão será resolvida na 
continuidade dos trabalhos. 
  Para efeito de avaliação da ocupação dos sítios cristaloquímicos A e B nos pirocloros de Chiriguelo pelos diferentes 
cátions analisados, destacamos algumas análises para cada um dos três tipos de pirocloro, conforme mostra a tabela 2. 
 
Discussão 
 
  Os pirocloros de Chiriguelo têm uma peculiaridade: apresentam, em seus tipos de cor intermediária (o mais abundante) 
e de cor mais escura, teores em PbO em geral mais elevados que outros pirocloros de complexos carbonatíticos 
apresentados na bibliografia, e correspondem ao tipo plumbopirocloro. 
O tipo mais claro apresenta nítidas diferenciações químicas em relação aos dois anteriores, sendo caracterizado 
basicamente, de forma muito evidente, pela sua riqueza em BaO e pela pobreza de PbO, além de apresentar teores bem 
maiores em Nb2O5. Este tipo pode ser classificado como um pirocloro (Ca ocupando mais que 20% do sítio A, segundo 
a classificação de Hogarth 1977) rico em Ba. 
  Em realidade, praticamente todos os elementos químicos se prestam para diferenciar o grupo dos pirocloros mais 
claros (pirocloros ricos em Ba) dos grupos de pirocloros de cor intermediária e escura (plumbopirocloros), com exceção 
do urânio, que se apresenta melhor distribuído entre os três tipos. Já a diferenciação entre os dois tipos de pirocloros 
ricos em Pb (cores intermediária e escura) não ficou evidente a partir dos dados obtidos; apenas foi observado que os 
pirocloros mais escuros têm uma menor dispersão de valores para o conjunto dos elementos considerados. 
  A quantidade de água detectada por TG/DTG, juntamente com os dados de H, são compatíveis com o fechamento das 
análises pontuais que variam em torno de 90%. Considerando que o hidrogênio medido é justamente o necessário para 
justificar os 10% de água encontrado na análise termogravimétrica, teríamos predominantemente O e/ou F ocupando o 
sítio aniônico Y. A alta deficiência de ocupação verificada no sítio A (tabela 2) também é compatível com teores 
elevados de água no retículo cristalino destes minerais (Ercit et al. 1994). 
  Premoli & Velazquez (1981) definiram uma composição diferente para pirocloros do mesmo maciço, apresentando 
uma análise à microssonda eletrônica, a partir de uma amostra superficial composta, em que o valor de PbO é mais 
baixo (0,9%), os valores de TiO2, CaO e SiO2 são um pouco mais altos (respectivamente 6,9 , 5,2 e 6.0%), o de UO2 é 
mais alto (13,3%) e o de SrO é bem mais alto (10,4%) em relação às faixas de variação dos teores destes óxidos obtidos 
aqui, representando um uranopirocloro. 
  A existência de diferentes tipos de pirocloro nas rochas carbonatíticas de Chiriguelo indica a evolução da intrusão. 
Considerando a síntese de Sokolov (1985, in Hogarth 1989) sobre a evolução geoquímica dos pirocloros na 
cristalização de carbonatitos, poderíamos concluir que a riqueza em Ba nos três tipos de pirocloro de Chiriguelo 
indicaria fases tardias ou pós-magmáticas, sendo que o tipo mais claro, que é ainda mais enriquecido em Ba, seria o 
termo final desta evolução. De acordo com Lumpkn & Ewing (1985, in Lumpkin & Ewing 1988) cátions grandes 
monovalentes e divalentes, como é o caso do Ba, usualmente entram no sítio A como resultado de evolução por 
alteração no ambiente endógeno. 
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 tipo claro tipo intermediário tipo escuro 

 mínim
o 

máximo média mínimo máximo média mínimo máximo média 

SiO2 3.13 5.36 4.28 ± 0.12 1.42 3.86 2.81 ± 0.06 1.61 4.06 2.98 ± 0.15 
TiO2 3.78 5.46 4.66 ± 0.11 3.27 6.14 4.12 ± 0.07 3.55 4.68 4.24 ± 0.09 
Al2O3 0.21 0.41 0.31 ± 0.02 0.00 0.43 0.22 ± 0.01 0.05 0.27 0.18 ± 0.01 
BaO 7.23 10.68 9.55 ± 0.19 0.63 4.04 2.23 ± 0.11 1.14 2.92 2.14 ± 0.13 
FeO 2.16 3.06 2.62 ± 0.06 1.42 3.69 2.72 ± 0.08 2.17 3.56 2.80 ± 0.12 
CaO 3.87 5.10 4.62 ± 0.06 0.98 4.14 2.26 ± 0.11 0.95 2.14 1.73 ± 0.07 
PbO 0.00 6.73 3.23 ± 0.44 20.57 42.30 33.12 ± 0.72 19.72 43.91 32.97 ± 

1.52 
MnO 0.29 0.52 0.42 ± 0.02 0.35 1.26 0.75 ± 0.03 0.41 1.01 0.75 ± 0.04 
Ce2O3 4.25 5.97 5.28 ± 0.10 0.71 3.79 1.55 ± 0.14 1.03 2.40 1.72 ± 0.12 
Nb2O5 39.24 46.12 43.50 ± 

0.41 
30.68 38.51 33.84 ± 0.31 30.88 36.96 33.80 ± 

0.46 
P2O5 1.63 3.00 2.42 ± 0.10 0.61 3.05 1.89 ± 0.10 0.69 2.27 1.43 ± 0.13 
UO2 6.38 13.74 8.86 ± 0.32 4.21 9.40 6.17 ± 0.20 4.19 9.08 6.48 ± 0.39 
Total 82.69 96.50 89.76 ± 

0.81 
86.02 96.13 91.69 ± 0.44 84.67 95.12 91.24 ± 

0.85 
Tabela 1 - Variação da composição química pontual quantitativa, em % em peso, obtida à Microssonda Eletrônica, 

para os três tipos de pirocloro em lâminas de carbonatitos de Chiriguelo (valores mínimos, máximos e médias/desvios-
padrão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  tipo claro tipo intermediário  tipo escuro 
  1 2 3 4 5 6 

Composição SiO2 4.45 3.87 1.42 2.76 1.61 3.20 
 TiO2 5.46 4.13 3.97 4.25 3.55 4.68 
 Al2O3 0.26 0.40 0.15 0.26 0.12 0.05 
 BaO 7.23 10.68 0.63 4.04 1.14 2.92 
 FeO 2.47 2.21 1.95 1.42 2.33 3.56 
 CaO 4.26 5.01 0.98 2.02 0.95 1.67 
 PbO 6.22 1.37 42.30 27.60 43.91 19.72 
 MnO 0.48 0.51 0.99 0.79 0.86 0.55 
 Ce2O3 4.25 5.97 1.75 1.71 1.06 2.16 
 Nb2O5 40.42 44.17 33.59 38.51 32.51 36.96 
 P2O5 2.35 3.00 0.83 1.49 0.83 0.95 
 UO2 8.97 8.36 5.61 8.59 6.25 8.96 
 Total 86.82 89.68 94.17 93.44 95.13 85.38 
Ocupação A Ba2+ 0.20 0.28 0.02 0.12 0.04 0.09 
 Fe2+ 0.14 0.12 0.15 0.09 0.18 0.24 
 Ca2+ 0.32 0.36 0.09 0.17 0.09 0.14 
 Pb2+ 0.12 0.02 1.01 0.58 1.06 0.43 
 Mn2+ 0.03 0.03 0.07 0.05 0.07 0.04 
 Ce2+ 0.11 0.15 0.06 0.05 0.03 0.06 
 U4+ 0.14 0.12 0.11 0.15 0.13 0.16 
 Total A 1.06 1.08 1.51 1.21 1.60 1.16 
Ocupação B Si4+ 0.31 0.26 0.13 0.22 0.15 0.26 
 Ti4+ 0.29 0.21 0.27 0.25 0.24 0.28 
 Al3+ 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 
 Nb5+ 1.27 1.33 1.35 1.36 1.32 1.35 
 P5+ 0.14 0.17 0.06 0.10 0.06 0.07 
 Total B 2.03 2.00 1.83 1.95 1.78 1.96 

Tabela 2 - Dados de composição química pontual quantitativa, em % em peso, obtidos à Microssonda Eletrônica 
(WDS), para os três tipos de pirocloro em lâminas de carbonatitos de Chiriguelo e ocupação dos sítios 

cristaloquímicos A e B, em número de átomos na base 6 oxigênios.  
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Introdução 
 
  A Província Magmática do Cabo faz parte da sub-bacia Cabo, localizada na faixa costeira do litoral sul do Estado de 
Pernambuco. Ela é carcterizada por traquibasaltos, traquiandesitos, traquitos, riolitos e o granito do Cabo de Santo 
Agostinho, todos de natureza alcalina (Long et al., 1986; Figueiredo Filho & Schwab, 1990a, b). 
  As primeiras idades absolutas para as rochas ígneas da região do Cabo foram obtidas por Vandoros et al. (1966), pelos 
métodos K-Ar e Rb-Sr, obtendo valores entre 87 Ma. e 99 Ma. Esses dados foram retrabalhados, mais tarde, por Vandores et 
al. (1976), os quais estabeleceram um novo intervalo, entre 90 Ma e 114 Ma. 
  Legrand e Figueiredo Filho (1979), reavaliaram os dados Rb-Sr projetando uma idade de 135 Ma, para as rochas 
vulcânicas, e 104 Ma, para o granito. Uma isócrona Rb-Sr, com 105 Ma, veio a confirmar, mais tarde, esse valor para o 
granito  do Cabo de Santo Agostinho (Long et al., 1990). 
 
Reavaliação dos dados Rb-Sr 
 
  Ao todo, sete análises Rb-Sr, foram reprocessadas, utilizando-se os mesmos resultados obtidos no primeiro espectômetro 
de fonte sólida, tipo Reynolds adaptado, do CPGeo (Tabela 1). As análises isotópicas Rb-Sr, foram obtidos por diluições 
isotópicas, utilizando-se um espectômetro MS-2, conforme descrito por Kawashita et al. (1976). 
  Os resultados das análises foram colocados em um mesmo diagrama (Fig. 1). Em princípio, os pontos se alinharam dentro 
dos erros experimentais de medida, que são muito grandes. Todavia, trata-se de uma isócrona, com 107 Ma. 
 
Conclusões 
 
  Os estudos geoquímicos, tem demonstrado, que as rochas vulcânicas  da Província do Cabo, são consangüíneas, o mesmo 
acontecendo com o Granito do Cabo de Santo Agostinho em relação aos riolitos. 
  Os resultados obtidos indicaram que as rochas vulcânicas e o granito são, também, contemporâneos. Portanto, a isócrona 
com 106,8 ± 3,9 Ma, Ro = 0,7094 ± 0,0017 e MSWD = 1,59, para as vulcânicas, está  aferida pela isócrona de 104,8 ± 1,8 
Ma e Ro = 0,7084 ± 0,0011, obtida para o granito. Os altos valores da razão inicial 87Sr/86Sr indicam um forte componente 
crustal, em relação à fonte do magma e que essas rochas foram posicionadas em um curto espaço de tempo 
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Fig. 1: Isócroma Rb-Sr, em rocha total, para as vulcânicas da Província do Cabo e o granito do Cabo de Santo Agostinho. 
 
 



Tabela 1: Dados analíticos utilizados na construção da isócrona Rb-Sr, para rochas vulcânicas da Província Magmática do Cabo. 
 

SPR Nº CAMPO MATERIAL X=87Rb/86Sr Y=87Sr/86Sr Res. X («E-2) Res. Y («E-4) Rb (ppm) Sr (ppm) Nº 

30 PV-6 KF-GRAN 306.000 ±25.000 1.13800 ±0.1900 -***** 71.977 289.2 2.9 1 

102 PV-76A IGNIMBR 25.000 ±1.000 0.75150 ±0.00100 155.512 -10.245 388.5 44.3 2 

103 PV-95 TRAQUITO 10.800 ±1.140 0.72200 ±0.00200 -107.343 21.767 140.0 38.1 3 

104 PV-104 BASALTO 0.470 ±0.010 0.70910 ±0.00320 -0.002 10.248 81.3 505.0 4 

119 PV-67A DIORITO 1.200 ±0.020 0.71000 ±0.00360 -0.006 12.631 177.0 420.0 5 

120 PV-40 TRAQUITO 24.480 ±0.490 0.74000 ±0.00700 -4.831 64.957 145.0 17.2 6 

121 PV-2 RIOLITO 102.380 ±2.030 0.86100 ±0.00500 -81.521 32.582 168.0 4.8 7 
 
Resultados: 
 
Razão Inicial = 0.70941 ± 0.00167 (0.24%) 
Inclinação = 0.00152 ± 0.00006 (3.64%) 
Idade para 1.42E-5 = 106.8 ± 3.9 Ma (3.64%) 
MSWD = 1.5867  Coef. Correlação = 0.9996 
Nível de Corte  (2 sigma) = 2.29 
Centróide = (19.470; 0.73897) Nº Pontos = 7 
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Introdução 
 
 Nas províncias kimberlíticas brasileiras conhecidas, a maioria contendo exploração de diamante em 
depósitos secundários, ainda não são conhecidos depósitos primários (kimberlitos e/ou lamproítos) com 
teores econômicos. Corpos portadores de diamantes (teores sub-econômicos) foram indicados na 
província do Alto Paranaíba por Barbosa (1991), Gonzaga & Tompkins (1991) e Gonzaga et al., (1994), e 
nas regiões de Pimenta Bueno (RO) e Juína (MT), por Svisero & Chieregati, (1990) e Janse, (1994). É 
evidente então que o aprofundamento dos estudos das províncias diamantíferas brasileiras possui não 
apenas uma importância científica como também econômica.  
  O presente estudo compara a mineralogia e a química de rocha total dos kimberlitos Batovi 6, localizado 
na província de Paranatinga, MT (Fragomeni, 1976); Limeira 1, (Meyer & Svisero, 1991; Bizzi et al., 
1994) e Três Ranchos 4, (Danni et al., 1991; Bizzi et al.,1994), estes últimos pertencentes à província do 
Alto Paranaíba MG e GO), visando contribuir para a sua classificação em bases mundiais e  avaliar as 
potencialidades metalogenéticas dessas províncias. Os kimberlitos Limeira 1 (LIM1) e Três Ranchos 4 
(TR4) apresentam idades em torno de  95 Ma e assinaturas isotópicas de kimberlitos verdadeiros (Bizzi et 
al., 1994), este último (TR4), considerado  por Gonzaga et al., (1994) como portador de diamantes (baixo 
teor). O kimberlito Batovi 6 (BAT6) não foi datado, mas pode corresponder ao Cretáceo Inferior pois um 
outro corpo, na mesma província (Batovi 9) apresentou uma idade de 121 M.a. (Davis, 1977). 
 
Petrografia e química mineral 
 
  Os três kimberlitos foram estudados petrograficamente e os seus constituintes minerais analisados em 
microssonda eletrônica. 
  Os corpos LIM1 e TR4 mostram texturas petrográficas características de fácies hipoabissais, 
apresentando-se preferencialmente como diques, sendo que o LIM1 apresenta ainda porções na forma de 
placas, posivelmente como parte de um sill. Já o corpo BAT6 ocorre com sua fácies de diatrema 
preservada, tendo sido erodido somente a parte superior da cratera. O volume abundante (> 15%) de 
clastos (> 4 mm) inclusos na intrusão BAT6 e texturas do tipo pelletal lapilli, permitem classificar a 
rocha como uma brecha kimberlítica tufácea (Mitchell, 1991). Os clastos mais comumente encontrados 
são arenitos metamorfisados das rochas encaixantes e xenólitos mantélicos ricos em granada. Os 
fragmentos encontrados nas rochas LIM1 e TR4 são principalmente de composição granítica 
(encaixantes) e xenólitos do manto com predominância de espinélio no LIM1 e com granada no TR4. 
Abundantes macrocristais também encontrados nestas duas rochas permite classificá-las como 
kimberlitos macrocristalinos (Mitchell, 1991).   
  Mineralogicamente semelhantes, as três rochas apresentam uma matriz fina composta principalmente 
por olivina, monticelita, serpentina, espinélios, perovskita, apatita e carbonatos. Entretanto, a matriz dos 
kimberlitos LIM1 e BAT6 contém ilmenita, a qual está ausente no corpo TR4. Este último, mostra uma 
matriz com porções localmente enriquecidas em flogopita, algumas vezes, com segregações globulares de 
flogopita e serpentina. Localmente, ocorrem fluxos de apatita na rocha TR4. A intrusão LIM1 contém 
também segregações do tipo intercumulus nas quais predominam calcita e serpentina, algumas vezes, 
formando cristais (> 2 cm) prismáticos de calcita.  
  Os macrocristais e/ou megacristais (> 1 cm) observados nessas rochas são olivina, ilmenita, granada, 
flogopita e espinelio. Embora raros, foram identificados diopsídio cromífero no LIM1. As olivinas 
apresentam composições variáveis de 82 a 86% Fo no LIM1 e acima de 90% Fo no TR4. No corpo BAT6 
as olivinas apresentam avançado estágio de alteração para serpentina, talco, calcita e hematita. Ilmenitas 
magnesianas são  comuns nas rochas LIM1 e BAT6, porém ausente no TR4. Os macrocristais de 
ilmenitas no BAT6 mostram-se relativamente mais enriquecidos em magnésio (10,95 - 17,39% MgO) e 
empobrecidos em cromo (0,19 - 1,57% Cr2O3) que os do LIM1 (9,44 - 13,29% MgO e 0,56 - 9,03% 
Cr2O3). Porcentagens moleculares de geikielita (33,29 - 47,04% LIM1; 37,68 - 58,51% BAT6) 



apresentadas por estes macrocristais, mostram correlações negativas com Fe2O3, marcando pontos ao 
longo das curvas de ƒO2 (log.10-6 a 10-7)indicando condições de equilíbrio entre WM (30 Kbar - 1300° C) 
e EMOG (enstatita - magnesita - olivina - grafita; 29,6 Kbar - 1230° C; Haggerty,1991). Flogopitas 
ocorrem nas rochas LIM1 e BAT6 como macrocristais e como microcristais ao redor de macrocristais de 
olivinas. Microfenocristais formando a matriz ocorrem somente no TR4.  Todas as micas analisadas 
(plecroísmo normal e inverso) representam flogopitas titaníferas (0,24 - 5,05% TiO2), pobres em ferro 
(mg# 0,80 - 0,90) e em Al2O3  (8,34 - 12,39%), semelhantes aos microcristais do Tipo II  de Smith et 
al.(1978). 
  Foram encontrados macrocristais de granada nos kimberlitos TR4 e BAT6. De 11 macrocristais e/ou 
megacristais analisados na rocha BAT6, seis pertencem à suíte dos peridotitos (Cr2O3 > 2,0%), classe dos 
lherzolitos e, cinco são granadas eclogíticas (Cr2O3 < 2,0%), segundo a classificação de Ramsay & 
Tompkins (1994). Os espinélios encontrados nas três rochas mostram composições que variam desde 
cromitas, cromitas magnesianas, ulvoespinélios magnesianos até magnetita titanífera. Cromitas e cromitas 
magnesianas da rocha TR4, quando representadas no diagrama (Fe3+/ΣFe) versus Cr/Cr+Al (Ramsay & 
Tompkins, 1994), indicam condições de equilíbrio abaixo da curva QFM, isto é, condições relativamente 
redutoras e favoráveis à preservação dos diamantes. Estas feições não foram observada para as cromitas 
dos corpos BAT6 e LIM1. Microcristais de perovskitas do kimberlito TR4 apresentam concentrações de 
Ce e La com valores superiores aos encontrados nas perovskitas dos corpos LIM1 e BAT6. Valores altos 
assim são semelhantes aos encontrados em perovskitas de kimberlitos micáceos mineralizados na África 
do Sul. 
 
Estudos litogeoquímicos 
  
  Amostras representativas dos três kimberlitos foram analisadas quimicamente pelos elementos maiores, 
traços e terras raras, após separação prévia das inclusões de xenólitos de rochas e macrocristais e/ou 
xenocristais do manto. Essas rochas mostram-se subsaturadas em sílica (29,1-33,8% SiO2), com natureza 
potássica (K2O/Na2O=2,66,BAT6) à ultrapotássica (K2O/Na2O = 10,28, LIM1; e 8,33, TR4) e afinidade 
miasquítica (razão molar Na2O + K2O/ Al2O3 entre 0,08 a 0,42). Os teores de MgO variam de 29,07 a 
32,0% (mg#  76 -  81) e os de Al2O3 (1,7 a 3,45%). Estes valores indicam composição típica de líquido 
primário, derivado de peridotitos do manto superior. 
  Amostras da rocha BAT6 apresenta-se relativamente mais enriquecida em NiO (0,17%) e Cr2O3 (0,24%) 
que as das outras duas (LIM1, NiO = 0,11% e Cr2O3 = 0,17%; TR4, NiO = 0,15% e Cr2O3 = 0,20%). O 
kimberlito TR4 mostra-se relativamente mais enriquecido nos elementos terras raras leves (La/Yb = 
693,12) que os corpos LIM1(La/Yb = 244,76) e BAT6 (La/Yb = 233,49). 
  Para fins de classificação petrogenética, as composições químicas dessas rochas foram representadas no 
diagrama de Taylor et al. (1994) o qual relaciona os índices de contaminação de Clement (1982 apud 
Taylor et al. 1994)[(SiO2+Al2O3+Na2O)/(2K2O+MgO)]com os índices de ilmenita (Fig. 1). Observa-se 
que os três corpos caem preferencialmente no campo dos kimberlitos pobres em mica do Grupo IA 
(intrudidos em áreas cratônicas, segundo Smith et al., 1985). O mesmo resultado é obtido quando são 
usados os fatores (1) e (2) de Taylor et al (1994), os quais são calculados a partir das concentrações de 
elementos maiores (Fig. 2). As rochas do LIM1 e BAT6 estudadas confirmam uma preferência para o 
campo dos kimberlitos pobre em micas do Grupo IA enquanto que as do TR4 situam-se no limite entre os 
kimberlitos micáceos e os pobres em mica. 
 
Discussão 
   
  Considerando os resultados obtidos nos estudos petrográficos, química de rochas e química mineral, 
pode-se concluir que os três kimberlitos apresentam características  semelhantes aos kimberlitos do Grupo 
IA (Smith et al., 1985) conhecidos no mundo. Estudos isotópicos (Sm-Nd e Rb-Sr) dos kimberlitos LIM1 
e TR4 realizados por Bizzi et al., (1994) indicaram, não obstante, que estes kimberlitos são transicionais 
entre os Grupos I e II, e representam um campo exclusivo dos kimberlitos da província do Alto Paranaíba. 
  As assinaturas isotópicas do corpo LIM1 (Bizzi et al. (1994) e a ausência de granada nessa rocha 
sugerem que esta intrusão foi formada em uma porção relativamente rasa no manto litosférico, 
possivelmente fora do campo de estabilidade do diamante. Já o kimberlito TR4 contém todas as 
assinaturas mineralógicas e químicas de ter sido formado em condições do manto favoráveis à formação e 
preservação de diamante. Porém, seu baixo teor pode estar relacionado ao fato de que somente a porção 
correspondente ao fácies hipoabissal encontra-se preservada atualmente. O kimberlito BAT6 contém 
granadas cisalhadas de alta temperatura e assinatura geoquímica correspondente aos kimberlitos férteis. 
Entretanto, composições químicas de seus óxidos podem estar indicando condições relativamente 
oxidantes que não foram favoráveis à preservação do diamante, eventualmente amostrado no manto por 
esta intrusão.  
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Figura Error! 
Unknown switch argument.- Apresenta os campos para os subgrupos de kimberlitos, olivina lamproítos e 
aillikitos diferenciados através do Índice de Contaminação pelo Índice de Ilmenitas (Taylor et al. 1994). 
Os vetores acima indicam os trends de contaminação. As análises LIM1-(1) foram extraídas de Meyer & 
Svisero (1991) e Bizzi et al. (1994); TR4-(2) de Leonardos et al (1993) e Bizzi et al. (1994). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Error! 
Unknown switch 
argument. - Campos 
delimitados apartir das 

concentrações de elementos maiores para o cálculo das funções discriminantes [Fator (1) e (2)], extraídos 
do banco de dados KIMDAT de Taylor & Rock, (1991) apud Taylor et al. (1994).  
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Introdução 
 
  Os diques de rochas alcalinas no Rio de Janeiro são formados por fonolitos, traquitos e rochas ultrabásicas e básicas 
tais como nefelinitos, basanitos, tefritos e alcalibasaltos.  Estas rochas se formaram no Cretácio-Terciário e cortam 
rochas plutônicas alcalinas contemporâneas, bem como gnaisses Pré-cambrianos e granitos Silurianos (Hembold et al., 
1965). 
   
Petrografia 
 
  As rochas ultrabásicas e básicas da suíte alcalina são geralmente porfiríticas, meso a melanocráticas e de granuçãcao 
fina.  Os fenocristais são olivina, anfibólio, biotita e feldspatos em matriz feldspática com muita apatita.  Tanto a matriz 
quanto os fenocristais estão mais ou menos saussuritizados e/ou cloritizados.  De fato, estas rochas podem ser 
classificadas como alcalilamprófiros. 
  Os traquitos possuem fenocristais saussuritizados de feldspato em matriz traquítica ou traquitóide. Zircão é o mineral 
acessório mais frequente, porém em quantidades variáveis.  Fenocristais euédricos de pirita são comuns em alguns 
traquitos.   
  Os fonolitos possuem fenocristais de anfibólio alcalino e nefelina em matriz fina de anfibólio alcalino. 
 
Geoquímica 
 
  Os diques alcalinos são formados por rochas desde ultrabásicas (36,5 a 45,3 wt.% em SiO2) a intermediárias (51,7 a 
67,5 wt.% em SiO2) com poucos tipos básicos.  Os litotipos ultrabásicos e básicos são nefelinitos, basanitos, tefritos e 
alcalibasaltos (Figura 1a).  Eles pertencem a subsérie potássica com razões K2O/Na2O frequentemente entre 1,0 e 2,0, 
embora ocorram valores até 4,8 (Figura 1b). Estas rochas são todas subsaturadas em sílica com olivina e nefelina 
normativas. Elas apresentam padrões variáveis, porém sempre com enriquecimento em elementos incompatíveis, em 
spiderdiagrams normalizados para valores condríticos.  Alguns dos padrões são mais irregulares com anomalias 
negativas em Th e Nb combinadas com anomalias positivas em K e Sr (Figura 2a).  Outros são mais regulares, com 
anomalias positivas em Nb (Figura 2b). 
  Os fonolitos são, por definição, todos subsaturados em sílica com nefelina normativa.  Por outro lado, alguns traquitos 
são subsaturados em sílica enquanto outros são quartzo normativos. É possível que alguns dos traquitos e fonolitos não 
estejam diretamente relacionados a uma mesma sequência evolutiva.  De fato, algumas destas rochas apresentam 
distintas linhas de variação em diagramas de Harker.  Estes diagramas mostram boa correlação entre os litotipos 
ultrabásicos-básicos e os fonolitos e traquitos do Rio de Janeiro. No entanto, eles não devem representar somente 
processos de cristalização fracionada já que as razões para alguns elementos incompatíveis dos tipos menos e mais 
evoluídos da suíte são variáveis (Figura 3). 
 
Conclusão 
 
  Traquitos e fonolitos são as rochas mais comuns na suíte alcalina de diques do Rio de Janeiro e tipos distintos podem 
ser reconhecidos com base em dados geoquímicos de elementos maiores e traços.  Os litotipos ultrabásicos e básicos 
podem representar composições parentais, porém parece improvável que estas rochas estejam correlacionadas aos 
litotipos mais evoluídos somente por processos de cristalização fracionada. 
  Os nefelinitos, basanitos e tefritos devem estar relacionados a fontes mantélicas enriquecidas comparáveis aquelas de 
basaltos de ilhas oceânicas.  Além disso, anomalias em Nb apontam para a possibilidade de efeitos de contaminação 
crustal para a evolução destes magmas.  Isto esta sendo atualmente testado através de dados isotópicos de O, Sr e Nd. 
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Figura 1: Classificação das rochas alcalinas dos diques do Rio de Janeiro. a)diagrama TAS (Cox et al., 1979): 
N:nefelinito, B-T:basanito-tefrito, Bs:basalto, H:havaiíto, M:mugearito, B:benmoreíto, F:fonolito, T:traquito; 
b)subséries ultrapotássica (UP), potássica (P) e sódica (S),(Middlemost, 1975). 

 
 

 
Figura 2: Spiderdiagrams para alguns dos litotipos ultrabásicos e básicos da suíte alcalina dos diques do Rio de Janeiro. 
a) padrões irregulares com anomalias negativas em Th e Nb e positivas em K e Sr; b) padrões mais regulares com 
anomalias positivas em Nb (fatores normativos de Thompson et al., 1984). 
 

 

 



 
 
Figura 3:Diagrama de variação com razões entre elementos incompatíveis distintas para os litotipos menos e mais 
evoluídos da suíte alcalina dos diques do Rio de Janeiro. 
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Introdução 
 
  São conhecidas cerca de 350 ocorrências de carbonatitos no mundo. Mais da metade localizam-se na África, 
predominantemente na sua região oriental-meridional, em Angola e na Namíbia. Verifica-se assim o grande interesse 
em se desenvolverem estudos comparativos geológicos e metalogenéticos das províncias carbonatíticas brasileira, 
angolana e leste africana. 
  Nos carbonatitos, pela sua complexidade química-mineralógica, é difícil estabelecer uma composição média, sem 
grandes desvios, como já foi feito para outras famílias de rochas ígneas. Woolley (1982) iniciou importante linha de 
pesquisa para utilização de parâmetros químicos na classificação/nomenclatura de carbonatitos s.s. Seguindo rumo 
idêntico, propuzemos o diagrama C-S-A (C = CO2 ; S = SiO2 - 2,5 Al2O3 ; A = Na2O + K2O + Al2O3) para 
estabelecer limites composicionais dos tipos litológicos associados à atividade carbonatítica: carbonatito s.s, carbonatito 
silicificado, silexito carbonatítico, silicocarbonatito e fenito (Lapido Loureiro,1991). 
  Para definição dos parâmetros litogeoquímicos, que iremos abordar, consideraram-se apenas amostras de carbonatitos 
s.s, que se situavam no campo a do diagrama C-S-A: Brasil (59), Angola (64), África Oriental (35) e Mundo (129 - sem 
estas três regiões). 
  Enquanto no Brasil a maioria dos carbonatitos está intimamente associada a rochas plutônicas ultrabásicas 
(piroxenitos, dunitos, peridotitos), os de Angola ou são diretamente intrusivos em rochas do embasamento (granito-
gnáissico, à exceção de Lupongola intrusivo em anortositos) ou estão associados a rochas feldspatóidicas de caráter 
miascítico (nefelina sienitos, ijolitos) conjuntos que cortam também rochas graníticas. Tais fatos, só por si, poderão dar-
lhes características químico-mineralógicas específicas. 
  No Brasil foram consideradas amostras dos complexos carbonatíticos de Mato Preto (14), Araxá (11), Lages (10), 
Angico dos Dias (8), Catalão I (4), Catalão II (1), Juquiá (4), Jacupiranga (4) e Tapira (3); em Angola, os de Bonga 
(20), Bailundo (16), Virulundo (16), Lupongola (6), Monte Verde (3), Coola (2) e Longonjo (2); no Leste da África 
foram considerados os dados analíticos apresentados por Le Bas, 1977 (25) e por outros autores diversos (10); para o 
mundo (foram excluídos os já citados), os de Heinrich, 1980. Os números entre parênteses indicam a quantidade de 
amostras. 
 
 
Gradientes litogeoquímicos 
 
  Analisando a tabela 1 verifica-se que os teores de SiO2, FeO, MgO, BaO e K2O diminuem de ocidente para oriente, 
de forma acentuada nos casos de BaO, MgO e FeO, possivelmente com significado petrogenético. De modo contrário as 
razões Fe2O3/FeO, CaO/MgO, Na2O/K2O aumentam significativamente (Issa Filho et al, 1991). 
  As variações do MgO e FeO são importantes, se correlacionarmos os seus gradientes a uma possível variação da 
profundidade de geração do magma carbonatítico, talvez associada a diferenças de espessura crustais ou da 
posição/origem na fonte mantélica. 
  O índice Na2O/K2O mostra a particularidade de aumentar de ocidente para oriente (0,22 no Brasil, 1,21 em Angola e 
2,93 no Leste da África), mesmo não se considerando o caso anômalo de Oldoinyo Lengai, cujos valores são de 4,35 
para as lavas carbonatíticas recentes e de 36,29 para as pré-1917. 
  As razões CaO/MgO e Fe2O3/FeO apresentam o mesmo comportamento: os valores referentes às provincias 
brasileiras, angolana e leste africana são, respectivamente, 4,71 - 9,89 - 51,31 e 0,81 - 3,98 - 26,3. Este aumento dos 
teores do FeO e do MgO associado ao do SiO2 traduz uma maior riqueza de silicatos ferro-magnesianos nos 
carbonatitos do Brasil, fato relacionável certamente à atividade ígnea ultrabásica que lhes está associada. 
  Verifica-se na tabela 1 que os teores de CaO aumentam no sentido Brasil-Angola-Leste da África (30,44% - 43,30% - 
48,91%). O mesmo se verificou para o Na2O (0,18% - 0,23% - 0,44%). Tal fato parece traduzir um aumento dos cálcio-
carbonatitos (sövitos/alvikitos) de oeste para leste. Através de uma visão cristaloquímica, o acompanhamento desse 
crescimento pelo Na2O poderá explicar-se pela semelhança do raio iônico (r) (rCa++ = 0,99Å  e  rNa+ = 0,97Å) e pelo 
conceito de isomorfismo estabelecido desde 1819 por Mitscherlich. Levando-se em consideração a grande quantidade 
de CaO presente nos carbonatitos, pode dizer-se que suas estruturas são maiormente representadas por distâncias 
interatômicas próximas ao raio iônico do Ca++. 



  Seguindo o mesmo raciocínio, também pode explicar-se o decréscimo das quantidades de BaO, K2O, SiO2, TiO2, 
MgO e FeO (rBa++ = 1,34Å; rK+ = 1,33Å; rSi4+ = 0,42Å; rTi4+ = 0,68Å; rMg++ = 0,66Å e rFe++ = 0,74Å), por 
possuirem raios iônicos bem diferentes do Ca++. Entretanto o pequeno aumento notado para o Fe2O3 (3,09% - 4,46% - 
4,99%) que apresenta rFe3+ = 0,64Å deve ser atribuído a processos de oxidação intensos e à facilidade de migração 
devida ao seu pequeno tamanho. 
  É importante salientar, mais uma vez, que os elevados teores de MgO e SiO2 encontrados no Brasil, devem-se, 
certamente, à presença frequente e dominante de rochas ultrabásicas, ricas de silicatos ferro-magnesianos, associadas à 
atividade carbonatítica. Tal fato, somado ao conceito de substituição atômica, em função do raio iônico, estabelecido 
por Goldschmidt ("quando se têm íons de cargas iguais e tamanhos diferentes aquele de menor raio penetra mais 
prontamente na rede cristalina" - in Mason, 1971), poderá explicar a penetração dos íons Mg++ e Fe++ nos carbonatitos 
do Brasil. 
  A interpretação de parâmetros litogeoquímicos pode servir de orientação no estabelecimento de programas de 
prospecção mineral em províncias ou complexos carbonatíticos o que, como é evidente, se reveste de grande interesse. 
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Tabela 1 - Resultados expressos em percentagem das amostras de carbonatitos. 
 

Componenetes Brasil Angola Leste da 
África 

Mundo 

SiO2 4,10  3,57  1,42  11,99  
Fe2O3 3,09*  4,46  4,99  3,09  
FeO 4,49*  1,12  0,22  3,74  
MnO 0,51  1,23  1,55  0,60  
MgO 6,46  4,38  0,91  5,79  
CaO 30,44  43,30  48,91  34,80  
BaO 3,50  0,47  0,40  0,26  
SrO 0,80  0,57  4,87*  0,40  
Na2O 0,18  0,23  0,44  0,42  
K2O 0,80  0,19  0,15  1,48  
Fe2O3/FeO 0,81* 3,98  22,68  -   
CaO/MgO 4,71  9,89  53,75  -   
Na2O/K2O 0,22  1,21  2,93  -   
BaO/SrO 4,37  0,82  0,08  -   

 
*Média de 10 amostras : Nathace Hill (2) e Kangankunde (8) 
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Introdução 
 
  Na região sudeste de Goiás e Triângulo Mineiro existem numerosas intrusões de caráter alcalino, idade Cretáceo 
Superior, apresentando, além de suítes carbonatíticas, grande diversidade petrográfica. Dentre as ocorrências 
pertencentes à essa Província, referida na literatura como Alto Paranaíba, encontra-se o complexo alcalino-carbonatítico 
de Salitre, uma estrutura de forma irregular ocupando área aproximada de 50 km2. Ele compreende dois "stocks" 
interligados por diques traquíticos, Salitre I (intrusão maior, riniforme, alongada segundo NS) e Salitre II (intrusão 
menor, aproximadamente circular), circundados em grande parte por quartzitos com mica xistos intercalados e siltitos e 
folhelhos ardosianos do Grupo Bambuí, de idade Proterozóica (Souza Filho, 1974). 
  O complexo consiste em uma associação heterogênea, incluindo desde rochas leucocráticas até ultramáficas. Salitre I 
contém principalmente rochas sieníticas diversas, piroxenitos e um pequeno "plug" elíptico, com área inferior a 500 m2,  
de carbonatito rico em apatita. Por sua vez, Salitre II compõe-se basicamente de rochas piroxeníticas com ou sem 
olivina. Subordinadamente, essas intrusões são também portadoras de um tipo particular de mica piroxenitos, os 
"bebedouritos". Nas porções periféricas do complexo ocorrem geralmente rochas traquíticas, tinguaíticas (às vezes com 
xenólitos de glimmeritos) e shonkinitos. Nas regiões internas do invólucro quartzítico, as rochas acham-se parcialmente 
cobertas por espessa canga laterítica, por vezes altamente ferruginosa, e cuja espessura pode atingir até 100 metros. 
  Determinações radiométricas K/Ar em biotitas de rochas piroxeníticas deram idades em torno de 83 e 86 Ma (Hasui e 
Cordani, 1968). Para efusivas evoluídas os valores obtidos foram 79 e 95 Ma (Sonoki e Garda, 1988). 
  O presente trabalho reúne dados petrográficos e químicos (minerais) de mais de 250 amostras, principalmente de 
ultramáficas e carbonatitos, e excluídos os litotipos evoluidos mais superficiais, de 25 furos de sondagem. 

Petrografia 

Rochas ultramáficas 

  As rochas ultramáficas investigadas são claramente cumulatos, representadas por adcumulatos ou mesocumulatos 
(menos de 30% de minerais intersticiais na moda). Em Salitre II, dunitos predominam sobre piroxenitos, glimmeritos e 
perovskititos.  
 
Salitre I 
 
  No stock de Salitre I registra-se a predominância de clinopiroxenitos sobre as demais variedades, estas consistindo em 
perovskita dunitos, olivina perovskititos, passando por perovskita ou apatita ou titanita piroxenitos até glimmerito-
piroxenitos. Clinopiroxênio é a principal fase cumulus, ocorrendo em proporção variáveis olivina e/ou perovskita ou 
titanita ou apatita; os minerais intercumulus incluem flogopita, opacos, apatita, melanita, titanita perovskita. 
  Clinopiroxênios exibem grande variação em suas dimensões; os cristais maiores são em geral poiquilíticos, incluindo 
mais perifericamente apatita e em menor proporção perovskita e opacos, e raramente zonados. Por vezes, apresentam 



lamelas de exsolução aciculares e esparsas, além de estruturas de corrosão preenchidas por micas. Olivina, está presente 
em poucas amostras, podendo incluir poiquiliticamente perovskita e opacos; geralmente se apresenta bem preservada, à 
exceção dos grãos transformados (micas, carbonatos, etc.) devido à ação de fluidos carbonatíticos, e sem zoneamento. 
Perovskita é de granulação fina a média e ocorre erraticamente, concentrada em zonas; alguns dos cristais maiores 
exibem zoneamento, com o núcleo de coloração laranja-amarronzado e as bordas marrom. Apatita é de granulação fina 
a média, além de encontrada na forma de cristais arredondados ou mesmo aciculares e, às vezes, como inclusões 
poiquilíticas em piroxênio e titanita. Este último, de ocorrência rara como fase cumulus, aparece como cristais 
subidiomórficos. 
  Os minerais intercumulus são menos freqüentes (máximo de 30% em volume.), de dimensões variáveis e raramente 
poiquilíticos. Constituem-se predominantemente de flogopita (às vezes, sub- a euhedrais) e opacos, com variações 
apreciáveis em quantidade, distribuição e forma; quando abundante os opacos têm desenvolvimento subpoiquilítico ao 
redor de perovskita. Menos comumente aparecem: perovskita, como grãos subarredondados e formando agregados  
finos; apatita, em cristais aciculares; melanita, poiquilítica e restrita a duas amostras; titanita, às vezes abundante, inclui 
clinopiroxênio e apatita e, mais raramente, relictos de perovskita ou se apresenta em associação com apatita e melanita 
na forma de agregados "pocket-shaped"; e carbonatos. 
 
Salitre II 
 
  Dunitos, perovskititos e termos intermediários formam um grupo de rochas cumuláticas com texturas diversas, 
representadas predominantemente por adcumulatos, estes contendo fases cumulus sem zoneamento e pequena 
quantidade de minerais intercumulus. Menos comumente, são encontrados heteradcumulatos, exibindo abundante 
clinopiroxênio com desenvolvimento poiquilítico, e meso-ortocumulatos, com as fases intercumulus atingindo 50% em 
volume. 
  A proporção relativa entre os principais constituintes cumulus/intercumulus é variável, a ponto de ter-se tipos 
petrográficos os mais diversos. Os dunitos são cumulatos tendo olivina (incluindo diminutos grãos de opacos) como 
única fase cumulus, além de flogopita, opacos, perovskita e clinopiroxênio como intercumulus. Os termos 
intermediários correspondem a cumulatos reunindo olivina, perovskita e opacos em proporções variáveis como 
cumulus, gradando, assim, de dunitos com perovskita até perovskititos; flogopita e opacos, estão sempre presentes, às 
vezes combinado com clinopiroxênio como intercumulus. Olivina (0,2-7mm) é geralmente xenomórfica e sem 
zoneamento; às vezes, exibe sobrecrescimento com orientação cristalográfica distinta e idêntica composição, sugerindo 
razão variável de crescimento. Perovskita (0,3 a 0,6 mm), ocorre na forma de cristais irregulares ou como constituinte 
de agregados (até 2 cm), ou mesmo concentrada em camadas monominerálicas decimétricas; opacos são encontrados 
próximos aos níveis superior e inferior dessas camadas. Flogopita é comum nos dunitos, onde aparece como cristais 
poiquilíticos, homogeneamente distribuídos, como "ripas" intersticiais bordejando perovskita e opacos, ou ainda, na 
forma de lentes.  
  Como fases intercumulus estão presentes: opacos de ocorrência esporádica e associados com perovskita; perovskita, 
ocasionalmente como pequenas manchas intersticiais nos dunitos; clinopiroxênio, como fase intersticial típica, às vezes 
poiquilítica, nos dunitos e, mais raramente, como pequenos grãos nas demais variedades litológicas. 
  Clinopiroxenitos são cumulatos com textura gradando de adcumulatos a mesocumulatos. As fases cumulus incluem, 
além de clinopiroxênio, perovskita, flogopita e, esporadicamente, apatita, enquanto que as intercumulus contêm 
flogopita, perovskita, apatita e opacos, em quantidade e distribuição variáveis. Clinopiroxênio ocorre na forma de 
cristais de granulação fina (arredondados com indícios de corrosão magmática) a grossa (xenomórfico a 
subidiomórfico), exibindo em seus núcleos concentração elevada de lamelas aciculares de exsolução de opacos; essas 
feições apontam no sentido da condições físico-químicas diversas nos multiplos estágios de evolução dessas rochas. 
Flogopita se apresenta como uma fase cumulus, na forma de grãos idiomórficos, como pequenas "ripas" intersticiais ou 
como manchas irregulares (patches) dispostas ao redor dos opacos; mais raramente está ausente. Perovskita é freqüente, 
mostrando características variáveis de uma fase cumulus (grãos individuais arredondados) até intercumulus (formando 
massas isoladas), com passagens gradativas de um tipo a outro; ocasionalmente, associa-se a opacos. Estes podem ser 
localmente abundantes até 40 a 50% em volume, e ocorrem como manchas escuras; por vezes, se mostram poiquilíticos 
com inclusões de perovskita e flogopita. Apatita está presente somente em algumas amostras, como fase cumulática, 
aparecendo na forma de pequenos grãos isolados, ou então, como inclusões em clinopiroxênio; quando mais 
abundantes, formam cristais alongados ou pequenas manchas . 
  Glimmeritos constituem-se predominantemente de flogopita e quantidades menores e variáveis de clinopiroxênio (< 
25% em volume), opacos e perovskita. São rochas heterogêneas, com variações bruscas na mineralogia e textura e, às 
vezes, com passagem repentina para outros tipos distintos de rochas, por exemplo, os perovskititos, sem quaisquer 
evidências de reação em suas bordas. Flogopita, na forma de cristais idiomórficos, está presente em determinados níveis 
da intrusão como aglomerados praticamente monominerálicos e dispondo-se segundo arranjo texturalmente similar ao 
dos adcumulatos. 
 
Associações carbonatíticas 



 
  Carbonatitos foram somente encontrados em Salitre I. Eles mostram íntima associação com rochas foscoríticas, com 
passagens de um litotipo a outro, além de variações transicionais na mineralogia e textura. Foscoritos acham-se 
relacionados a rochas silicáticas cumuláticas, estas apresentando transformações metassomáticas em grau variável, a 
exemplo do observado nas zonas de contato da rochas congêneres com material carbonatíticos (Morbidelli et al., 1986). 
  Carbonatitos são rochas de granulação fina a grossa e textura granular alotriomórfica, exibindo por vezes suave 
bandamento, este traduzido na presença de concentrações de apatita e/ou opacos. Consistem essencialmente em 
carbonatos e quantidades variáveis de apatita e opacos, tendo flogopita como acessório importante; mais raramente, são 
portadores de zircão e olivina. Evidências texturais sugerem que olivina e apatita se constituem nas fases de 
cristalização inicial. Os carbonatos são representados principalmente por calcita e ocorrem como grãos xenomórficos, 
em geral geminados, exibindo zonas mais turvas, onde é comum a presença de diminutas inclusões de opacos (< 0.01 
mm); por vezes, a área turva (3-4 mm de largura) se restringe a um único ou a poucos cristais, tendo um núcleo de 
coloração escura (~1 mm), rico em relictos de opacos e dolomita, envolvido por áreas gradativamente mais claras. A 
dolomita é ocasional e na maior parte das vezes forma romboedros bem definidos inclusos em calcita. Zonas 
"lactescent" (4-6 mm de largura), comuns entre os cristais claros, contêm dolomita rômbica; aparentemente, o mineral 
foi envolvido por injeções carbonatíticas, antes que formado num estágio de cristalização inicial. Mencione-se, também, 
a presença de aparentes inclusões carbonáticas vermiformes iso-orientadas em cristais individuais de carbonatos à 
semelhança de estruturas de exsolução. Apatita é outra fase mineralógica importante, aparecendo em formas diversas: 
pequenos grãos ovóides (0,1-0,5 mm), como inclusões em carbonatos ou como parte integrante de agregados (1-3 mm); 
grãos aciculares, como concentrados em zonas alongadas subparalelas; e prismas subidiomórficos (até 3 mm de 
comprimento), como agregados radiados. Opacos possuem ocorrência errática, concentrando-se em certas zonas (às 
vezes atingindo até 20% em volume), ou como grãos irregulares, ou ainda, intercrescido com apatita. Olivina é 
encontrada na forma de grãos irregulares ou arredondados, devido à corrosão e substituição por carbonatos, 
parcialmente serpentinizados, e, às vezes, em associação com clinohumita amarela. Flogopita constitui um componente 
raro, estando presente como lamelas de cor amarela a marrom pálido, que podem apresentar em suas bordas 
pleocroísmo invertido; mais raramente é abundante, quando então se concentra em bandas em associação com apatita, 
na forma de pequenas ripas com pleocroísmo invertido. 
  Foscoritos são rochas de granulação grossa, contendo em ordem de abundância opacos, carbonato, apatita, olivina e 
flogopita. Opacos são encontrados na forma de cristais individuais subidiomórficos (até 0,5 cm), como constituintes de 
agregados finos ou como manchas (alcançando 1 cm de tamanho), ocasionalmente poiquilíticas. Apatita forma grãos 
ovalados de tamanho médio ou prismas curtos (até 4 mm de comprimento) no interior de carbonatos e, por vezes, 
olivina e opacos. Olivina ocorre como cristais irregulares (atingindo até 2 mm), de contorno lobuloso devido a efeitos 
corrosivos de fluidos carbonáticos, e tem como inclusões apatita e minerais acessórios; processos de serpentinização são 
restritos. Flogopita é pouco freqüente, além de fracamente pleocróica e, por vezes, aparece como inclusões em opacos. 
 
Química mineral 
 
  Olivina exibe composição uniforme nos diversos tipos petrográficos, com Mg# e teor CaO restritos, respectivamente, 
aos intervalos 0,83-0,87 e 0,25-0,98% para as rochas ultramáficas e 0,94-0,98 e <0,10% para as associações 
carbonatíticas. 
  Clinopiroxênios são quimicamente homogêneos e não-zonados. A composição corresponde à variedade diopsídica, 
estendendo-se quanto muito à salítica, caso particular de alguns cristais cumulus procedentes de níveis de sondagem 
mais rasos de Salitre II. No geral, apresentam quimismo comparável àquele de lamproítos (Mitchell e Bergman, 1991), 
com teores em Al2O3<1%, TiO2<3%, FeO<5% e Na2O<6%. A concentração em Cr2O3, sempre inferior a 0.4%, 
exclui derivação direta do manto. 
  Perovskita apresenta variação composicional mais ampla, com os valores em CaO, TiO2, Na2O, Nb, La e Ce 
compreendidos, respectivamente, aos intervalos 36,5-39%, 55-57,5%, 0,1-0.6%, 1000-7000 ppm, 4000-8000 ppm e 
6000-24000 ppm para as ultramáficas de Salitre I; 35,5-38,5%, 54-58%, 0,15-0,7%, 1000-13000ppm, 4000-11000 ppm, 
8000-24000 ppm para as ultramáficas de Salitre II; e 36,5-39%, 55,5-59%, 0,2-0,7%, 1000-16000 ppm, 2000-9000 
ppm, 9000-22000 ppm para as rochas carbonatíticas de Salitre I.  
  Flogopita exibe composição variável, tendendo, no geral a um quimismo mais empobrecido em TiO2 (<3%) e Al2O3 
(<14%), além de Mg#, nas rochas carbonatíticas relativamente às ultramáficas (<4% e <15%, respectivamente). Em 
Salitre II, FeO tende a crescer na flogopita cumulus para a intercumulus, alcançando valores extremos nos fenitos, onde 
tem lugar o aparecimento de tetraferriflogopita, a exemplo do sucedido nos carbonatitos. Em geral, o mineral possui 
composição intermediária àquela das Províncias de Minette e Romana e dos Kimberlitos tipo II, de acordo com a 
designação de Smith et al. (1978). 
  Opacos (óxidos de Fe-Ti) nas rochas de Salitre II consistem basicamente em Ti-magnetita, com TiO2 variando de 5 a 
20% (ulv., 15-70%) e Cr2O3 mais alto nos perovskita dunitos (1-8%) e até 12% nas inclusões em olivina; nos demais 
litotipos, esses elementos também oscilam, com valores em TiO2 e Cr2O3 comparáveis e mais baixos (~1,0%) que os 
anteriores, respectivamente, nos clinopiroxenitos e veios poliminerálicos; e <0,6% e <5% nos carbonatitos de Salitre I. 



Ilmenitas, de ocorrência subordinada, possuem concentrações baixas em Salitre I, com teores similares àqueles dos 
clinopiroxenitos de Salitre II. 
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  Mais de 400 análises químicas de rochas alcalinas ocorrendo na porção centro-oriental do Paraguai, na forma de 
corpos intrusivos, derrames de lavas e enxame de diques permitem o reconhecimento de duas suítes principais: 
basanito-tefrito-fonotefrito-fonolito (B-P) e basalto alcalino-traquibasalto-traquiandesito-traquifonolito/traquito (AB-T). 
  No geral, as composições situam-se dentro do campo de variação 49-54% SiO2 e somente 12% das rochas da suíte B-
P possuem teor de sílica acima de 54%. Por outro lado, cerca de 37% das rochas da suíte AB-T apresentam SiO2> 54% 
, além de dois máximos de concentração, 52 e 58%. Composições com K2O/Na2O=1-2 (grupo potássico, K) são 
dominantes, enquanto que aquelas com razão superior a 2 (grupo rico em potássio, HK) são mais importantes junto aos 
corpos intrusivos e diques. Rochas de composição intermediária (tK) são abundantes como diques, além de 
uniformemente distribuídas entre as duas suítes (B-P, 23%; AB-T, 24%). 
  Intrusões, diques e lavas exibem grande diversidade composicional, ainda que as variações químicas observadas para 
os diferentes modos de ocorrência apresentem variações químicas similares. Características químicas (baixos teores em 
Cr e Ni, com médias, respectivamente, de 320,83 ppm e 89,28 ppm) das amostras com mg>0,6 indicam líquidos de 
composição evoluída e sugerem que processos de cristalização fracionada exerceram papel importante na evolução das 
duas suítes, mesmo para os tipos litológicos portadores de valores mais elevados de mg (0,63-0,73). 
  O comportamento das Terras Raras aponta no sentido de forte fracionamento em TRL e na razão LILE/HFSE, além de 
anomalias negativas em Ta-Nb-Ti, a exemplo dos basaltos toleíticos da Formação Serra Geral associados. Esta relação e 
o condicionamento geológico da província são indicativos de que a geração dos magmas teria se dado em ambiente 
tectônico não relacionado a processos de subducção. Por outro lado, os dados petroquímicos se mostram consistentes 
com a derivação desses magmas a partir de fonte mantélica de natureza granada peridotito. 
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Introdução 

A capacidade dos clinopiroxênios de refletir variações composicionais e parâmetros físicos do líquido a partir do qual 
foram gerados tem sido objeto de estudo de vários autores (Kushiko, 1960; Carbonin et al. 1984; Cundari & Salviulo, 
1989...). Este comportamento é registrado não apenas na composição química dos piroxênios, como também na sua 
forma cristalográfica  e nas substituições dos elementos ocorrentes entre os seus três sítios de ocupação. O presente 
trabalho tem como objetivo apresentar as características composicionais dos clinopiroxênios do Maciço Sienítico de 
Santanápolis fazendo uma correlação direta, sempre que possível, com processos ocorrentes em suas rochas. 

Maciço Sienítico de Santanápolis - Estado Atual do Conhecimento 
O Maciço Sienítico de Santanápolis é um corpo alongado segundo um trend dominantemente NS, situado a norte da 

cidade de Salvador, estendendo-se desde Feira de Santana a Lamarão (BA). Geologicamente está encaixado no Cráton 
do São Francisco, entre terrenos metamórficos de alto grau, fazendo parte do Cinturão Móvel Salvador-Curaçá. É um 
corpo com idade de colocação Transamazônica (2 084 ± 138 Ma), metaluminoso, com características químicas de 
afiliação shoshonítica e que pode ser dividido, petrográfica e espacialmente, em duas fácies descontínuas: uma 
fanerítica, ao norte; e uma porfirítica, ao sul. Associadas à ambas, encontram-se estruturas cumuláticas ritmíticas 
(faneríticas) ou em formas lenticulares (porfiríticas). Entretanto, a presença de enclaves máficos e filões faneríticos de 
composição variada parece estar associada apenas aos sienitos porfiríticos (Conceição, 1994). 

O Piroxênios do Maciço Sienítico de Santanápolis - Petrografia e Composição Química 
Os piroxênios estudados neste trabalho estão distribuídos entre as fácies fanerítica e porfirítica e um enclave máfico 

característico de composição hornblenda-monzogabro, com forma arredondada, encaixado na fácies porfirítica. As 
análises minerais foram realizadas no Laboratório de Microssonda Eletrônica da Universidade Federal da Bahia 
utilizando-se equipamento Camebax - SX-50 com sistema EDS acoplado. As condições analíticas foram 15 kV com 20 
nA e tempo de contagem médio  de 10s. O cálculo de Fe+3 para piroxênios foi realizado utilizando-se o método de 
balanço de massas sugerido por Droop (1987). 

Em todas as litologias estudadas, os piroxênios são minerais cristalizados precocemente, com dimensões em torno de 
<0,05 a 1,7 mm, coloração verde claro (≅y’), verde amarelado (≅z’) e verde médio (≅x’), podendo incluir apatita, zircão 
e minerais opacos. Freqüentemente mostram transformação parcial para anfibólios e, por vezes, biotita. 

A composição química deste mineral encontra-se representada, de forma resumida, na tabela 1. O cálculo da 
composição com base em 6 oxigênios permite a observação de piroxênios homogêneos quimicamente, cálcicos 
(0,748<Ca+2<0,975), ricos em Mg (0,615<Mg+2<0,738), com Fe+2 entre 0,246 e 0,358. Utilizando-se do diagrama 
convencional Wo-En-Fs (Fig.1a) sugerido por Morimoto (1988) verifica-se que se classificam como diopsídios e 
augitas e apresentam uma composição química dentro do trend desenvolvido por rochas metaluminosas saturadas em 
sílica (Fig.1b) definido por Bonin & Giret (1985). Enriquecimentos em  componentes cálcicos similares aos observados 
são comuns em rochas com afinidade shoshonítica ou alcalina segundo vários autores (Lima, 1995). 

A partir da fórmula ideal para piroxênios (Morimoto, 1988) observa-se que a posição tetraédrica encontra-se completa 
na sua maioria por Si+4 e Al(IV) sugerindo tratarem-se de piroxênios cristalizados em baixas temperaturas (Cundari & 
Salviulo, 1989). As baixas razões Al/Si, em torno de (0,013 - 0,042) para os enclaves; (0,017 - 0,032) para a fácies 
porfirítica e (0,013 - 0,029) para a fácies fanerítica, apontam alta atividade de Si no líquido em que foram gerados 
(Kushiro, 1960), concomitante a alta atividade de Fe+2 nos piroxênios (Carbonin, 1991), o que aponta condições 
redutoras prevalecendo no magma durante a sua cristalização. 

A distribuição de alguns elementos (Fig. 2) com o mg [Mg+2/(Mg+2+Fe+2)] evindencia dois trends de evolução para os 
piroxênios das rochas do Maciço. Um deles é definido de forma aparentemente contínua entre os enclaves e a fácies 
porfirítica o que evidencia o estágio evoluído de equilíbrio químico entre estas litologias. Enquanto isso, os piroxênios 
da fácies fanerítica mostram-se quase sempre deslocados em relação aos demais podendo refletir a evolução desta fácies 
como um corpo sienítico independente. 

De forma geral, a evolução de piroxênios ocorre com a diminuição do mg. Entretanto, tal observação não pode ser 
confirmada nos piroxênios de Santanápolis visto a falta de um trend evolutivo constante entre centro e borda. 
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Localização da área. 
 
  As litologias do Batólito da Serra dos Órgãos (BSO) estão definidas na porção fluminense da Serra do Mar (Serra dos 
Orgãos) e compõe uma área compreendida entre os municípios de Petrópolis e Bom Jardim e suas adjacências. Trata-se 
de área montanhosa, com relevo pronunciado com picos de até  2000m de altitude. O Batólito é   formado por um 
extenso e contínuo corpo que atravessa a parte central do Estado do Rio de Janeiro, com largura máxima de 35 Km e 
cujo eixo maior, com cerca de 100 Km de extensão, orienta-se segundo uma direção SW / NE e cerca de 700 Km2 de 
área.  
 
Aspectos evolutivos e posicionamento estratigráfico. 
 
  A primeira abordagem estratigráfica foi feita por Lamego (1938), tendo ele considerado que as rochas teriam sido 
formadas durante a orogênese "Brasílica", durante o Arqueano. Rosier (1957) admite que o aspecto intrusivo do 
gnaisse granítico era resultado do ultrametamorfismo Assíntico sobre o Arqueano pré - existente. Revendo tal 
assertativa em 1965, admitindo não existerem dados confiáveis que corroborassem essa proposta, passa a dar ênfase a 
uma gênese caracterizada por um magmatismo granítico "Assíntico" sobre rochas "Anteassínticas". 
 
  Cordani et. al. (1968);  e Delhal, Ledent & Cordani (1969), baseados em dados geocronológicos, consideram que os 
gnaisses granitóides seriam produtos palingenéicos da "Série Paraíba-Desengano" (Rosier, 1965), gerados durante a 
Orogênese Brasiliana. O relatório final do projeto Radambrasil (1983) sugere que a evolução do conjunto se deu em 
similaridade com a evolução da "Faixa Pan-Africana", e que apenas tenha se formado um mar interno, com rápido 
fechamento (nos moldes de um aulacógeno). Isso poderia explicar satisfatoriamente a natureza das rochas graníticas 
como produto de uma granitogênese provocada durante o choque de placa Americana com placa Africana no ciclo 
Brasiliano. Após o mesmo, configura-se uma zona de intensa deformação de caráter compressivo, derivando deste 
choque uma extensa granitogênese. 
 
  Mais recentemente, Heilbron (1995) insere o BSO no contexto evolutivo geotectônico da Faixa Ribeira, admitindo 
que o mesmo integra o denominado Domínio Inferior, sendo o mesmo caracterizado por um conjunto metasedimentar 
fortemente deformado de idade entendida como  Meso a Neo Proterozóica e por um embasamento consolidado no 
Evento Termo Tectônico Transamazônico, composto por rochas granulíticas, rochas ultramáficas e de anfibolitos, 
caracterizando-o como um terreno de Alto Grau do tipo já descrito para o Eo-Proterozóico em diversos continentes 
(Heilbron, 1995). Neste conjunto diversos granitóides intrudem tanto o embasamento quanto a cobertura, com destaque 
para o BSO e os demais granitóides que abundam na porção sul deste Domínio Tectônico. 
 
Aspectos de campo e estruturais. 
 
   O Batólito da Serra dos Orgãos (BSO) é  composto por diversos litotipos em uma associação complexa. A divisão  
aqui apresentada é caracterizada por similaridade no comportamento tectônico, e sendo assim puderam ser divididas 
dois conjuntos litológicos principais: um conjunto sintectônico representado por granitos sintectônicos (gnaisses 
granitóides), e outro representado pelo conjunto de intrusões graníticas pós-tectônicas. 
 
  As rochas de natureza sintectônica compõem um grande corpo, de  dimensões batolíticas, representado 
geomorfologicamente pela Serra dos Orgãos. Afloram em grandes maciços  e encostas de rochas nuas. O "gnaisse 
granitóide" da Serra dos Orgãos, caracterizado por Rosier,  é o litotipo característico deste conjunto, apresentando-se 
bastante homogêneo ao longo de toda a área.  É uma rocha apenas fracamente foliada, de cor cinza claro a rosa, com 
granulação grossa, podendo apresentar-se total ou parcialmente recristalizada. Apesar da grande homogeneidade, o 
DRM/RJ dividiu este conjunto em duas unidades: plutonitos foliados, de composição mais escura (até  20% de 



minerais máficos), com restos de teto, diques máficos anfibolitizados e segregações máficas ou mesmo leucocráticas, e 
outra, denominada de leucogranito, Intrusiva na anterior, homogênea, levemente foliada, com máficos ausentes ou em 
proporções muito restritas, apresentando contatos desde bruscos até  transicionais com as encaixantes migmatíticas. 
Quando observados em afloramentos, os granitóides sintectônicos apresentam uma estrutura fluidal típica, em geral  
verticalizada, evidenciada pela orientação da biotita. Esta estrutura é entendida como uma resposta desses granitóides, 
ainda em estado plástico, aos esforços compressivos da orogênese Brasiliana. Estruturas cataclásticas  (podendo atingir 
o nível milonítico ou blastomilonítico) são também reportadas por alguns autores. Em escala regional, a observação de 
imagens de satélite permite, com clareza, a definição de um sistema de lineamentos com direção SW-NE, que é 
seccionado por outro de direção NW-SE de caráter secundário. Vergências e eventuais evidências de empurrões no 
sentido NW devem refletir os esforços compressivos sobre o Cinturão Móvel Atlântico, durante a Orogênese Brasiliana.  
Nos granitóides se observa ainda um evento estrutural posterior aos demais, representado por pequenas falhas de planos 
horizontais, em geral preenchidas por material (mobilizado) quartzo-feldspático, com rejeito até  métrico, mostrando 
empurrões igualmente de sentido NW, como se resultassem ainda de efeito de inércia sobre a grande massa deslocada 
pela colisão continental. Grandes áreas de rochas do Complexo Paraíba do Sul podem ser observadas sobre as rochas do 
BSO, como restos de encaixante, algumas delas preservando estrutura horizontalizada, anterior à  estruturação 
brasiliana. 
 
Aspectos petrográficos. 
 
  O BSO apresenta litotipos de variadas composições, constituindo-se em uma associação complexa. Neste trabalho a 
subdivisão utilizada levará em conta três conjuntos: gnaisses encaixantes (embasamento), rochas do BSO propriamente 
ditas (gnaisse granitóide) e granitos tardios. 
  Ao microscópio as rochas do BSO  revelam uma composição que oscila entre quartzo diorito e granito. As texturas 
predominantes são do tipo grano-xenoblástica, com granulação variando de média a grossa e mais restritamente 
ocorrendo textura porfiroblástica. Sua composição mineralógica constitui-se predominantemente de quartzo, 
plagioclásio e K-feldspato, com quantidades subordinadas de biotita e anfibólio. O K-feldspato predominante é  a 
microclina-pertítica com geminação Tartan por vezes difusa apresentando granulação e formas variadas. Ocorre tanto 
na matriz (com padrão intergranular) como podem apresentar-se como megacristais, neste caso englobando 
plagioclásio, biotita, quartzo e acessórios. O plagioclásio (varia de oligiclásio a andesina) é  em geral prismático,  
geminado, varia em suas  formas de subédrico a anédrico, apresentando-se corroído pela microclina. Na região de 
contato entre os grãos de feldspato é  comum a ocorrência de abundante mirmequita que crescem para o interior do 
plagioclásio. O quartzo é anédrico, inequigranular, intergranular, apresenta extinção ondulante, com padrão de 
recuperação de grãos sendo feição comum. Os minerais máficos apresentam-se em volumes subordinados quase sempre 
sob forma de aglomerados. A biotita é inequigranular, e o anfibólio (Fe-hastingsita) ocorre como cristais de hábito 
prismático, fraturados e que quando desestabilizado forma clorita e biotita. Os acessórios comuns são: zircão, apatita, 
titanita, minerais opacos e allanita. Os minerais secundários mais   comuns são a clorita, a sericita, carbonatos e 
minerais de argila. A facies facoidal dessa associação em nada difere em termos mineralógicos daquilo que acaba de ser 
descrito. A diferença fundamental é o arranjo estrutural dos grãos de microclina ( bem como sua granulação). 
  Os granitos tardios  são tipos equigranulares de granulação média podendo variar a fina e coloração cinza-rosada. 
Textura porfirítica pode eventualmente ocorrer. Os tipos de granulação grossa são raros. A este grupo podem ser 
relacionados ainda granitos aplíticos e ou filoneanos, intrusões pegmatíticas, que por vezes podem denotar zonamento, e 
eventualmente apresentar berilo, além de quartzo, feldspato, muscovita e rara  biotita. 
  Ao microscópio predominam texturas equigranulares, de caráter hipidiomórfico, com granulação média que pode 
variar até  tipos grossos (raros) que denotam o caráter porfirítico de alguns tipos. Composicionalmente variam desde 
álcali- granitos  até granodioritos. Na composição mineralógica predomina  a microclina-micropertítica hipidiomórfica . 
Os grãos mais desenvolvidos podem aparecer englobando ou substituindo quartzo e plagioclásio. O quartzo é  
intergranular, xenomórfico, ocorrendo ainda como “gotas” inclusas em microclina. O plagioclásio tem a composição do 
oligoclásio,  geminado por albita e periclina e eventualmente mostra-se transformado para produtos de saussuritização. 
São grãos subédricos por vezes  zonados. Hornblenda e biotita são os minerais máficos mais comuns, mas em 
proporções pequenas. Os acessórios são aqueles comuns às rochas graníticas: apatita, zircão, allanita, titanita e minerais 
opacos. O mineral secundário mais comum é a clorita que surge como produto da alteração da hornblenda. Carbonato e 
minerais de argila podem surgir a partir da alteração do plagioclásio. 
 
 
 
 
 
Aspectos geoquímicos. 
 
  Os resultados obtidos, foram realizadas cerca de 75 análises para elementos maiores menores e traços, para as rochas 
do BSO (Tabela 1), foram interpretados considerando-se três agrupamentos principais:litotipos do embasamento, 
litotipos do BSO propriamente ditos (tonalitos, quartzo e granodioritos) e granitos tardios. 



  São rochas calcioalcalinas (Fig. 1 e 2) e  metaluminosas (Fig. 3) apresentando correlações negativas para Ti, Fe, Mg, 
Ca, P, Cr, Ni, V, Sr, ; lineares para Na, Ba, Nb e Y e positivas para K, Pb e Rb. Do ponto de vista do aspecto tectônico 
pode-se afirmar que tarta-se de rochas de arco magmático de características sin-colisionais (Fig. 4) evoluindo ao longo 
de  dois “trends” principais sendo um , que envolve as encaixantes, de caráter pré-colisional e outro, que envolve os 
granitos tardios e as rochas  do batólito, de caráter sin-colisional a tarditectônico (Fig. 5).     
 
Referências bibliográficas 
 
Campos Neto, MC (1992), Tese de Doutoramento, IG-USP 210p. (inédito). 
Campos Neto MC & Figueiredo MCH (1992), Bol. Res. XXXVII Cong. Bras. Geol. V:1:276-277. S.Paulo. 
 Cordani UG et al. (1988), Episodes, 11 (3): 163-167. 
Delhal et al. (1969) ,An Soc. Geol. Belg. 92: 271-283. 
Fonseca  AC (1994), Tese de Doutoramento. IG/USP, 186 p. (inédito) 
Heilbron  (1993) , Tese de Doutoramento. IG/USP, 223 p. (inédito). 
Heilbron M. et al (1993) , Anais II Simp. Craton do São Francisco. Salvador, Bahia p: 263-265 . 
Heilbron M. (1995) ,Tese de Livre Docência.  110 p. (inédito) 
Teixeira W.  & Figueiredo MCH (1991), Precambrian Research V 53: 1-22. 
Trouw R. & Pankhurst RJ (1993), II Simp. Craton São Francisco, Salvdor, Bahia, p:260-263. 
 
 
Figuras 
     *    *            *            *         #             #             #           #          +             +             +             +           + 
      PF-

06 
  PF-
13 

      PF-
14 

    PF-22       PF-04         PF-
12 

     PF-28       PF32      PF-02          PF-
18 

     PF-
35 

     PF-44      PF-49 

SiO2 68,4 61,21 64,01 61,38 68,81 76,01 71,24 68,42 72,5 72,84 72,78 76,83 66,51 
TiO2 0,51 1,08 0,72 0,98 0,46 0,28 0,38 0,41 0,26 0,26 0,25 0,12 0,97 
Al2O3 13,9 16,34 13,66 14,35 14,72 11,91 13,9 15,84 14,46 13,98 14,06 12,18 14,8 
FeO* 3,97 6,93 5,63 7,48 4,04 2,37 3,04 4,35 1,54 1,67 1,96 1,38 4,4 
MnO 0,09 0,14 0,11 0,18 0,1 0,06 0,09 0,11 0,04 0,04 0,05 0,04 0,07 
MgO 2,63 3,4 3,7 5,16 0,64 0,31 0,46 0,57 0,57 0,52 0,36 0,11 1,31 
CaO 3,35 4,95 6,52 5,1 2,4 1,2 2 4,11 0,98 1,17 1,45 0,7 3,05 
Na2O 3,16 3,27 3,49 2,6 3,88 2,91 3,65 4,13 3,27 3,18 3,11 3,61 3,12 
K2O 3,84 2,29 1,84 2,5 4,76 4,87 5,11 1,93 6,3 6,28 5,91 5 5,4 
P2O5 0,13 0,37 0,32 0,28 0,18 0,07 0,14 0,13 0,08 0,07 0,08 0,02 0,39 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Cr 95 8 54 88 2 10 4 18 5 4 40 24 39 
Ni 18 7 11 38 2 0 1 3 3 1 5 1 9 
V 69 121 129 151 16 12 20 16 17 14 14 7 67 
Cu 2 31 0 10 12 1 4 5 0 6 3 3 9 
Pb 26 17 11 13 20 20 19 11 51 40 58 22 38 
Zn 85 106 64 119 96 72 55 68 42 42 42 37 94 
Rb 124 134 37 166 186 117 100 52 298 261 231 113 181 
Ba 608 455 753 416 802 764 1650 481 911 1034 866 446 2266 
Sr 352 375 538 408 102 56 131 351 202 160 235 25 706 
Nb 14 14 10 13 16 12 11 10 19 13 22 8 24 
Zr 147 178 195 149 332 252 281 243 180 148 197 165 451 
Y 25 35 27 31 28 27 43 30 20 23 34 21 42 
 
Tabela 1: dados geoquímicos para as rochas do Batólito da Serra dos Órgãos (* rochas encaixantes, # rochas do 
Batólito, + granitos tardios).  
OBS: amostras em base anídrica. 
 
Legenda para as figuras: ▲ ( rochas encaixantes);  ● (rochas do batólito);  ■ (granitos tardios). 
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Introduçao 
 
  O Maciço PE-AL (MPA) localiza-se na Província Borborema, mais precisamente entre o lineamento Pernambuco e o 
Sistema de Dobramentos Sergipano (SDS) (Brito Neves, 1983). O referido maciço atuou como ante-país durante a 
evolução do SDS. O MPA é constituído por complexos migmatíticos-graníticos, gnáissico-migmatíticos e por complexos 
graníticos, os quais estão orientados segundo a direção NE-SW. A borda centro-sul é marcada do lado do SDS pelo 
Complexo Canindé e do lado do MPA por um extenso complexo migmatítico-granítico, com predominância dos 
granitóides, que se extende de Paulo Afonso até Santana do Ipanema, ocupando ± 5000 km2 de área. Ele é composto 
principalmente por vários stocks e maciços graníticos, anatéticos ou intrusivos, em geral tardi tectônicos. Dentre os 
complexos tardi tectônicos ocorre o Complexo Serra do Catú (SCC) o qual intrude migmatitos, e granitóides do Complexo 
Xingó (Fig. 1). Este trabalho aborda a evolução geoquímica e geológica do SCC. 
 
Contexto geológico e petrografia 
 
  O SCC é uma intrusão alongada na direçao NW-SE, com mais ou menos 10 km de largura e 60 km de comprimento, 
ocupando uma área de 600 km2, sendo cortado por um sistema de fraturas rúpteis com direçao NE-SW. Existe uma idade 
K-Ar em biotita de 617 ± 18 M.A. (Gava et al., 1983) para este complexo. Os principais fácies mapeados são; quartzo 
sienitos porfiríticos, sienitos e quartzo monzonitos também porfiríticos. Os quartzo sienitos ocorrem como dorsais 
alongadas e estreitas (± 700 m de largura), e como o stock Meirús. Eles ocorrem seguindo a parte mais marginal do SCC. 
Um destes corpos intrude os quartzo monzonitos. Os sienitos ocupam a parte SE do SCC enquanto os quartzo monzonitos 
a parte NW. Souza et al. (1988) consideram que os contatos entre os fácies principais são gradacionais. Os quartzo sienitos 
apresentam granulação média e são fracamente porfiríticos, com fenocristais de plagioclásios de até 2 cm de comprimento. 
A matriz é composta por hornblenda, clinopiroxênio, microclina e quartzo. Os acessórios sao titanita, magnetita, apatita e 
epidoto anedral. As vezes ocorrem enclaves máficos neste fácies, os quais são arredondados e com diâmetro entre 3 e 10 
cm, e constituídos por anfibólio e biotita. Os sienitos estão em contato brusco com as encaixantes e apresentam foliação 
rúptil sub-horizontal, quando próximos da Zona de Cizalhamento Belo Monte Jeremoabo (ZCBMJ). São rochas de 
granulação muito grossa, porfiríticas, com fenocristais de microclina pertítica, plagioclásio e quartzo. A microclina 
pertítica alcança até 3 cm de comprimento e às vezes são zonadas. A matriz é composta por hornblenda, às vezes contendo 
restos de cpx, biotita, k-feldspato, microclina e plagioclásio. As fases acessórias são magnetita, titanita e epidoto subedral. 
Os enclaves máficos microgranulares deste fácies ocorrem isolados ou em enxames, com comprimento variando entre 10 e 
45 cm, e apresentando bordas de reação. Diques máficos com largura entre 2 e 20 cm ocorrem na parte central do SCC. Os 
diques mais estreitos apresentam fenocristais de feldspato bege, como as suas encaixantes sieníticas. As vezes eles 
apresentam feições de diques sin-plutônicos. Os quartzo monzonitos apresentam fenocristais de K-feldspato com até 4 cm 
de comprimento, e uma matriz composta por quartzo, plagioclásio, biotita e anfibólios. As fases acessórias são apatita, 
zircão, epidoto, titanita alaranjada e opacos. Os fenocristais de plagioclásio às vezes apresentam zonação oscilatória. 
Bandas porfiríticas alternadas por bandas equigranulares, separadas por contatos difusos, próximo aos contatos entre os 
fácies principais e a rocha encaixante sugerem que o processo de "filter pressing" atuou durante a fase magmática e plástica 
da evolução do SCC. Enclaves microgranulares e diques máficos também ocorrem neste fácies. O complexo é isotrópico, 
com exceção dos contatos externos do este e do sul, onde a foliação magmática apresenta valores entre 650 e 800. 
 
Geoquímica 
 
  Vinte amostras de rocha total, representativas do SCC foram analisadas em termos de elementos maiores e traços pelo 
Laboratório ACME, Canada, e por um de nós no Imperial College, Londres. Quase todas as amostras analisadas são 
alcalinas, de acôrdo com o critério de Irvine e Baragar (1971). Elas se projetam segundo um trend sub-horizontal no 
diagrama AFM, que pode ser subdividido em 2 trends, um iniçiado por amostras do fácies quartzo monzonito e seguida 
por aquelas do fácies quartzo sienito, e um outro mais sub-horizontal compreendido pelas rochas do fácies sienito. O índice 
de Shand mostra que o SCC é parcialmente peralcalino ( quartzo monzonitos e quartzo sienitos) e parte é metaluminoso 



(sienitos e quartzo sienitos). O teor de SiO2 varia entre 52,51% e 66,12%, K2O entre 4,78% e 8,40%, e MgO entre 1,38% e 
4,55%. Os diagramas Harker mostram correlação negativa para TiO2, MnO, Fe2O3, MgO, P2O5, K2O e Cao. As amostras 
do quartzo sienito e do quartzo monzonito apresentam uma correlação negativa, com 2 trends paralelos, no diagrama K2O 
vs. SiO2. O comportamento compatível do K2O, CaO, Ba e Sr no fácies quartzo sienito pode ser explicada pela remoção de 
microclina + biotita ± apatita. Zr e Nb (Fig. 2) mostram um comportamento incompatível para todos os fácies estudados, o 
que pode ser facilmente explicado pela composição modal destas rochas. O comportamento do TiO2, MnO, Fe2O3 e MgO 
sugere que biotita e anfibólio foram fases separadas durante um processo de cristalização fracionada. O SCC é enriquecido 
em LIL e nos elementos de transição; Ba, varia de 2487 a 6653 ppm, Sr de 1011 a 2023 ppm, Cr de 25 a 166 ppm, e Ni de 
19 a 101 ppm. A composição geoquímica do SCC é similar à da associação shoshonítica (Morrison, 1980); alto teor em 
álcalis; altas razões K2O/Na2O; enriquecimento em P, Rb, Sr, Ba e LREE; TiO2 menor que 1,3%; alto teor em Al2O3, e um 
trend sub-horizontal no diagrama AFM. Os spiderdiagrams do quartzo sienito e do quartzo monzonito (Fig. 3), apresentam 
enriquecimento dos elementos LIL em relação aos HFS, e depressões profundas nos elementos Nb, Sr, Zr e Ti, 
características típicas de rochas relacionadas com subducção. Como Nb e Zr se comportaram como elementos 
incompatíveis no fácies quartzo sienito estas depressoes não podem ser explicadas por um processo de cristalização 
fracionada e elas devem indicar uma característica herdada da rocha fonte. 
 
Conclusões 
 
a) A ocorrência de (1) bandamento magmático e de (2) foliação primária fraca e de alto ângulo apenas em afloramentos 
próximos ao contato externo do SCC, são evidências do caráter tardi a pós tectônico desta intrusão, como corrobora o 
diagrama discriminante de Batchelor e Bowden (1985) (Fig. 3). 
b) Os fácies quartzo monzonito e quartzo sienito apresentam evidências geoquímicas de cogeneticidade, como são 
mostrados os diagramas AFM e o Harker - TiO2, Fe2O3, MnO e MgO. Os trends apresentados no diagrama AFM são 
evidências de que os três principais fácies passaram por diferentes processos evolutivos. 
c) Os teores de Cr e de Ni favorecem uma origem do SCC a partir de um magma máfico, que evoluiu por cristalização 
fracionada, e sofreu tambem alguma contaminação crustal. Este magma máfico foi provavelmente originado por fusão 
parcial de uma rocha fonte empobrecida em Nb e Zr (especificamente o quartzo sienito), e extremamente enriquecida em 
K2O, fazendo do SCC um complexo semelhante àqueles ultrapotássicos que ocorrem no Cinturão Cachoeirinha Salgueiro 
(Silva Filho et al., 1993).  
d) O SCC apresenta um caráter shoshonítico, sendo no entanto extremamente rico em potássio. Barberi et al. (1974) sugere 
que os shoshonitos do Arco Aeoliano foram derivados por baixa porcentagem de fusão parcial durante a fase final de 
evolução de um arco-de-ilha sobre uma zona de subducção em rápido deslocamento. A alcalinidade crescente, de sul para 
norte, dos granitóides do SDS (Silva Filho e Guimaraes, 1993) aponta para a existência, durante a orogênese Brasiliana, de 
uma placa subductando sob o Maciço PE-AL. A presença do SCC próximo ao limite entre o Maciço PE-AL e o SDS 
sugere, em termos de magmatismo shoshonítico básico-intermediário, a existência de uma paleosutura na região, a 
exemplo do que tem sugerido Guimarães e Silva Filho (1995) para outros sistemas de dobramentos da Província 
Borborema. 
e) O SCC é um exemplo de complexo shoshonítico tardi tectônico, intrudido numa margem de microplaca, durante a fase 
final, ainda compressiva da orogênese Brasiliana. A ocorrência de rochas peralcalinas e de metaluminosas num mesmo 
complexo pode ser o registro magmático da mudança de um regime tectônico compressivo para um extensivo. Os autores 
também acreditam que o SCC seria o membro mais alcalino, juntamente com o plutão Curituba, dentre os granitóides do 
SDS, corroborando o zoneamento dos granitóides do SDS descrito por Silva Filho e Guimarães (1993). 
 
Trabalho realizado com o Auxílio CNPq Proc. 510.649/93.9. 
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LEGENDA DAS FIGURAS 
 
Figura 1 - Mapa geológico simplificado da região de Piranhas (modificado a partir de Silva Filho et al., 1977). 1 - 
Complexo Granítico-Migmatítico; 2 - Metassedimentos; 3 - Complexo Canindé; 4 - Complexo Serra do Catú - a) Quartzo 
Monzonitos, b) Sienitos, c) Quartzo Sienitos. 
 
Figura 2 - Diagramas Ba, Sr, Zr e Nb vs. SiO2. Circulos abertos = quartzo sienitos; Circulos preenchidos = quartzo 
monzonitos; Diamantes = sienitos; Quadrados = enclaves. 
 
Figura 3 - Diagramas "spider" normalizados para manto primordial. Circulo aberto = amostra SCF-47; Circulo preenchido 
= SCF-35. 
 
Figura 4 - Diagrama de Batchelor e Bowden (1985). As legendas são as mesmas utilizadas na figura 1. 
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Introdução 
   
  Associação de cromita com rochas máficas e ultramáficas, de complexos ofiolíticos ou estratiformes (Thayer 1960; 
Jackson e Thayer 1972; Stowe 1987; Lebrank & Nicolas 1992), tem sido pesquisadas e reconhecidas em várias 
localidades mundiais (Selukwe, Zimbabwe; Oman; Nova Caledônia, Bushveld, África do Sul; Stillwater, Canadá,). 
  Quando da ocorrência de cromititos associados a complexos ofiolíticos arqueanos, existem apenas duas realmente 
comprovadas, em Wyoming, EUA (Harper, 1986) e Barberton, África do Sul (de Wit, 1986). 
  O grande problema de correlacionar rochas ultramáficas com cromita a complexos ofiolíticos pré-cambrianos, está na 
dificuldade de recompor a estratigrafia destas sequências, devido aos processos tectôno-metamórficos que foram 
submetidas as rochas arqueanas, obliterando as estruturas típicas necessárias para seu reconhecimento. 
  Este trabalho tem por objetivo tentar caracterizar um possível ambiente tectônico das cromitas (utilizando-as como 
indicadores petrogenéticos), ou sua afinidade geoquímica com rochas ultrabásicas do Grupo Lavapés (Schrank, 1992), 
pertencentes as Greenstone Belt de Piumhi, MG. 
  
Aspectos tectônicos e petrológicos das cromitas 
 
  As rochas ultramáficas pertencentes ao Grupo Lavapés, com lentes de cromitas associadas, sofreram processos de 
deformação dúcteis e metamorfismo em fácies anfibolito com retrometamorfismo em fácies xisto-verde. Estes 
processos de deformação e metamorfismo estão associados a uma tectônica tangencial oblíqua com transporte de massa 
de sul para norte. 
  Os corpos mineralizados à cromita estão alojados em rochas ultramáficas, transformadas em talco-clorita xistos, talco-
tremolita xistos e serpentinitos. O minério tem forma lenticular, possui dimensões decimétricas a métricas, descontínuos 
e boudinados devido aos processos de cisalhamento associados a estas rochas. O mesmo contem cromita que ultrapassa 
70% do volume da rocha, portanto pode-se considerá-lo como minério maciço e disseminado conforme classificação de 
Hock & Friedrich, (1985). Este minério constítui-se em uma massa de cromita cinza escura, sobre a qual desenvolvem-
se texturas tectônicas do tipo pull apart. 
  Em seções polidas de minérios, foram identificados alguns tipos de texturas e estruturas características:  
 1) O tipo mais comum encontrado foi o minério disseminado que contém cerca de 10 a 70% de cromita sub-euhédricas 
com diametro variando de 0,1 a 1,0mm, homogeneamente distribuidas numa matriz de actinolita, talco e clorita. 
 2) O segundo tipo é brechóide (feição cataclástica), caracterizado por diminuição e fragmentação dos grãos de cromita, 
sendo que localmente encontran-se grãos de cromita arredondados e ovalados.  
 3) O terceiro tipo é maciço, com mais de 70% de cromita, de origem cumulática,  granulometria média e textura "pele-
de onça" (Hock & Friedrick, 1985), sendo os grãos de cromita euhedrais, de dimensões médias de 1,5mm. 
  A mineralogia principal é constítuida por cromita, actinolita, talco, clorita, serpentina e acessórios como ilmenita, 
óxidos de ferro e minerais do grupo da platina (EGP). 
 
Discussão dos dados químicos 
 
  Após descrição e análise das cromitas (Tabela 01), é possível tecer alguns comentários a respeito do posicionamento 
das cromitas do Grupo Lavapés, baseados na classificação de Jackson & Thayer (1972). As cromitas exibem feições 
texturais e químicas compatíveis com tipos distintos de depósitos, que podem ser estratiformes e podiformes (Hock & 
Friedrich, 1985), sendo que devido ao tipo de deformação são compatíveis com o padrão para cromititos tipo "pods" 
(Cassard et al. 1981). O predomínio do minério disseminado, onde as cromitas exibem bordas arredondadas e 
orientação segundo a direção da lineação de estiramento, segundo Leblanc (1980) é um dos critérios utilizados para se 
diferenciar de depósitos estratiformes. 
 Dados das análises químicas das cromitas, representados pela razão 100xCr2O3/Cr2O3 + Al2O3 versus 
100xMgO/MgO + FeO, (Irvine, 1967), mostram valores distintos da classificação dos complexos magmáticos 
estratiformes e ofiolíticos. As cromitas analisadas estariam no campo dos "pods" (Cassard et at., 1985), como mostra o 
diagrama no 01, segundo Leblanc & Nicolas (1992). 
  A associação dos elementos do grupo da platina (Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd os EGP) com cromitas em complexos 
ofiolíticos tem um padrão bem definido (Legendre, 1982; Page et al. 1982). No caso das cromitas do Grupo Lavapés, a 
associação dos EGP geralmente ocorre sob a forma de ligas e sulfetos de Os-Ir, inclusos na cromita. Já Rh-Pt-Pd 



ocorrem associados aos sulfetos, sendo que o enriquecimento relativo em Rh-Pt talvez deva-se aos processos 
hidrotermais seguidos de serpentinização (Foose et al., 1985).  
  Os EGP são usados como indicadores petrogenéticos, assim como os elementos terras raras em diagramas 
normalizados a condrictos (diagrama n° 02), onde o intervalo de concentração dos EGP inicia-se com aqueles com 
características refratárias decrescentes e solubilidade crescente para um líquido basáltico (Amosse et al. 1990). 
  De acordo com os dados do diagrama anterior, foi observado que Os-Ir possuem valores elevados, compatíveis com os 
teores de complexos ofiolíticos, como o caso de Oman (Page et. al. 1982). Os elementos Rh-Pt tem valores altos, 
compatíveis com lentes estratiformes do Ofiolíto de Thetford. Estas razões elevadas para Rh-Pt são atribuidas a 
presença de sulfetos magmáticos concentrados na fase sulfetada (Gauthier et al. 1990). 
  As características levantadas até o momento não são conclusivas para o posicionamento geotectônico das cromitas do 
Grupo Lavapés. No presente momento podemos classificá-los como tipo “pods” (Cassard et al. op. cit.).                        
Contudo, existe a dificuldade da identificação de rochas magmáticas preservadas, como dunitos e peridotitos. Outras 
dificuldades são os corpos lenticulares e de tamanho reduzidos, a obliteração de estruturas originais por processos 
deformacionais. Todos estes fatores dificultam assim a caracterização do ambiente geológico onde estas rochas foram 
desenvolvidas. Face estas considerações necessita-se mais comparações de composição química das cromitas com 
ocorrências de diversos ambientes. Tais comparações  poderiam levar a um melhor entendimento das relações 
tectônicas dos corpos na área de estudo. 
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 01A-Pto03 01B-Pto01 01G-Pto06 02A-Pto27 

TiO2 0,83 0,71 0,46 0,79 
NiO 0,14 0,21 0,25 0,08 

Al2O3 14,98 14,60 13,69 14,44 
Cr2O3 48,19 50,26 55,25 49,33 
FeO 25,44 23,03 16,99 23,25 
MgO 9,12 10,24 12,74 10,66 
RuO2 0,05 0,00 0,04 0,15 
Rh2O3 0,19 0,01 0,14 0,20 
PdO 0,00 0,03 0,01 0,04 
OsO2 0,32 0,77 0,18 0,16 
IrO2 0,48 0,00 0,18 0,65 
PtO2 0,25 0,14 0,07 0,25 

TOTAl 96,60 97,04 96,13 97,48 
Tabela 01: Alguns dados representativos das análise das cromitas portadoras de EGP, do Grupo Lavapés, Piumhi, MG. 
 
 



Diagrama 02: Condricto normalizado EGP para cromititosdo Ofiolíto de Oman; A, B: 
valores máximos de Page et al.(1982); C, valores de Legendre (1982). 01A,B,G- 
valores do minério disseminado; 02A- valores do minério maciço, do Grupo Lavapés, 
Piumhi-MG. 

 
 

 

Diagrama 01: A- Campo das cromitas ofiolíticas (O) e 
estratiforme (S), com referências dos ofiolítos de Nova 
Caledonia (Leblanc, 1987) e Filipinas (Leblanc e 
Violette, 1983). B- Variação extrema da composição da 
cromita na maciço (Poum, Nova Caledonia). P1 e P2, 
cromitas do Grupo Lavapés, Piumhi. R.Cr = 
100xCr2O3/Cr2O3+Al2O3  R.Mg = 100xMgO/MgO + 
FeO. 
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Introdução 
   
  A prospecção para metais básicos e do grupo da platina em rochas intrusivas máficas de províncias de derrames 
basálticos continentais tem merecido atenção especial por parte de companhias de pesquisa mineral e de segmentos 
acadêmicos nos últimos anos. Os depósitos de sulfetos de cobre-niquel, com metais do grupo da platina, das regiões de 
Noril’sk-Talnakh, Rússia, e de Insizwa, África do Sul, têm sido utilizados como exemplos inspiradores para pesquisa 
em outros continentes (e.g. Naldrett, 1992; Mincato, 1994). 
  Os critérios qualitativos e quantitativos para avaliação do potencial metalogenético de uma determinada província de 
basaltos continentais foram sintetizados por Mincato (1994).  Este autor sugere como critérios mais favoráveis, entre 
outros, (i) a presença de intrusões diferenciadas (especialmente com concentrações de olivina) associadas aos estágios 
iniciais de rifte e a magmas progenitores basálticos de baixo-Ti e baixo-P, e (ii) o empobrecimento em Ni em olivinas 
dessas intrusões. 
  Nas vizinhanças das cidades de Campinas, Americana e Limeira, Estado de São Paulo, ocorrem vários sills máficos 
intrusivos em sedimentos da Formação Itararé (cf. Santos et al., 1984), de idade permo-carbonífera.  Alguns desses sills 
e outros correlacionáveis, no Estado de São Paulo, foram estudados minuciosamente por Carvalho et al. (1988) e 
Monteiro & Gomes (1988), principalmente no tocante à geoquímica de elementos maiores. Estes autores concluiram 
que houve fracionamento in situ principalmente de piroxênios, plagioclásio e subordinadamente de olivina e óxidos 
  Neste artigo, nós reportamos os resultados encontrados em amostras coletadas em exposições de rochas básicas nas 
pedreiras Pedralix (Campinas), Cavinnato (Limeira) e Equipav (Americana), dando-se especial ênfase à geoquímica de 
elementos-traço e sua utilização na identificação qualitativa de processos magmáticos relevantes para a avaliação da 
potencialidade metalogenética das intrusões básicas da porção norte-nordeste da Bacia do Paraná. 
 
Relações de campo e petrografia 
 
  As amostras estudadas correspondem a diabásios e basaltos, constituídos por piroxênio cálcico, plagioclásio e 
quantidades subordinadas de ilmenita-magnetita, pirita e olivina.  
  Na pedreira Pedralix, fases pegmatíticas e de granulação mais fina coexistem lado a lado sem uma relação clara de 
idade relativa. Não há variação na cor das rochas até a profundidade atual da cava, i.e. cerca de 50 m. 
  Na pedreira Cavinnato, a variação textural e de cor é mais pronunciada, com basaltos escuros no contato superior do 
sill com os sedimentos da Formação Itararé, gradando para diabásios e gabros leucocráticos cinza com a profundidade. 
Veios mili-centimétricos de feldspato alcalino são observados nas partes mais profundas da intrusão, a pouco mais de 
54 m da superfície. 
  Na pedreira Equipav, a variação petrográfica é semelhante àquela da pedreira Cavinnato, porém menos expressiva, 
pois até o momento a atividade de lavra atingiu apenas o nível de 18 m. Nesta localidade pode-se observar dique 
métrico de basalto-diabásio intrusivo no sill básico. Tal dique é picrítico e contem até 20% de olivina. 
  Nenhuma textura de cumulus foi observada em qualquer das localidades, permitindo concluir que as características 
geoquímicas descritas a seguir são de líquidos magmáticos. 
 
Geoquímica 
 
  Dezenove amostras foram analisadas nos laboratórios de geoquímica do Instituto de Geociências da UNICAMP, 
utilizando-se, para os elementos-traço e alguns maiores, a metodologia de fluorescência de raios-x em pastilhas 
prensadas e a de absorção atômica para os elementos Na e Mg. Os resultados de elementos-traço foram controlados com 
análises simultâneas dos padrões internacionais W-2 e BHMO. 
  Análises de olivinas do dique picrítico da Pedreira Equipav foram obtidas em uma microssonda eletrônica Cameca da 
Universidade de Brasília. 
  Na Fig.1 estão plotados os valores de Zr, Y e Ni, em rocha total, juntamente com vetores de 50% de cristalização 
fracionada para piroxênio cálcico, plagioclásio e olivina. As amostras da Pedreira Cavinnato, onde foi observado uma 



maior variação textural e mineralógica, têm suas posições relativas destacadas, i.e. base (partes profundas) e topo do 
sill. 
  Como se pode observar na Fig.1a, as amostras de todas as pedreiras alinham-se paralelamente ao vetor representativo 
da cristalização fracionada de plagioclásio e olivina, revelando que o fracionamento destes minerais, e não de piroxênio, 
deve ter desempenhado um papel importante na diferenciação in situ do magma inicial. 
  Entretanto, visto que os elementos Zr e Y não permitem distinguir a participação individual de olivina e feldspato, 
utilizou-se o plote dos elementos Zr e Ni para esta finalidade. Como o Ni é muito compatível em olivinas, a sua 
diminuição em um magma pode ser atribuída ao fracionamento desse mineral. 
  Na Fig. 1b, observa-se claramente um alinhamento dos pontos mais ou menos paralelo ao vetor de fracionamento de 
olivina e não ao de plagioclásio. Este alinhamento é notado, também, nas amostras da Pedreira Cavinnato, onde o vetor 
de olivina indica um empobrecimento em Ni do topo para as partes mais profundas da pedreira, isto é, do magma 
composicionalmente mais próximo do inicial (margem congelada basáltica) para o líquido residual fracionado (gabro 
leucocrático). Isto significa que pode ter havido acumulação de olivina em algum lugar do sill ou em ante-câmaras do 
mesmo, conquanto o magma tenha fluido continuamente no conduto.  
  Entretanto, nos sills estudados ainda não foram encontrados níveis de cumulatos de olivina que possibilitem a 
confirmação efetiva do fracionamento in situ desse mineral. Tal possibilidade só poderá ser avaliada com o 
desenvolvimento dos trabalhos de lavra nas pedreiras ou com sondagens exploratórias. Para o sill de Tanquinho, com 73 
metros de espessura, Monteiro & Gomes (1988) descrevem um nível de concentração de olivina à profundidade de 69,5 
metros, ou seja, bem próximo de sua base, mas não há informações sobre a presença de sulfetos.  
  Indicações indiretas sobre a possibilidade de ter havido cristalização simultânea de olivina e sulfetos podem ser 
obtidas a partir da concentração de Ni em olivinas. Estudos sobre a partição de Ni entre líquidos silicatados e sulfetados 
revelam a preferência deste elemento pelos últimos (e.g. Peach et al., 1990). Portanto, ao cristalizar-se em equilíbrio 
com sulfetos, cristais de olivina tenderão a ficar relativamente empobrecidos em Ni. 
  Na Fig.2 estão plotados os valores de Ni e o conteúdo de forsterita em olivinas do dique picrítico da Pedreira Equipav. 
Nota-se que a composição das olivinas da região estudada situa-se, grosso modo, na porção onde também plotam 
olivinas dos complexos de Insizwa e Noril’sk-Talnakh, que se equilibraram com sulfetos de Ni e Cu. 
 
Conclusões 
 
  Intrusões básicas mesozóicas em sedimentos da porção norte-nordeste da Bacia do Paraná, região de Campinas-
Limeira, exibem distribuição de elementos-traço compatível com fracionamento de olivina in situ ou em ante-câmaras 
magmáticas.  
  A composição de olivinas em uma intrusão picrítica revela empobrecimento em Ni relativamente à variação normal 
em corpos estratiformes. Tais olivinas são composicionalmente semelhantes àquelas de intrusões mineralizadas em 
sulfetos de Ni e Cu, como Insizwa (RSA) e Noril’sk (Rússia). 
  Embora não ilustrado aqui, as intrusões básicas da região de Campinas-Limeira exibem assinatura geoquímica 
semelhante aos basaltos de alto-Ti e alto-P da porção setentrional da Bacia do Paraná, nos parecendo que não apenas os 
magmas de baixo-Ti e baixo-P, característicos da parte meridional da bacia, são potencialmente favoráveis à 
concentração de metais básicos e de elementos do grupo da platina. Fedorenko (1994) considera que o fator R (relação 
magma/sulfeto) é provavelmente mais importante do que a composição do magma. 
  Estudos semelhantes ao que foi desenvolvido neste trabalho poderiam ser realizados em outras intrusões básicas da 
Bacia do Paraná, a fim de selecionar áreas mais propícias ao acúmulo de olivina e possivelmente também de sulfetos. 
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Introdução 
 
  Aqui estão reunidas trinta e quatro análises de basaltos e diabásios, que foram coletadas a leste da cidade de Picos, no Piauí, 
e entre as cidades de Açu e Lages, no Rio Grande do Norte. 
  Essas rochas caracterizam, temporalmente, duas manifestações distintas, uma, do Jurássico-Cretáceo, outra, do Oligoceno. 
(Foador et al., 1990). 
  Os dados analíticos, para elementos-maiores e traços, foram obtidos por AA e FRX, no Instituto de Mineralogia da FAU-
Erlangen, tendo sido, parte deles, já divulgados anteriormente (Figueiredo Filho et al., 1990). 
 
Litogeoquímica 
 
  Diabásios e basaltos da região de Picos são quartzo normativos e apresentam alto TiO2 (2,75 a 4,4%), sendo que duas 
amostras de basalto mostraram baixo TiO2 (» 1,5%) e com olivina normativa (Fig. 1a). 
  Os diabásios da região Açu-Lajes são, também, quartzo normativos, mas com teores muito baixos de TiO2 (0,47 a 0,80%) 
e, relativamente, pobres em K2O, P2O5, Zr, Sr e ricos em MnO, MgO e Sc. Quanto aos elementos TR, eles se mostraram 
fortemente fracionados, principalmente, os TRP, e com uma pouca pronunciada anomalia positiva de Eu (Fig. 1b). 
  O basaltos dessa mesma região são olivina normativos, apresentando teores médios de TiO2 (2,3 a 2,5%) e enriquecimento 
em Mg e álcalis. Mostram-se bem fracionados e enriquecidos em TRL, sendo menos fracionados em TRP, com leve 
anomalia  negativa de EU (Fig 1c). 
  O diagrama discriminante multielementar mostra as diferença para os três tipos estudados. Os diabásios e basaltos da 
região Açu-Lajes mostram um padrão em córcova, típico dos basaltos intra-placa (Fig. 1d). 
 
Conclusões 
 
  Os diabásios estudados são, essencialmente, basaltos toleíticos, de característica intra-placa, do tipo basalto continental 
(Fig. 2). 
  Alguns diabásios da região de Lajes mostraram-se enriquecidos em Mg, com baixíssimo Ti e características de basalto de 
arco (LKT ou CAB), isto, contudo, deve mais refletir a sua região-fonte, do que, propriamente, o seu ambiente de formação. 
  Tanto o empobrecimento diferencial das TRP, como o enrequecimnento diferencial das TRL, poderiam indicar áreas-
fontes diversas no manto. 
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Fig. 1: (a) diagrama tipo Harker (TiO2 x MgO) para basaltos e diabásios do Piauí e Rio Grande do Norte. (b), (c) padrões de 

distribuição de elementos TR para diabásios (b) e basaltos (c) do Rio Grande do Norte, normalizados segundo 
Boyton (1984). (d) diagrama discriminante multielementar para basaltos e diabásios da Região de Lajes, 
normalizados segundo Pearce & Cann (1973). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
Fig. 2: (a), (b), (c) - diagramas discriminantes multielementares utilizados na determinação do ambiente tectônico dos 

basaltos e diabásios. 
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Introdução 
 
  A jazida de cobre Caraiba está localizada na porção NE do Craton São Francisco, a 500 km a noroeste de Salvador, 
Bahia, sendo a sua extensão ao norte conhecida como Corpo R-22. O depósito de cobre e ouro do Serrote da Laje está 
localizado na Faixa Sergipana, próximo à cidade de Arapiraca e a 100 km a leste de Maceió, Alagoas. Ambos depósitos 
estão associados a rochas máficas e ultramáficas metamorfisadas, referidas Proterozóico Inferior. 
  A jazida de Caraiba responde pela principal mina de cobre em operação no País, com reservas remanescentes de 92 Mt 
com 1 % Cu (Silva et al., 1988). Na sua extensão norte, o alvo R-22, a Docegeo (1984) identificou reservas de 9.5 Mt a 
1.7 % Cu. O depósito de Serrote da Laje possui reservas medidas de 60 Mt com 0.8 % Cu e 0.22 g/t Au (Docegeo, 
1988). 
  A presente pesquisa constou de estudos petrográficos de rochas e minérios, química mineral e estudos litogeoquímicos 
dos alvos R-22 e  Serrote da Laje, realizados para fins comparativos com as rochas e mineralizações de Caraiba. As 
assembléias de óxidos foram objeto de estudos de detalhe em microssonda eletrônica e algumas fases raras foram 
confirmadas através de microscopia eletrônica de varredura. 
  Os resultados obtidos neste estudo bem como as informações coletadas na literatura são discutidos com o intuito de 
aprimorar os modelos genéticos e exploratórios de depósitos de cobre brasileiros que pertencem à classe dos sulfetos 
magmáticos associados a complexos máfico-ultramáficos metamorfisados. 
 
Geologia dos depósitos 
 
  O Complexo de R-22/Caraiba é constituido de rochas máficas e ultramáficas, intrusivas em uma sequência supra-
crustal representada por vários tipos de gnaisses, BIF, rochas calcio-silicáticas, anfibolitos e quartzitos subordinados. 
Essas rochas foram submetidas a metamorfismo no fácies anfibolito alto, sendo que as supracrustais devem ter atingido 
metamorfismo no fácies granulito. Localmente, zonas estruturais restritas, com diques máficos ou veios de quartzo, 
apresentam assembléias minerais do fácies xisto verde. O pacote de rochas apresenta-se como sinformes e antiformes, 
apertados e verticalizados, de direção NS. 
  As rochas intrusivas máficas e ultramáficas estão representadas na área por piroxenitos e noritos, que alojam a 
mineralização, e gabros, anfibólio-gabros, anfibolitos, gabro-noritos e anortositos, estéreis. Em menor quantidade, 
ocorrem ainda inclusões de rochas peridotíticas nas rochas ultramáficas. No R-22, a mineralização está hospedada 
principalmente nos piroxenitos ricos em magnetita e nos delgados níveis biotíticos. 
  A mineralização metálica em Caraiba e no R-22 é predominantemente constituida de calcopirita, bornita, magnetita e 
ilmenita. Segundo Silva et al. (1988), em Caraiba ocorrem ainda pirrotita, calcocita, covelina, cubanita, esfalerita e mais 
raramente, pentlandita, violarita e milerita. As rochas calcio-silicáticas podem apresentar mineralização de calcopirita, 
pirrotita e pirita, e bornita, sulfetos de níquel, esfalerita, scheelita, cubanita e magnetita subordinadas (Docegeo, 1984). 
  O complexo Serrote da Laje constitui um sill acamadado de rochas máficas e ultramáficas, encaixado em gnaisses de 
composição variada e rochas calcio-silicáticas. As rochas do complexo são piroxenitos, magnetititos, magnetita-biotita 
xistos, anfibolitos, noritos, gabros e anortositos. Estas rochas foram submetidas a metamorfismo de fácies granulito 
baixo e, subsequentemente, a eventos retrogressivos no fácies anfibolito e, mais localmente e controlado 
estrutaralmente, no fácies xisto verde. 
  A mineralização está hospedada em piroxenitos, magnetititos e magnetita-biotita xistos, denominadas de suite HPR 
por Figueiredo (1992) e nos gabros e anfibolitos, ricos em magnetita, denominados de suite AMR. Os horizontes 
decimétricos a métricos, intercalados, de composição norítica a anortosítica (suite NOR) são estéreis. A assembléia 
óxido-sulfetada é constituida de magnetita, bornita, calcopirita. ilmenita, pleonasto, sulfetos de níquel e cobalto e 
telureto de níquel. Prenchendo veios de qurtzo e carbonato, com halos de alteração à clorita, quartzo, carbonato, epidoto 
e anfibólio, ocorrem bornita, calcosita e ouro nativo. As rochas calcio-silicáticas podem apresentar-se mineralizadas a 
pirita, pirrotita, calcopirita e rara esfalerita. 
 
 
 
 



Estudos mineralógicos de óxidos e sulfetos 
 
  Tanto na jazida de Caraiba e sua extensão, o alvo R-22, como no depósito do Serrote da Laje, a mineralização 
principal está representada pela associação predominante de calcopirita-bornita -magnetita. Em maior ou menor 
proporção ocorrem ainda ilmenita e hercinita. As relações texturais entre esses minerais são bastante parecidas nos três 
depósitos. A magnetita apresenta lamelas de ilmenita e hercinita, e a hercinita pode ser observada formando 
intercrescimentos complexos com ilmenita lamelar e simplectíticos nos contatos dos grãos de magnetita, de ilmenita e 
entre estes. Estas texturas já haviam sido descritas por Amcoff & Figueiredo (1990) no minério de Serrote da Laje. 
  Comparando-se os pares magnetita-ilmenita em piroxenitos de Caraiba, R-22 e Serrote da Laje, observa-se que as 
magnetitas são igualmente pobres em Ti, como resultado dos sucessivos reequilíbrios post-metamórficos (exsolução de 
ilmenita e hercinita). Tomando-se a temperatura de 750 °C como referência para o pico do metamorfismo nas áreas 
desses depósitos (coerente com as determinações de Belo et al., 1988 para o depósito de Surubim, 35 km ao norte de 
Caraiba) e as curvas de equilíbrio Magnetita-Ilmenita de Spencer & Lindsley (1981), observa-se que ambos depósitos 
devem ter percorrido uma história de resfriamento e rebaixamento de fO2 similar. As hercinitas são mais abundantes 
nas hospedeiras da mineralização no Serrote da Laje, mais ricas em Mg e mais pobres em Cr que nos depósitos de 
Caraiba e R-22. Por outro lado, as hercinitas apresentam-se enriquecidas em Ga e Zn em relação às magnetitas, 
especialmente aquelas localizadas nos contatos de grãos dos demais óxidos.  
  Os sulfetos são contemporâneos e apresentam-se preenchendo os intertícios entre os óxidos e silicatos. A proporção de 
calcopirita relativa à bornita parece estar controlada internamente nos depósitos por ligeiras variações na fugacidade de 
O2. 
  Na jazida de Caraiba, Lacerda (1995) descreveu um segundo tipo de mineralização em veios e também disseminada, 
constituida de calcopirita, pirrotita, pentlandita e magnetita, com cubanita e macknawita subordinadas. Este tipo de 
mineralização. mais rica em níquel, está melhor representada na parte sul e mais profunda da mina. Essa paragênese 
pode representar um líquido sulfetado primariamente mais rico em Fe e mais reduzido. Essa paragênese não foi 
observada no depósito de Serrote da Laje. Nesse depósito, os sulfetos de níquel (pentlandita, milerita e godlevskita), 
ricos em cobalto, ocorrem principalmente junto com a calcopirita e bornita, e os sulfetos de ferro estão ausentes. Por 
outro lado, no depósito de Serrote da Laje ocorre uma segunda paragênese, de baixa temperatura e de preenchimento de 
veios, constituida de bornita e calcosita, à qual está associado o ouro nativo, rico em prata, (Figueiredo, 1990), a qual 
não foi ainda observada na jazida de Caraiba. 
  A presença de teluretos, sobretudo melonita (NiTe2), mas também hessita (Ag2Te) e altaíta (PbTe) foi observada no 
minério do Serrote da Laje e do R-22, coincidindo com as observações de Lacerda (1995) no minério dae Caraiba 
  Os tipos de  mineralizações, caracterizados neste estudo, estão indicados na Quadro 1. Nesse quadro podem ser 
observadas os contrastes mineralógicos entre os depósitos e as muitas semelhanças entre eles, incluindo a presença de 
uma paragênese de alta fugacidade de S2, hospedada nas rochas calcio-silicáticas, da qual faz parte a esfalerita. 
 

CLASSIFICAÇÃO DAS MINERALIZAÇÕES 
DEPÓSITOS 
MINERAIS 

ROCHAS 
HOSPEDEIRAS 

TIPOS DE 
MINERALIZAÇÃO 

MODOS DE 
OCORRÊNCIA 

MINERAIS DE 
ALTERAÇÃO 

CARAIBA (1) piroxenitos, 
noritos 

cp-bn-mt-hc-ilm-
teluretos 

diseminada 
(maciça, filonar) 

anf, biot, clor, qtz, 
carb 

 piroxenitos, 
noritos 

cp-po-pn-mt (cb-mc) filonar 
(disseminada) 

 

R-22 (2) piroxenitos, biotita 
xistos 

 disseminada 
(maciça, filonar) 

 

 calcio-silicáticas cp-bn-po (py-ml-sp-
sc-cb-mt) 

disseminada  

SERROTE DA 
LAJE (3) 

piroxenitos, mt-
bio xistos, gabros 

bn-cp-mt-hc-ilm-pn-
ml-gd-teluretos 

disseminada 
(maciça) 

 

 xistos verdes 
localizados 

bn-cc-Au filonar 
(disseminada) 

clor, qtz, carb, 
epid, anf 

 calcio-silicáticas py-po-cp (sp) disseminada  
Quadro 1. Tipos de mineralizações em Caraiba, R-22 e Serrote da Laje. Cp-calcopirita, bn-bornita, mt-magnetita, hc-
hercinita, ilm-ilmenita, po-pirrotita, pn-pentlandita, cb-cubanita, mc-mackinawita, py-pirita, ml-milerita, sp-esfalerita, 
sc-sche-elita, gd-godlevskita, cc-calcosita, anf-anfibólio, biot-biotita, clor-clorita, qtz-quartzo, carb-carbonato, epid-
epidoto. Parcialmente baseado em (1) Lacerda (1995),  (2) Docegeo (1984) e (3) Figueiredo (1990). 
 
 
 
 
 
 
 



Estudos litogeoquímicos 
 
  Os resultados de análise química em FRX de 12 amostras, representativas das suites HPR, AMR e NOR de Serrote da 
Laje, e de 10 amostras de piroxenitos, biotita-xisto, piroxênio-gnaisses e gnaisses do R-22 foram tratadas para fins 
comparativos. Em geral, as rochas máficas e ultamáficas apresentam composições correspondentes aos basaltos 
toleíticos e, subordinadamente, a basaltos komatiícos e calcio-alcalinos. 
  No Serrote da Laje, o aumento de Mg nas rochas é acompanhado de diminuição de Cr, Ni, Zn, V e Ga. No R-22, o 
aumento de Mg nas rochas é acompanhado de enriquecimento em Cr, Ni e Zn, enquanto que as variações em V e Ga 
não são significativas. Esse contraste geoquímico se deve ao fato de que no Serrote da Laje, os óxidos enriquecidos em 
Cr, Ni, Zn, V e Ga, ocorrem em grandes quantidades, inclusive formando níveis de magnetititos intercalados com os 
piroxenitos e gabros. 
  O excepcional enriquecimento em Ga das rochas mineralizadas do Serrote da Laje pode ser observado na diagrama Ga 
versus Al (Fig.1). Além das rochas incluidas neste estudo, estão representados nesse diagrama os resultados obtidos por 
Oliveira (1990) para os piroxenitos e noritos de Caraiba. A partir dos resultados experimentais de Malvin & Drake 
(1987), observa-se que as rochas menos enriquecidas em Ga apresentam uma distribuição similar a de basaltos 
continentais ou komattitos de outras partes do mundo. Entre os tipos litológicos, a variação GaxAl foi controlada pela 
criastalização fracionada do plagiclásio, enquanto que no interior de cada grupo de rochas, pela cristalização fracionada 
de espinélios ou olivinas. 
 
Conclusões 
 
  Levando-se em conta o conjunto das informações geradas no presente estudo e comparando-se com os modelos de 
depósitos magmáticos de Cu e Ni, associados a rochas máficas e ultramáficas, disponíveis na literatura (Cox & Singer, 
1986) chega-se à conclusão de que os depósitos de cobre de Caraiba e Serrote da Laje constituem um modelo único no 
mundo. Em todos os grandes depósitos de Cu e Ni, como Stillwater, Bushveld, Duluth, Noril'sk, Sudbury e outros, a 
relação Cu/Ni é próximo à unidade. Segundo Docegeo (1994), nos depósitos do Vale do Curaçá essa relação é de 8 para 
1 nas rochas mineralizadas e 1.5 para 1 nas rochas estéreis. Estes aspectos vem sendo há muito discutidos pelos 
geólogos brasileiros e estrangeiros e as opiniões parecem convergir para a aceitação de que nos depósitos do tipo 
Caraiba devem ter ocorrido processos de evolução magmática, em profundidade, nos moldes sugeridos por Naldret & 
Cabri (1976). 
  Os estudos comparativos dessas três mineralizações do tipo Caraiba são indicativos de que pode haver zoneamento 
metálico nesses depósitos, com a presença de mineralização mais rica em Ni, em maiores profundidades, e 
mineralização aurífera, controlada estruturalmente, em sitios com assembléias minerais de temperaturas mais baixas do 
que as hospedeiras da mineralização principal cuprífera. 
  (Esta pesquisa contou com o apoio financeiro do CNPq e Convênio Capes-British Council, e com as facilidades de 
campo e laboratoriais da DOCEGEO, CBMM, IG-UnB e Universidade de Southampton)  
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 Fig. 1. Concentrações de Ga e Al nas rochas do Serrote la Laje (símbolos vazios, quadrados, HPR; círculos, AMR, 
triângulos, NOR), R-22 (símbolos cheios, quadrados, piroxenitos; círculos, opx-gnaisses; triângulos, gnaisses) e Caraiba 
(x piroxenitos e + noritos), estes de Oliveira (1990). 
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  Raros greenstone belts do mundo contém rochas metassedimentares químicas carbonatadas, pouco se conhecendo 
sobre suas propriedades geoquímicas. O greenstone belt de Pilar de Goiás, Goiás, compreende [1] metakomatiitos e 
metabasaltos toleiíticos, sotopostos a cerca de 200 m de rochas metassedimentares químicas (Formação Boqueirão), 
topo da sequência estratigráfica autóctone. A Formação Boqueirão consiste de uma sucessão gradacional contendo 
cinco membros [2] que, da base para o topo, compreendem (Membro A) cerca de 20 m de gonditos com intercalações de 
finos leitos de metabasalto na base e  metachert no topo; (B) 50 m de metachert piritoso, localmente com actinolita; (C) 
30 m de rochas calcissilicáticas bandadas com metachert; (D) 40 m de  rochas calcissilicáticas bandadas com mármore, 
e (E) 30 m de rochas calcissilicáticas com lentes decamétricas de mármore. Metamorfismo regional ocorreu sob 
condições da fácies xisto verde, mas é localmente também de contato, nas proximidades de intrusões trondhjemíticas.  
  O presente estudo visa apresentar e discutir os primeiros dados químicos, interpretar diferenças composicionais, 
identificar as relacões geoquímicas entre metacherts, rochas calcissilicáticas e mármores e esboçar o seu ambiente 
deposicional (exalativo ou sedimentar). Dados de elementos maiores, menores e em traço foram obtidos no Laboratório 
de Geoquímica da UnB a partir de 29 amostras, representando as principais variações petrográficas, excluídos os 
gonditos basais. ETR foram determinados na GEOSOL em 6 amostras, duas por litotipo. 
  Metachert e mármore foram considerados, a priori, termos extremos de uma variação composicional progressiva, de 
expressão estratigráfica. Assim, para observar a variação dos óxidos de elementos maiores em diagramas bivariantes 
(Fig. 1) das rochas estudadas, a maior estabilidade de SiO2 durante o metamorfismo, comparado com (Mg,Ca)CO3, 
determinou o seu emprego como índice de variação. 
  Exceto Al2O3, os demais óxidos mostram correlação linear a curvilinear com SiO2. A correlação de CaO e MgO com 
SiO2 é negativa e se explica por uma participação progressivamente menor de SiO2 de metachert para mármore. Na2O e 
K2O são invariantes com SiO2, indicando que os mesmos foram empregados em proporções constantes o que, por outro 
lado, sugere invariância de sua disponibilidade no meio a partir do qual houve a precipitação química. Fe2O3total, cresce 
rapida mas gradualmente de  metachert para rochas calcissilicáticas, o que é compatível com o aumento das proporções 
de pirita da base para o topo do Membro B, mas é invariante destas para os mármores, sugerindo consumo de Fe2O3total 
em proporções constantes como partipante de carbonato, na ausência de pirita. Al2O3 é invariante entre metachert e 
mármore, incluíndo algumas amostras de rochas calcissilicáticas, onde o óxido ocorre em proporções bastante variadas, 
mas com correlação aparentemente positiva com SiO2. MgO e CaO se correlacionam positivamente, coerente com as 
variações petrográficas  entre litotipos.  
  Desvios aos trends de K2O e MgO, se explicam, em rochas calcissilicáticas e mármores, pela presença de biotita de 
metamorfismo de contato com trondhjemitos, de Al2O3 e Fe2O3total em metachert, respectivamente pela presença de 
almandina e por níveis mais ricos em pirita. Gaps composicionais resultam de intervalos de transição não amostrados. 
  Diagramas triangulares (Fig. 2) também mostram a gradação entre os litotipos considerados. O gap composicional de 
intervalos não amostrados é observado apenas no diagrama CaO/MgO/SiO2, os óxidos mais importantes da sequência. 
Diagramas com CaO e MgO mostram um trend segundo uma razão constante CaO/MgO de 1,5:1, com participação 
decrescente de SiO2, Fe2O3 e Al2O3 de metacherts para rochas calcissilicáticas e mármores. A mesma progressão é 
observada no diagrama Na2O/CaO/K2O, alinhada segundo uma razão constante Na2O:K2O de 4:1, exceto por uma 
amostra de mármore e outra de metachert. 
  O ΣETR situa-se entre 3 e 14 ppm, considerado muito se comparado com formações ferríferas da faixa Guarinos [3] e 
mármores da faixa Crixás (Paulo de T. O. Fortes - inédito), com valores superiores a 25 ppm. 
  Quando normalizados (Fig. 3), os ETR destas rochas permitem algumas observações importantes. A normalização ao 
NASC mostra que os três litotipos são empobrecidos em ETR em pelo menos uma ordem de grandeza, o que está de 
acordo com a partição de ETR no sistema água/precipitados químicos/carga clástica, favorável à sua concentração na 
última. As  amostras de metachert possuem uma assinatura pouco fracionada (LaN/YbN ~ 3), anomalia negativa de Nd, 
baixa anomalia positiva de ETR intermediários (Sm, Eu e Gd), e uma distribuição plana de ETRP. As rochas 
calcissilicáticas e mármores apresentam assinaturas semelhantes e superpostas, com fracionamento LaN/YbN ~ 7 a 10, 
anomalia positiva de Eu, distribuição plana de ETRP e, comparativamente a metacherts, mostram um fracionamento 
maior de ETRL, anomalia positiva de Eu, não mostram a anomalia de ETR intermediários e possuem as mesmas 
concentrações de ETRP. Isto indica que os ETRL foram mais fracionados para as frações carbonatadas, o que está de 
acordo com observações em oceanos modernos [4]. A ausência de seletividade sobre e as mesmas concentrações de 
ETRP nos três litotipos sugerem um reservatório comum para os últimos.  



  Para definir este reservatório, os valores de ETR das amostras estudadas e uma de exalito do greenstone belt de 
Guarinos [3] foram normalizados aos valores de ETR médios dos rios e oceanos atuais [5]. Relativamente à água doce, as 
amostras de metachert mostram uma pequena anomalia positiva de Ce e o fracionamento  entre ETRL e ETRP é 
mínimo a inexistente, mas as rochas calcissilicáticas e mármores não possuem anomalia positiva de Ce, mas de Eu e um 
fracionamento LaN/YbN ∼ 4. Quando normalizados à água do mar, os três litotipos mostram assinaturas idênticas, com 
anomalia positiva de Ce e Eu e um fracionamento LaN/YbN  entre 5 e 10, enquanto o exalito de Guarinos possue 
assinatura distinta. Por outro lado, a assinatura dos três litotipos não apenas são idênticos entre si, quanto também à 
obtida em coberturas de Fe e Mn precipitadas sobre grãos detríticos em suspensão no Mar de Sargassos [4]. 
  Do exposto se conclui que, apesar de composicionalmente diferentes, a variação de elementos maiores com SiO2 
combinado com as gradações mineralógicas em afloramentos sugerem que os metacherts, rochas calcissilicáticas e 
mármores estudados são produtos geoquímicamente interrelacionados. O alinhamento dos três litotipos segundo trends 
únicos que, por sua vez, definem razões constantes entre grupos principais de elementos maiores destas rochas em 
diagramas triangulares sugere que as mesmas são congenéticas, para o que as assinaturas de ETR indicam uma 
precipitação química em equilíbrio com condições marinhas. Daí resulta que a conciliação das variações petrográficas e 
geoquímicas com o ambiente deposicional, excluído os efeitos metamórficos, pode ser obtida mediante variações físico-
químicas à época da deposição, cujo controle pode ser atribuído a uma variação progressiva nas condições batimétricas 
de equilíbrio de carbonato. Neste caso, os gonditos do Membro A, basal, e o metachert do Membro B, representariam as 
condições mais profundas, progressivamente substituídas por águas mais rasas, representadas pelo Membro E, com 
predomínio de mármores. A transição entre os dois extremos, representado pelo espesso intervalo de rochas 
calcissilicáticas (Membros C e D) explicáveis pela reação metamórfica entre sílica e dolomita, traduz um longo 
intervalo de tempo onde as condições batimétricas oscilaram em torno do limiar de equilíbrio entre a deposição de sílica 
e carbonato, inicialmente favorecendo a sílica (Membro C) e posteriormente o carbonato (Membro D), seguindo uma 
lenta e gradual  progressão para profundidades menores. Por fim, a ausência de rochas detríticas autóctones no 
greenstone belt de Pilar de Goiás e as conclusões acerca da Formação Boqueirão, sugerem que a sedimentação no 
domínio preservado daquela faixa é exclusivamente distal e abissal, desconhecendo-se, no entanto, o significado 
batimétrico do termo abissal para os mares do Arqueano. 
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  A Formação Aimbé é uma unidade estratigráfica arqueana do Grupo Guarinos definida [1] por uma complexa variedade 
de fácies de formações ferríferas, posteriormente redefinida [2,3] como contendo, em ordem decrescente de ocorrência, 
formações ferríferas, metassedimentos detríticos e metahidrotermalitos. Sua espessura média é de 50 m. 
  As formações ferríferas (exalitos) são as fácies diagnósticas e ocorrem como camada contínua composta por uma 
subfácies basal com magnetita, subordinadamente hematita, e uma de topo com hematita, localmente magnetita, ambas 
com muscovita. Quartzo, quando presente, raramente atinge 5%. São rochas com estrutura maciça, laminada e bandada. 
  As fácies detríticas são raras e ocorrem como lentes de muscovita xisto e  metaconglomerados oligomíticos suportado 
por matriz, em geral, localizadas na base das formações ferríferas.  
  Os metahidrotermalitos são rochas associadas a centros de descarga hidrotermal fossilizados, localizados na base da 
Formação Aimbé e dispõem-se em halos concentricos com, pelo menos, cinco zonas [2,4]:  
  Zona do Quartzo ( Zona I) - corresponde ao núcleo dos condutos de descarga, constituído por quartzo leitoso 
sacaroidal, em tubos subcirculares, com diâmetro entre 0.5 a 2.0 m; 
  Zona da Turmalina (Zona II) - consiste das paredes dos condutos de descarga, possui espessura entre 20 e 60 cm e é 
uma massa de turmalina, às vezes sobrecrescida em clorita, cloritóide e magnetita; 
  Zona do Cloritóide (Zona III) - representada por uma rocha maciça, localmente foliada, com clorita, cloritóide, 
magnetita e muscovita, com espessura média de 10 m. 
  Zona da Clorita (Zona IV) - constituída por clorita-muscovita-magnetita xisto, localmente com finas lentes de 
metaconglomerado oligomítico, e tem espessura superior a 20 m. 
  Zona da Muscovita (Zona V) - é o halo mais externo, tem espessura superior a 50 m e é representado por um sericita 
filito, com quartzo, clorita e turmalina acessórios. 
  Turmalina, cloritóide, clorita, muscovita, magnetita e hematita  de 6 seções polidas de metahidrotermalitos foram 
analisadas por microssonda eletrônica, quantitativamente (WDS) em diversos pontos. 
  Turmalina - Três variedades texturais de turmalina foram analisadas, compreendendo a de turmalinito maciço das 
paredes de condutos, a que substitui silicatos e a que substitui óxidos. Todas variedades pertencem a série Dravita-            
Shorlita, e situam-se próximos ao termo Schorlita-Buergerita (Fig. 1). Na posição Y, a turmalina que substitui magnetita 
é mais rica em Fe e as demais em Mg, o que é compatível com as respectivas relações texturais. 
  Cloritóide - O cloritóide apresenta altos teores em FeO e baixos em  MgO e não ~mostra variações entre as diversas 
fácies de metahidrotermalitos. 
  Clorita - A clorita dos metahidrotermalitos ocorre em duas composições (Fig. 2), sendo uma representada pela da 
Zona do Cloritóide e outra da Zona da Clorita. A primeira é rica em MgO e SiO2  e pobre em FeO, e a última é rica em 
FeO e pobre em MgO, mas ambas com a composição da ripidolita, intermediária na solução sólida sheradanita-turingita 
[5] . 
  Muscovita -  A muscovita das formações ferríferas difere da dos metahidrotermalitos nas proporções de K2O, SiO2, 
MgO e FeO (Fig. 3). O Na substitui o K em quantidades consideráveis em ambos os casos, indicando alta proporção de 
molécula de paragonita na estrutura da muscovita. Nos exalitos, o aspecto mais proeminente é o aumento substancial 
dos teores de BaO da subfácies com magnetita para a com hematita, de 0,8% para até 2,5%. Nos metahidrotermalitos, o 
BaO ocorre em traços. 
  Magnetita - Não há diferenças químicas entre magnetita dos metahidrotermalitos e dos exalitos, e entre as duas 
subfácies de formação ferrífera. Pequenas proporções de Si, Al, Cr e V substituem Fe+3 em R+3, indicando tratar-se de 
uma magnetita pura, sem solução sólida com outros espinélios. 
  Hematita - A hematita dos exalitos mostra uma correlação positiva entre TiO2 e  FeO (Fig. 4), com enriquecimento 
gradual de ambos os óxidos da subfácies magnetita para a com hematita. 
  A petrogênese dos metahidrotermalitos pode ser discutida a partir de dois estágios principais: (a) o estágio hidrotermal, 
durante o qual houve percolação seguida de descarga de fluidos hidrotermais, e (b) estágio de metamorfismo, com re-
equilibrio dos produtos de alteração hidrotermal sob deformação heterogênea. 
  A associação de grupos de condutos de descarga com amplas zonas de alteração hidrotermal sugere que os fluidos 
foram canalizados, mas suficientemente pressurizados para difusão nas rochas encaixantes, expandindo lateral e 
verticalmente. Dados litogeoquímicos [4,2]  mostram que a percolação por difusão ocorreu em rochas ricas em Fe, Mg, 
Cr e Ni, sugerindo que o sistema convectivo se instalou em substrato máfico-ultramáfico e sedimentar correlato, 
subjacente a Formação Aimbé. 



  A associação clorita-corrensita-esmectita-ilita é típica de alteração hidrotermal no substrato oceânico [6]  onde a clorita 
formar-se-ia na ou próxima à interface fluido exalativo/ água do mar, a partir de reações envolvendo Fe, Mg e SiO2 . 
Assim, a clorita hidrotermal das zonas III e IV poderia ser um produto de precipitação hidrotermal e/ou por reação 
envolvendo esmectita da série saponita-Fe-saponita. A diferença composicional entre a clorita das zonas III e IV sugere 
condições hidrotermais diferentes para a formação dos minerais precursores, onde a primeira provavelmente reflita 
condições hidrotermais  de maior lixiviação de ferro e álcalis. 
  A muscovita pode ser explicada pela formação original de argilas potássicas, tais como ilita, nos centros hidrotermais, 
mas com Na suficiente para justificar uma mica branca com composição na série muscovita-paragonita. 
  A impremeabilização das paredes dos condutos e sua selagem com quartzo representam as fases finais do processo 
exalativo. Contudo, relações texturais mostram que a turmalina também substitui, extensivamente, cloritóide, muscovita 
e magnetita metamórficos, implicando que o mineral também é fruto de recristalização metamórfica. A turmalina 
hidrotermal pode ser explicada por reação entre argilominerais ferromagnesianos e fluidos ricos em boro e a 
metamórfica tanto mediante turmalina diagenética quanto por mobilização de B retido em argilominerais, por aumento 
de temperatura. 
  Magnetita e hematita, com ilmenita subordinada, fazem parte da paregênese dos metahidrotermalitos, o que sugere que 
possam ter havido flutuações significativas de fO2   por depressurização durante as descargas hidrotermais, mas não 
durante o metamorfismo dos protolitos hidrotermais. 
  Os exalitos contém a associação hematita + magnetita, mas a primeira não ocorre como fase isolada, o que indica que 
em nenhum momento foi ultrapassado o buffer magnetita-hematita (MH). O enriquecimento gradual da hematita em Ti 
da subfácies magnetita para a com hematita e como esta pode acomodar quantidades significativas de Ti, o mineral 
pode ser estável a fO2 inferiores ao tampão MH. O aumento dos teores de Ti também sinaliza para o ingresso 
progressivo de condições redutoras no sistema, o que é corroborado pelo contato gradual entre a subfácies hematita e 
filitos carbonosos euxênicos da Formação Cabaçal, sobreposta. 
  A mica branca das formações ferríferas estudadas, ora intersticial aos óxidos ora em bandas independentes, é o 
principal problema petrológico dos exalitos. A evolução geoquímica distinta entre exalitos e metahidrotermalitos [2] e as 
diferenças químicas entre a muscovita de metahidrotermalitos e a das formações ferríferas, opõem-se à hipótese de que 
ambas tiveram uma origem comum e que a muscovita dos exalitos derive de um mineral contido nas exalações.      
Dentre as diversas alternativas para a origem dos precurssores da muscovita, as mais sustentáveis são a derivação 
clástica e a vulcânica. Qualquer que seja a sua origem, é necessário um fracionamento entre detritos mais grossos e   
mais finos durante o transporte, com deposição dos últimos em sítios distais, como argilitos. Entretanto, os teores de Ba 
da mica branca dos exalitos aponta para uma contribuição de feldspatos, provavelmente piroclásticos. 
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As rochas da Península de Fildes, situada na porção SW da Ilha Rei George (Ilhas Shetlant do Sul, Antártica), ocorrem 

como uma sucessão de derrames de basaltos a andesitos basálticos e camadas de rochas vulcanoclásticas grosseiras a 
finas (conglomerados, arenitos e folhelhos) dispostas alternadamente, todas inseridas no Grupo Península Fildes.  Este 
conjunto de rochas é frequentemente cortado por plugs e diques andesíticos do Grupo Admiralty Bay, que em parte, são 
geneticamente relacionados ao evento magmático principal da Península. Fensterseifer et al. (1988) definem quatro 
unidades para as unidades da Peninsula Fildes, a saber da base para o topo: Formações Clemente Hill, Fildes Strait, 
Schneider Bay e Winkel Point. 

Estudos radiométricos de K-Ar fornecem idades  entre 51,9 ñ 4,9 Ma a 57,7  ñ 1,2 Ma para basaltos e andesitos 
basálticos da Formação Winkel (Soliani Jr. et al., 1988) e entre 47,5  ñ 1,3 Ma a 58,5 ñ 1,4 Ma   para os andesitos do 
Grupo Admiralty Bay, definindo assim, uma importante manifestação magmática na região em apreço de idade do 
Paleoceono ao Eoceno. 

O presente trabalho tem como alvo o estudo petrográfico e de química mineral das lavas basálticas das Formações 
Schneider Bay e Winkel Point. As amostras foram coletadas durante 13¦ Expedição Antártica do Brasil (janeiro e 
fevereiro de 1995), quando foi realizado um levantamento lito-estrutural complementar aos estudos já apresentados por 
Fensterseifer et al. (1988).  

Em termos gerais, as lavas basálticas estão dispostas subhorizontalmente a levemente basculadas, apresentando uma 
série de fraturas e juntas geradas em regime rúptil com orientações principais segundo E-W, NNW-SSE, N70W-S70E e 
N30E-S30W. A presença de falhamentos direcionais e falhas normais, também rúpteis, é frequente. 

Mineralogicamente, as lavas basálticas de ambas formações constituem-se de plagioclásio, piroxênio, titano-magnetita 
e magnetita como minerais primários, e clorita, carbonato, boulingita, indingsita, serpentina e epidoto como minerais de 
alteração.  O epidoto ocorre raramente como alteração do plagioclásio. Maclas de Carlsbad e polissintética da albita são 
frequentes nos grãos de  plagioclásio, os quais estão ocasionalmente zonados. O piroxênio em geral, ocorre na forma de 
fenocristal e às vezes, apresenta macla lamelar. A olivina é identificada somente através de grãos com forma típica 
destes minerais,  estando estes totalmente alterados para clorita, carbonato, boulingita, indingsita e serpentina. A 
diferença entre as lavas basálticas são texturais. As lavas basálticas da Formação Winkel Point possuem maior 
quantidade de fenocristais de plagioclásio, apresentando textura porfirítica, enquanto que  as lavas da Formação 
Scheneider Bay apresentam textura pilotaxítica .  

A análise de microssonda eletrônica, realizada no Laboratório de Microssonda Eletrônica da UFRGS, permitiu 
caracterizar quimicamente os plagioclásios, piroxênios e opacos de rochas de ambas formações. Os fenocristais de 
plagioclásio apresentam valores  de seus componentes de an = 68,68 a 89,91 , ab = 11,44 a 42,31,  or = 0,23 a 1,41 , 
enquanto os grãos da matriz apresentam valores de an = 44,66 a 87,59, ab = 7,95 a 53,53 e or = 0,10 a 9,80. Os 
fenocristais de piroxênio mostram valores de seus componentes de wo = 3,57, en = 70,31 e fs = 22,97. Já os grãos de 
piroxênio na matriz contém valores de seus componentes de wo =  8,73 a 48,65, en = 37,91 a 60,86 e  fs = 5,82 a 30,41, 
sendo em geral com valores muito baixo de Ti (0,55 a 0,12 % ). Os minerais opacos são Ti-magnetita e magnetita com 
Ti variando 0,32 a 17, 30 % e razões Cr/Cr+Al de 0,1 a 1,13. 

Os estudos petrográficos e de química mineral mostram que as rochas das duas formações têm uma nítida tendência 
toleiítica, sem haver a identificação de rochas com assinatura cálcio-alcalina. O que é confirmado em parte pelos 
estudos geoquímicos de rocha total realizados por Smellie et al. (1984), que descreve a presença de magmatismo 
toleiítico e cálcio-alcalino para rochas vulcânicas da Península Fildes. 
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  Berilio ocorre em cerca de 45 fases minerais ou sistemas naturais, dos quais 29 correspondem a fases silicatadas em 
diferentes tipos de depósitos.  Os minerais de Be são concentrados em fases tardias de formação de pegmatitos, greisen 
e depósitos hidrotermais, sendo associados a intrusivas ácidas, albititos e pegmatitos agpaíticos relacionados a nefelina 
sienitos e em exocontatos com calcários e xistos (Beus, 1961,1967). 
  Berilo Be3Al4Si6O18, crisoberilo BeAl2O4, euclásio BeAlSiO4(OH), bertrandita Be4Si2O7(OH)2 e fenaquita 
Be2SiO4 são principais minerais de Be encontrados em intrusivas ácidas.  Berilo ocorre em pegmatitos plumasíticos e 
fenaquita em suas variedades ricas em muscovita (Hussak,1917).  Crisoberilo existe em pegmatitos desilicados e 
euclásio e bertrandita ocorrem como produtos de atividade hidrotermal em tais ambientes.  Algumas ocorrências de 
bertrandita tem sido encontradas em tufos riolíticos ricos em Be (Staatz & Griffitts,1961) e em brechas calcárias 
afetadas por intrusivas riolíticas (Cassedane,1969).  Euclásio aparece em depósitos hidrotermais associados ao topázio 
imperial no distrito de Ouro Preto (Gorceix,1881) e em deposítos tipo "greisen pipes"com bertrandita (Sharp,1961). 
  O raio iônico extremamente pequeno (0.27A) e carga iônica 2+ do Be,  torna dificíl para o Be substituir outros ions 
nos cristais,  mas apesar de sua pequena abundância (clarke = 6 g/t) nas rochas ígneas, faz que o Be forme suas próprias 
especíes minerais em granitos altamente diferenciados e rochas alcalinas especializadas. Conjuntos de diagramas de 
potencial químico  (µSiO2 - µH2O) podem ser utilizados para ilustrar o equilibrio das diversas fases cristalinas com Be 
em ambientes de pegmatito-greisen-hidrotermal combinado. Alguns pesquisadores (Burt,1975,1978; Barton,1986) 
estudaram as estabilidades de diversos minerais de Be sob diversos parâmetros, e as capacidades caloríficas e funções 
termodinâmicas determinadas (Hemingway et.al., 1986). 
  Tem sido notado que os minerais de Be ocorrem em fases isoladas ou em sistemas compostos por dois minerais de Be, 
além dos demais.  Exceto em depósitos afetados por atividade hidrotermal, não mais que um mineral de Be existe em 
qualquer depósito particular.   Portanto no sistema Be-Al-Si-O-H com somente dois minerais de Be, as cinco fases 
minerias mais comuns (berilo, crisoberilo, fenaquita, bertrandita, euclásio) formam 10 reações univariantes (Fig.1) 
usando o artificio da forma negativa do potencial químico para a H2O.  O aumento de      µSiO2 no sistema torna o 
berilo fase estável e com o aumento de µH2O euclásio predomina.  Excesso de SiO2 ou Al2O3 desestabiliza o euclásio 
em favor de respectivamente berilo ou crisoberilo, sob temperaturas mais elevadas.  O par berilo-crisoberilo estaria em 
equilibrio somente em ausência de fenaquita.  A coexistência de berilo, crisoberilo e fenaquita seria possível somente 
sob condições especiais: elevadas temperaturas e ambiente anidro com conteudo de SiO2 extremamente controlado.  
Fenaquita sucumbe em favor do par raramente formado crisoberilo-bertrandita, devido ao aumento do µH2O e 
decréscimo de µSiO2, de acôrdo com Barton (1986), por diferentes processos.  Caolinita (Burt,1978) é considerada 
excluida do sistema devido a sua baixa estabilidade nas situações estudadas.  Ela ocorre como produto tardio de 
alteração ou intemperismo dos minerais formados previamente.  Assumindo a existência de três, em vez de dois 
minerais de Be no sistema, com o desparecimento de uma ou duas fases, 30 reações univariantes são possíveis (Fig.2). 
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Introdução 

O Domínio Estrutural Central (Fig. 1) compreende a porção central do Província da Borborema, e é formado pelas 
faixas de dobramentos interiores Riacho do Pontal, Piancó-Alto Brígida e Seridó (Brito Neves 1975 & 1983). Estas 
faixas de dobramentos são separadas pelos lineamentos Pernambuco e Patos  respectivamente. O metamorfismo 
Brasiliano neste domínio varia do fácies xisto verde ao fácies anfibolito alto, com pressões de 2 a 10 kbars e 
temperaturas de 400o a 700oC. O objetivo deste trabalho é estabelecer a variação da composição química de biotitas em 
rochas metapelíticas deste domínio durante o último evento de deformação/metamorfismo regional atuante na Província 
da Borborema. Para atingir este objetivo foram analisadas biotitas em rochas metapelíticas das tres faixas supracitadas. 

Química mineral 

A composição químicas das biotitas em rochas metapelíticas do Domínio Estrutural Central foi determinada através de 
microssonda eletrônica em 73 amostras da Faixa Seridó, 10 amostras da Faixa Paincó-Alto Brígida e 13 amostras da 
Faixa Riacho do Pontal, cada amostra representa a média de 3 análises pontuais, e os procedimentos de redução dos 
dados estão descritos em Lima (1986 & 1987). As análises de biotita foram normalizadas segundo procedimentos de 
Dymek (1983). A tabela 1 mostra análises representativas de cada um dos segmentos do Domínio Estrutural Central.  

As biotitas da Faixa Seridó apresentam razão Mg/(Mg +Fe) variando de 0,4 a 0,6, com concentrações dos pontos em 
torno de 0,5. As biotitas da Faixa Piancó-Alto Brígida apresentam razão Mg/(Mg + Fe) variando de 0,25 a 0,65 com 
concentrações em torno de 0,50 e 0,60, enquanto a razão Mg/(Mg + Fe) em biotitas da Faixa Piancó-Alto Brígida varia 
de 0,28 a 0,60, com concenntrações em torno de 0,35 e 0,50. 

As principais substituições nestas biotitas são: 
(1)     Mg=Fe 
(2)   MgSi=AlAl (Tschermak) 
(3)    3Mg=2A[] (Dioctaedral-Trioctaedral) 
(4)  Mg2Si=Ti2Al (Ti-Tschermak) 
Substituição na posição entrecamadas não foi muito importante devido a pequena concentração de Na e Ca nas 

amostras analisadas. 
No gráfico Ti versus Aliv todas as biotitas da Faixa Seridó caem abaixo da linha Ti/(Aliv - 1)=1/2, as biotitas da Faixa 

Piancó-Alto Brígida plotam abaixo da linha 1/2, porém muito próximo da mesma, enquanto as biotitas da Faixa Riacho 
do Pontal plotam tanto acima como abaixo desta linha. Isto sugere uma combinação de mecanismos para a substituição 
de Ti e Al nestas biotitas. Para as amostras da Faixa Seridó e da Faixa Piancó-Alto Brígida as substituições (2) e (4) 
justificam todos os pontos abaixo da linha (1/2). Para as amostras da Faixa Riacho do Pontal observa-se  um 
enriquecimento em Ti, o que sugere outro mecanismo de substituição nas biotitas da Faixa Riacho do Pontal, que pode 
ser explicado pela substituição: 

(5) 2(Fe,Mg)vi=Tivi + [], 
que é dominante em biotitas do fácies anfibolito alto/fácies granulito (Dymek  1983). 
Os teores de Ti por unidade de fórmula variam de 0,09 a 0,16 nas biotitas da Faixa Seridó, de 0,08 a 0,10 nas biotitas 

da Faixa Piancó-Alto Brígida e de 0,07 a 0,25 nas biotitas da Faixa Riacho do Pontal. Em diagrama Ti versus T(oC) e 
Aliv  versus T(oC) observa-se um crescimento da concentração de Ti e Aliv por unidade de fórmula com o aumento da 
temperatura. 

Conclusões 

A variação da composição química de biotitas em rochas metapelíticas do Domínio Estrutural Central pode ser 
explicada por 4 substituições principais: 

(1)     Mg=Fe 
(2)   MgSi=AlAl 
(3)    3Mg=2Si[] 
(4)  Mg2Si=Ti2Al 



Além dessas substituições as biotitas da Faixa Riacho do Pontal apresentam um quinto mecanismo de substituição que 
é responsável pelo enriquecimento em Ti nestas biotitas: 

(5) 2(Fe,Ng)vi=Tivi[]. 
Observa-se um crescimento de Ti e Aliv e um decréscimo de Si e Alvi com o aumento do grau metamórfico. 
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Tabela 1. Análises químicas representativas de biotitas em rochas metapelíitcas do Domínio Estrutual Central, Nordeste 
Brasileiro: Faixa Seridó (1,2); Faixa Riacho do Pontal (3,4) e Faixa Piancó-Alto Brígida (5). 

 
 

1    2 3 4 5 
  

SiO2 36.82 36.66 36.98 36.1
7 

37.28 

TiO2 1.73 2.10 4.32 1.40 1.64 
Al2O3 19.83 19.69 16.64 19.0

4 
16.57 

Cr2O3 ------ 0.05 0.14 0.10 0.06 
FeO* 20.01 17.72 14.31 18.0

7 
18.18 

MnO 0.11 0.19 0.33 0.03 0.06 
MgO 10.60 9.93 13.06 10.5

0 
9.06 

CaO  0.06 0.00 0.02 0.24 
Na2O 0.20 0.18 0.00 0.30 0.03 
K2O 8.17 8.71 9.90 8.61 8.49 

 
Total 97.47 94.26 95.70 94.24 91.55 

 
                        Cations normalizados na base de 11 oxigênios por unidade de fórmula 
 

iv        Si 2.698 2.762 2.751 2.748 2.910 
Al 1.302 1.238 1.249 1.252 1.090 

 
vi    Al 0.419 0.519 0.211 0.452 0.440 
Ti 0.095 0.120 0.242 0.08 0.100 
Fe+2 1.212 1.115 0.891 1.148 1.190 
Cr  0.003 0.008 0.006 0.004 
Mn 0.007 0.012 0.002 0.002 0.004 
Mg 1.157 1.115 1.449 1.188 1.060 

 
A      K 0.763 0.837 0.940 0.835 0.850 
Na  0.015 0.001 0.040 0.005 
Ca  0.004 0.000   
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   O depósito manganesífero do Morro da Mina (Fig. 1), encaixado em sequência de greenstones do Grupo Barbacena 
(Pires,1983) consiste de dois tipos de protominérios: 
  Queluzito (Derby,1901,1908), redefinido como silico-carbonático (Horen,1953) ou carbonato-queluzito (Ebert,1965) e 
Gondito (Fermor,1909) redefinido por Roy (1965). Granodioritos sincinemáticos e intrusões tonalíticas invadem os 
protominérios de Mn que são afetados por metamorfismo regional em facíes anfibolito e metassomatismo de contato 
resultante em Mn-skarns. 
  Queluzito é alterado em superfície formando depósitos de Mn-óxidos (pirolusita, criptomelana, manganita e litioforita) 
atualmente quase exauridos.  Queluzitos, é o protominério desprovido de quartzo e composto por rodocrosita, 
espessartita, tefroita, rodonita, Mn-cummingtonita, pirofanita, piroxmangita e grafita.  Mn-flogopita e Mn-calcita são 
outros produtos do metamorfismo.  Gondito, a variedade desprovida de carbonatos, é formado  pela associação mineral 
composta por quartzo, espessartita, titanita, K-feldspato, albita e calcita.  
  Como pode ser observado, espessartita é a fase mais comum no Morro da Mina.  Mn-cummingtonita, considerada 
previamente como a fase não ou pouco importante na evolução metamórfica paragenética (Peters,et.al., 1974,1977) tem 
sido encontrada em quantidades substanciais nesses protominérios, mostrando sua participação importante nas reações 
metamórficas.  Outros Mn-anfibólios (tirodita, dannemorita, Mn-richterita) não foram encontrados no Morro da Mina.  
De outro modo, Mn-actinolita e eventualmente Mn-tremolita aparecem em níveis inferiores da mina denotando 
condições metamórficas ligeiramente maiores. 
  Mn-cummingtonita ocorre confinada a foliação principal e também como preenchimentos e substituição de minerais 
de Mn previamente formados,  sugerindo elevada atividade de fluidos ricos em H2O durante os estágios finais da 
história metamórfica.  O anfibólio tem sido descrito em diversas localidades e depósitos de Mn no mundo: India 
(Sivaprakash,1980); Labrador, (Chakraborty,1963), Nsuta (Jaffe et.al., 1961), etc.  Sua estabilidade tem sido estudada 
em ambientes principalmente relacionados a depósitos manganesíferos (Dasgupta et.al.,1985). 
  O equilibrio das fases ricas em Mn tem sido estudado por diversos pesquisadores (Peters et. al., 1973,1974; Burt,1972; 
Valarelli et. al., 1980).  O diagrama T-XCO2 (temperatura-fração molar de CO2) preparado  para o sistema Mn-Al-Si-
C-O-H (MASCHO), (Fig.2) é discutido no presente trabalho e foi calculado utilizando-se trabalhos anteriores e o 
programa GEOCALC (Holland& Powell,1990).  Pode ser notado que no inicio do metamorfismo reações de 
decarbonatizaçào predominam com produçào de rodonita (Rdn) e tefroita (T)  através da desestabilização da rodocrosita 
(Rdc) em presença de quartzo (Q) ou mesmo rodonita.  Mn-cummingtonita não será estável em tais condições de 
elevado XCO2.  Desaparecimento da caolinita (K)  fornece Al e H2O para o sistema.  Espessartita (Sp) cristaliza 
durante este evento, talvez as expensas de tefroita ou sob condições termais mais elevadas através da reação Rdc+K+Q.  
Mn cummingtonita é a fase ausente. 
  A próxima etapa é a formação de rodonita e cristalização abundante de espessartita.  O Mn anfibólio é formado pela 
reação Rdc+Q+pirofilita (Py) com total desaparecimento de tefroita.  Mn cummingtonita predomina nos estágios  finais 
do metamorfismo tanto quanto durante a atividade hidrotermal subsequente.  Os pegmatitos que  contem alguma 
rodonita, espessartita e titanita, provavelmente capturada das encaixantes com Mn-protominério foi anteriormente 
denominada de Kodurito (Fermor,1909). 
  A presença de grafita manteve o sistema reduzido impedindo a formaçào de outros Mn-óxidos (bixbyita, sitaparita, 
hausmannita). como ocorre na India.   A presença relativa de Ti no protominério permitiu a formação de pirofanita ou 
titanita em condições termais mais acentuadas. 
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Introdução 

seção pelítica da Formação Ubatuba e intercaladas com os arenitos turbidíticos da Formação Carapebus, do Cretáceo 
Superior da Bacia de Campos (Alves et al., 1993; Caddah & Alves, 1994). Estas camadas constituem-se em excelentes 
marcos Diversas camadas de bentonitas, originadas da alteração in situ de cinzas vulcânicas, têm sido descritas na 
cronoestratigráficos por representarem eventos geológicos de curta duração, e abrangerem ampla distribuição 
geográfica, como no caso do Marco 3-Dedos, rastreado através de perfis elétricos na parte sul da Bacia de Campos 
(Caddah et al., 1994). 

A distribuição das camadas de bentonitas na bacia como um todo não é, todavia, homogênea, pois a sua ocorrência é 
condicionada à dinâmica da sedimentação e à ação de erosões regionais posteriores (como as do Campaniano, Eoceno e 
Oligoceno). Desta forma, nem sempre é fácil se realizar correlações regionais seguras com base nestas camadas. Este 
fato é ainda agravado pelas poucas espessuras que elas assumem (da ordem de 1 a 2 m, nos melhores casos), muitas 
vezes sem expressão em perfis elétricos. O estudo da mineralogia e da composição química dos elementos maiores 
(Caddah et al., 1994) não permitiu a diferenciação inequívoca entre camadas sucessivas de bentonitas. Desta forma, 
optou-se pelo estudo dos Elementos Terras Raras (ETR) na tentativa de se efetuar esta diferenciação, o que 
possibilitaria uma melhoria imediata nas correlações estratigráficas regionais na seção cretácica da Bacia de Campos. 

O objetivo deste trabalho é avaliar o uso dos ETR na caracterização e diferenciação de duas camadas sucessivas de 
bentonitas cretácicas da Bacia de Campos. 

 
Material 
 
Quatorze amostras de bentonitas, de idade Santoniana e provenientes de testemunhos do poço n.2 do Campo de 

Marimbá, foram coletadas para as análises. Doze amostras de pelitos também foram selecionadas para comporem o 
padrão de referência da sedimentação siliciclástica associada. As características macroscópicas e microscópicas de 
ambas as litologias, assim como também os resultados das análises químico-mineralógicas, encontram-se em Caddah et 
al. (1994). Em linhas gerais, as bentonitas são compostas quase que exclusivamente por argilominerais 
interestratificados do tipo ilita/esmectita, altamente expansíveis, enquanto que os pelitos apresentam composição 
poliminerálica. 

 
Método 
 
A composição dos ETR (incluindo La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Yb e Lu) foi determinada, na 

GEOLAB/GEOSOL, por espectrometria de plasma de Argônio com acoplamento indutivo (ICP - equipamento ARL, 
modelo 35.000), segundo os procedimentos descritos por Dutra (1984). 

 
Resultados e tratamentos estatísticos 
 
Os dois grupos de litologias analisados apresentaram valores distintos do teor de ETR total (ΣETR), possibilitando 

uma diferenciação praticamente imediata entre eles, nos casos de ausência de contaminações mútuas. Este fato se 
constitui em um argumento adicional que confirma a hipótese de uma gênese diferenciada para estes grupos de rochas, 
proposta por Alves et al. (1993). 

Em conjunto, as bentonitas caracterizam-se por teores médios de ΣETR mais elevados, da ordem de 677±78 ppm 
(min. 508 - max. 748 ppm). A dispersão dos valores é atribuída à variação no teor de material terrígeno presente em 
algumas amostras. 

Os pelitos mostram valores médios de ΣETR da ordem de 252±18 ppm (min. 228 - max. 293 ppm). Estes valores são 
ligeiramente superiores aos encontrados em padrões internacionais de litologias análogas (PAAS = 184 ppm; NASC = 
173 ppm e ES = 204 ppm, in McLennan, 1989). Esta situação pode indicar um contribuição contínua, mas de pequena 
ordem, de material vulcânico durante a deposição dos pelitos associados às bentonitas. 



A estatística univariada, aplicada à distribuição de cada um dos ETR que compõem as camadas de bentonita 
estudadas, fornece elementos que permitem uma diferenciação consistente entre elas (Tab. 1). Primeiramente, os teores 
médios de cada elemento são ligeiramente maiores na camada superior do que na inferior. Os desvios-padrão dos 
resultados referentes à camada superior são menores do que os da inferior, principalmente para os Elementos Terras 
Raras Leves (ETRL). Isto indica que existe maior homogeneidade composicional na camada superior. Esta 
característica pode também ser inferida da observação dos valores dos coeficientes de variação que são bem menores 
para os ETRL da camada superior. 

A estatística multivariada permitiu melhores resultados para a diferenciação das duas camadas de bentonitas. Pelo uso 
da análise discriminante, os elementos que mostraram maior capacidade de discriminação das duas camadas foram o Gd 
e o Er. Este fato é ilustrado na figura 1, onde observa-se a separação pronunciada das duas camadas com base nos teores 
destes elementos. Estes mesmos dados mostram-se melhor individualizados (Fig. 2) após a aplicação das equações 
discriminantes obtidas com o concurso do software Statistical Analysis System (SAS - Soft consultoria), tornando-se 
uma ferramenta operacional potencialmente útil. 

Para a camada superior, a função discriminante obtida (Função 1) corresponde a: 
-111,87591 + 28,29648*Gd - 12,43604*Er 
  Para a camada inferior, a função discriminante encontrada (Função 2) é: 
-60,59395 + 19,64307*Gd - 5,95774*Er 
 
Conclusões 
 
O uso de resultados ETR e o concurso da estatística permitiu a efetiva discriminação de duas camadas de bentonitas do 

Santoniano da Bacia de Campos. Este fato abre novas possibilidades para que dados desta natureza possam vir a ser 
utilizados para promover o aprimoramento das correlações estratigráficas nesta bacia. 
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ËË 
 

Tab. 1: Parâmetros de estatística univariada para os resultados analíticos referentes ao conjunto de amostras das duas 
camadas de bentonita. 

 Bentonita Superior Bentonita Inferior 
ETR N  s C.V. N  s C.V. 
La 6 186,6 12,6 0,0675 8 163,7 40,8 0,2489 
Ce 6 368,7 23,1 0,0627 8 317,8 73,3 0,2308 
Nd 6 119,6 7,1 0,0592 8 93,9 16,3 0,1736 
Sm 6 14,6 0,89 0,0613 8 11,4 1,43 0,1248 
Eu 6 3,10 0,14 0,0443 8 2,49 0,41 0,1638 
Gd 6 9,16 0,48 0,0527 8 6,97 0,75 0,1074 
Dy 6 7,01 0,73 0,1046 8 6,18 0,91 0,1477 
Ho 6 1,30 0,16 0,1257 8 1,17 0,19 0,1586 
Er 6 2,98 0,54 0,1802 8 2,82 0,52 0,1862 
Yb 6 1,71 0,47 0,2731 8 1,79 0,40 0,2271 
Lu 6 0,179 0,057 0,3180 8 0,207 0,041 0,1999 

ETR - Elementos Terras Raras; N - número de amostras;  = média; s= desvio padrão amostral e C.V. = 
coeficiente de variação (s/ ) 

 
 



 
ËË 

 
 
 

 
Fig. 1: Gráfico dos teores de Gd x Er das bentonitas do poço n.2 do Campo de Marimbá (Sup = camada superior e Inf 

= camada inferior). 
 

 
Fig. 2: Gráfico da Função Discriminante 1 versus Função Discriminante 2, para as bentonitas da figura 1 (Sup = 

camada superior e Inf = camada inferior). 
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Introdução 
 
  De maneira a podermos marcar presença neste evento, e de forma a quebrar o vazio que criamos no congresso 
passado decidimos então a apresentação deste trabalho (na sessão de posters) que embora antigo e modesto, 
pensamos que o mesmo permitirá que saiamos do anonimato a que estavamos mergulhado no seio da 
Comunidade Lusófora. 
  O referido trabalho retrata algumas actividades de geoquímica realizado pelos Serviços Geológicos de Angola 
na região de Mozumbo província do Bengo, folha 91, (Carta Geológica de Angola) a escala de 1/100.000. 
 
Breves considerações sobre a região 
 
  O território em alusão fica na bacia do rio Zenza tendo como coordenadas centrais 8o 42’ 10” e 14o 16’ 37” E. 
O relevo é pouco acidentado com o clima tropical. A época das chuvas é de Novembro a Maio. As variações de 
temperatura média anual não u8ltrapassa os 8o - 10o centigrados. A humidade relativa do meio ambiente sendo 
constante é de 100 %. O acesso a zona é difícil. As savanas e a vegetação estão representadas essencialmente por 
várias espécies de arbusto espinhosos entrelaçados, com capim que atinge 2 m - 3 m de altura. 
  A principal via de acesso é a da estrada asfaltada que liga Luanda - Úcua.  
  A região é constituída por depósitos do arcaico Superior. Estes depósitos estão representados por rochas 
metamórficas de pressão média e elevada (quartizitos, xistos e gnaisses). 
 
Objetivo das actividades 
 
  O objetivo principal dastas actividades foi a realização da cartografia fotogeológica mna escala de 1/100.000 
bem como a execução de um conjunto de trabalhos de pospecção com vista a localização de áreas favoráveis a 
ocorrencia de novos jazigos. 
 
Trabalhos realizados 
 
  1 - Itinerários geológicos 
  2 - Descrição de afloramentos 
  3 - Colheita de amostras de rochas 
  4 - Colheita de amostras litogeoquímicas 
  5 - Colheita de amostras para a preparação de laminas delgadas 
  6 - Colheita de amostras para análise silicatadas 
  7 - Amostragem de precipitação de fundo 
  8 - Amostragem concentrado de minerais 
  9 - Amostragem litogeoquímica de sanjas 
  10 - Amostragem metalogenética. 
  Para os estudos geoquímicos das unidades estratigráficas e complexos magmáticos definidos, foram colhidas 
para várias amostras. 
  Os trabalhos de prospecção foram realizados nas mesmas áreas que os itinierários geológicos incluindo 
amostragem de concentrado minerais pesados a recolha de amostras de precipitações de fundo, metalométricas, 
amostragem de sanjas e abertura de escavações mineiras. 
  O peso inicial de uma amostra era cerca de 100 g. 
  As amostras de precipitação de fundo foram colhidas na Fracção siltosa de aluviões dos cursos  de água 
efemeras. 
  Para amostragem metalométrica colhia-se o material friável areno-argioso que corre a uma profundidade de 10 
a 20 cm imediatamente sob a cobertura. 
  O intervalo de amostragem era de 100 m. 



  O tratamento e análises químicas de todas as amostras, foram levados a cabo nos laboratórios dos Serviços  
Geológicos de Angola. 
 
Conclusões 
 
  A realização destes trabalhos permitiu a elaboração de uma carta de ocorrência mineral (na escala de 1/2.000) 
uma carta de observações radiometricas (escala de 1/2.000) da região de Mazumbo e uma carta de amostragem 
litogeoquímica cujo  anexos acompanham este resumo. 
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agradece. 
 

Os pegmatitos da região da Zambézia, em Moçambique, têm sido alvo de diversos estudos geoquimícos globais 
[1,2] em consequência do interesse económico das múltiplas mineralizações aí exploradas. 

Nesta comunicão apresenta-se uma sintese dos resultados obtidos numa pesquisa geoquímica com base 
mineralógica, para a qual se elegeram as lepidolites como silicates propiciadores da incorporão de uma vasta gama 
de elementos vestigiais.  Simultâneamente, a circunstância de estas micas constituirem uma matriz química 
relativamente leve face aos elementos maioritários que entram na sua composiçao torna-as particularmente 
favoráveis para a análise multi-elementar não destrutiva por espectrometria de fluorescência de raios-X utilizando a 
radiação de sincrotrão ("SXRFA") [3,4]. 

As experiências foram realizadas no "Laboratoire du Rayonnement Electromagnétique" (LURE) em Orsay 
(França), utilizando a linha D15 do anel DCI (*), apetrechada com um detector de Si(Li). 
  Os espectros foram recolhidos por irradiação direta de pequenos fragmentos minerais e processados através de 
programas elaborados no LURE. 
  Além dos elementos-traço assinalados em análises químicas anteriores efetuadas por outras técnicas [1, 2] - p. e., 
Zn, Ga, Cs, Ta, W - e de que as micas são recolhecidos concentradores naqueles afloramentos, os resultados obtidos 
permitiram reconhecer a presença de outros metais em teores vestigiais, como é o caso do osmio, assinalado 
ocasionalmente em algumas amostras. Foi ainda possível detectar alguns lantanídeos - nomeadamente, La, Nd, Sm e 
Gd. Assinalam-se as múltiplas interferências a ter em conta na detecção de alguns elementos, particularmente os que 
se encontram presentes em teores diminutos. Tomando como exemplo o Os, ilustra-se a desconvolução analítica dos 
espectros FRX na presença de elementos interferentes (sobreposição das riscas L1 do tálio e Kβ do cobre, este 
último ausente nas amostras estudadas, à risca analítica Lα do ósmio).  
  Referem-se as limitações dos programas actualmente existentes para o processamento dos dados quando os 
espectros são recolhidos por dispersão em energias e discute-se a fiabilidade dos resultados semi-quantitativos assim 
obtidos. Salienta-se o mérito geoquímico da informação resultante do rastreio mineroquímico de "metais de alta 
tecnologia" e de metais preciosos por "SXRFA" no estado actual de desenvolvimento desta metodologia de análise 
química elementar. 
 
1. Lopes Nunes, J. (1973). Science de la Terre, Mémoire nr. 26, 261 pp Univ. Nancy, France. 
2. Fung, D.K., Voland, B. e Paech, H.J. (1990). Zeit. Geolog. Wiss., Berlin, 18, 447-457. 
3. Figueiredo, M.O., Basto, M.J., Abbas, K., Chevallier, P., Mello, Z. e Ramos, M.T. (1993). X-Ray Spectrometry, 
22, 248-251. 
4. Basto, M.J., Figueiredo, M.O., Legrand, F., Chevallier, P., Melo, Z. e Ramos, M.T. (1995). Chem. Geol., (em 
publicação). 
 
  Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa) através de uma bolsa 
de pós graduação e da SAREC através da Universidade Eduardo Mondlane (Maputo). 
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Introdução 
  
  Numa ampla área do Rio Grande do Sul é registrada a ocorrência de diques e sills de olivina-diabásio, chaminés 
fonolíticas e intrusões de rochas lamprofíricas . Os corpos básicos (Ribeiro, 1970, 1971; RADAM; Eckert, 1971; Viero 
& Roisenberg, 1994) têm extensões métricas a mais de uma dezena de quilômetros, ocorrendo encaixados em litologias 
do Embasamento Pré-cambriano e no pacote sedimentar permiano da Bacia do Paraná (Grupo Itararé e Formação Rio 
Bonito; G. Ramgrab, comun. verbal). Os diques possuem orientação NW de alto ângulo até E-W.  
  As chaminés fonolíticas (Ribeiro, 1971; Barbieri et al, 1987) mostram seções circulares em planta, compondo um 
conjunto de mais de 35 corpos, de diâmetros que oscilam de poucos metros a aproximadamente 500 metros, em geral, 
configurando altos topográficos. Cortam granitos e xistos do Embasamento pré-cambriano e rochas sedimentares 
triássicas da Formação Caneleiras, por vezes produzindo metamorfismo de contato marcado pelo desenvolvimento de 
porcelanitos. 
  As rochas lamprofíricas no RS distribuem-se numa ampla área geográfica, sendo, contudo, pouco conhecidas.  Até o 
presente momento são registradas oito intrusões, com a publicação de dados parciais (Ribeiro 1970, 1980; Tedesco e 
Robaina, 1991; Tedesco, 1991-inédito; Svisero & Cherigati, 1991; Almeida  & Svisero, 1991; e Caldasso e Sander 
1994). As intrusões aparecem como diatremas e diques de kimberlitos e lamproitos de dimensões mal definidas e 
cortam rochas de idades pré-cambrianas a mesozóicas. Os kimberlitos exibem intensa alteração e relevo negativo, 
enquanto os lamproitos formam diatremas maiores com relevo positivo e alteração mais fraca. 
  Principais lineamentos tectônicos do Rio Grande do Sul. Dois sistemas principais de lineamentos com direções NE 
e NW são identificados por inúmeros autores (Ribeiro, 1980; Jost et al., 1984; entre outros). Ao sistema NW é atribuída 
uma origem no Arqueano a Proterozóico Inferior (?), passando por inúmeras reativações até o Mesozóico. Estas fraturas 
são profundas e serviram de condutos alimentadores para o magmatismo alcalino básico e fonolítico mesozóico, em 
íntima associação com o desenvolvimento do Arco de Rio Grande (Ribeiro, 1971).  
  O sistema NE, por outro lado, é mais jovem, com desenvolvimento no Proterozóico Inferior a Superior (?) e 
importantes reativações no Brasiliano, tendo nesse período condicionado o alojamento de corpos graníticos sin- a pós-
tectônicos. Reativações no Triássico ocasionaram a geração do Graben Arroio Moirão, onde se depositaram os 
sedimentos da Formação Caneleiras, e no Mesozóico, novas movimentações permitem a ascensão dos magmas 
toleíticos na região de Santana da Boa Vista (J.E. Figueró, comun. verbal) e da Formação Serra Geral. Reativações 
recentes são marcadas por grandes lineamentos no pacote vulcânico da Bacia do Paraná e pelo condicionamento de 
sedimentação cenozóica (M. Holz, comun. verbal). 
  Estruturas E-W são registradas no Escudo Sul-riograndense na forma de faixas miloníticas estreitas e descontínuas 
sobre rochas pré-cambrianas (UFRGS, 1995, inédito). No Mesozóico ocorreram reativações de natureza rúptil, 
acarretando o desenvolvimento de drenagens retilíneas e paralelas (Fig. 1), marcadas pelos Rios Jacuí e Camaquã - 
Sistema de Fratura de Porto Alegre-Alinhamento do Camaquã (Asmus, 1978) e Arroio Basílio - Lineamento 
Jaguarão (Costa & Ramgrab, 1989). Anomalias magnéticas alongadas segundo esta direção são registradas ao longo de 
toda a borda Leste do Escudo. (CPRM, 1995, inédito).  
  O sistema rúptil E-W também está impresso no pacote vulcânico mesozóico da Bacia do Paraná, através do 
Lineamento Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul (Zalan, et al. 1990), do Lineamento de Taquara Verde e do 
Alinhamento do Rio Uruguai, em Santa Catarina (Zalan, op. cit; Asmus, 1978). O Alinhamento do Rio Uruguai tem 
continuidade no Oceano Atlântico com a Zona de Fratura de Florianópolis (Asmus, op. cit).   
 
O contexto tectônico do magmatismo alcalino mesozóico. 
 
  A origem do magmatismo alcalino mesozóico no RS pode estar vinculada a anomalias térmicas de pequena amplitude 
no manto, “hot spots”, mais jovens que o vulcanismo toleítico da Bacia do Paraná, ou, conforme adotado neste trabalho, 
estar diretamente relacionada a este vulcanismo através da fusão parcial nos bordos de uma mesma grande pluma 
mantélica. Em qualquer situação, a ascensão dos líquidos magmáticos requer condutos profundos, os quais são 
associados por Ribeiro (1971) ao sistema de fraturas NW. A distribuição geográfica das rochas alcalinas mesozóicas no 
Estado gaúcho (Fig. 1), entretanto, possui uma clara relação com o grande lineamento E-W do Rio Camaquã que, 
projetado para o Oceano Atlântico, tem continuidade na Zona de Fraturas de Porto Alegre (Asmus, 1977). Situação 



análoga é verificada em Santa Catarina, onde uma estrutura E-W, coincidente no oceano com a Zona de Fratura de 
Florianópolis (Asmus, op. cit.), passa pelos Complexos alcalinos de Lajes e Anitápolis. 
  A continuidade de estruturas continentais regionais E-W com grandes falhas transformantes oceânicas indica que estas 
devem ter exercido um papel importante na reativação de fraturas no continente, criando condições favoráveis à 
ascensão e alojamento de magmas mantélicos.  
  No modelo de plumas mantélicas, os líquidos toleíticos são produzidos nas zonas apicais, de menor pressão, enquanto 
os alcalinos, nas zonas periféricas ao longo das mesmas isotermas, onde a pressão é maior. A ocorrência de 
magmatismo alcalino, mais jovem, e toleítico, mais antigo, num mesmo sítio crustal é explicado pelo movimento lateral 
da placa litosférica sobre uma pluma astenosférica. 
  A pluma mantélica Tristão da Cunha desenvolveu-se sob o continente gonduânico no Mesozóico (White & McKenzie, 
1989; Cox, 1989), sendo responsável, neste caso, pela geração da Associação Toleítica da Bacia do Paraná-Etendeka. 
Com a ruptura do continente e a abertura do Oceano Atlântico Sul, a Placa Americana foi deslocada para Oeste e a 
Placa Africana para Leste da pluma, que, permanecendo fixa, encontra-se hoje próxima à Cadeia Mesoatlântica. Com a 
migração, a borda oriental da Placa Americana sobreposta à pluma desloca-se sobre isotermas de profundidades 
crescentes, transicionando de um ambiente de magmatismo toleítico para outro de magmatismo alcalino.  
  O magmatismo alcalino mesozóico do Rio Grande do Sul foi gerado após a abertura do Oceano Atlântico Sul, em 
condições favoráveis ao desenvolvimento de falhas transformantes. As tensões na litosfera oceânica resultantes de 
“stress” termal (Turcotte, 1974 ) ou da mudança do polo de rotação das placas (Francheteau & Pichon, 1972), que 
originam as falhas transformantes, são transmitidas à litosfera continental, reativando antigas fraturas e permitindo a 
ascensão de líquidos alcalinos. Os primeiros líquidos magmáticos controlados por esta tectônica estão representados 
pelos olivina diabásios (~100 M.a), que possuem composição menos enriquecida em elementos incompatíveis e menor 
subsaturação em sílica. O movimento continuado da Placa Americana em direção às zonas periféricas da Pluma, onde a 
fusão é menor, e a manutenção das estruturas (condutos) ativas pelas transformantes conduz à ascensão de líquidos mais 
subsaturados em sílica, com menores razões MgO/FeO e enriquecimento em elementos incompatíveis. Estes líquidos 
estão representados pelos fonolitos (76-90 Ma), que derivam de basanitos (Barbieri et al 1987). 
  A abundância de elementos incompatíveis pode ser decorrente, também, da diversidade composicional da fonte, cuja 
definição requer a análise de dados químicos e isotópicos, que se encontram em fase de refinamento.  
  As rochas lamprofíricas ainda não estão posicionadas estratigraficamente no magmatismo alcalino mesozóico, 
devendo, contudo, ser coetâneo ou mais jovem que os fonolitos 
  Os Complexos Alcalinos de Lajes (65 Ma) e Anitápolis (129 Ma), SC (Fig. 1), estão situados no Alinhamento do Rio 
Uruguai (E-W), que tem continuidade no oceano com o Sistema de Fratura de Florianópolis. A vinculação destes 
complexos alcalinos com a Pluma Tristão da Cunha e com o Sistema de Fratura de Florianópolis, explica a variação 
de idades, não coerentes com o mecanismo de hot spots. O modelo proposto não implica no aumento de idades no 
sentido do movimento da placa, pressupondo apenas diferenças em função da composição química dos líquidos 
magmáticos num mesmo sítio crustal. 
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Objectivo 
 
Caracterizar anomalias em sedimentos de linhas de água, aplicando métodos geoestatísticos. 
 
Geologia e mineralizações 
 
  A área situa-se no Distrito de Castelo-Branco, compreende uma faixa de 20 Kms de largura limitada pelas 
coordenadas M=264.000 a ocidente, M=288.000 a oriente, P=360.000 a Norte e P=340.000 a Sul, e corresponde a uma 
área de 480 Kms2. 
  Do ponto de vista geológico (Fig. 1) a área é dominada por várias unidades litológicas e em especial por um complexo 
metassedimetar de idade Ante - Ordovícica designado por “Complexo Xisto-Grauváquico”, constituído por alternâncias 
de xistos argilosos ou argilo-gresosos e grauvaques. É uma estrutura fortemente injectada por veios quartzosos e 
atravessada por afloramentos graníticos como o Granito de Castelo-Branco, o Granito de Penamacor, e a sudeste a crista 
quartzítica Ordovícica de Penha Garcia. Existem também numerosos filões de rochas ácidas, fundamentalmente 
pegmatíticas e de rochas básicas. A intrusão granítica no complexo metassedimentar originou auréolas de xisto 
mosqueado e por vezes corneanas com andaluzite e cordierite. Segundo Ferreira et al (1987) estes granitóides 
pertencem ao grupo sin-orogénico tardio. 
  As mineralizações estão associadas aos granitos tardi-hercínicos (pegmatitos, veios de quartzo e stockworks) e às 
auréolas de contacto com os metassedimentos (skarns e corneanas calcossilicatadas com scheelite). Podem ocorrer em 
filões de possança variada mineralizados em volframite, cassiterite, arsenopirite, calcopirite e pirite. 

 
 

Fig. 1 - Enquadramento geológico e área de estudo. 
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Amostragem e Técnicas de Análise 
 
  Colheram-se 1286 amostras de sedimentos de linhas de água, sendo estas analizadas em Fe, Ba, P, Cu, B, Zn, Pb, Sn, 
Ni, V, Mn, Be, As, W, Co, Y, Nb e Ag, por espectrometria de emissão por plasma condutivo (DCP), utilizando uma 
metodologia que associa a uma decomposição ácida (HClO4 + HCl + HF) as técnicas do padrão interno e do tampão de 
ionização (Machado, 1987). 
 
Resultados 
 
Cartografia dos teores 
 
  A cartografia dos teores do elemento Sn (Fig. 2) permitiu constatar a especificidade do granito de Penamacor (veios e 
filões pegmatíticos mineralizads em Sn, Be e P) e verificar que o exo e endocontacto e o interior Norte do granito de 
Castelo-Branco apresentam teores elevados em Sn. 
  Para o W (Fig. 3), a concentração de teores elevados manifesta-se no exo e endocontacto do granito de Castelo-
Branco, sendo de salientar a coincidência no exocontacto Norte do granito de teores de w com os teores de Sn (antigas 
minas em volframite e cassiterite). 

 
Variografia 
 
  A aplicação da variografia permitiu constatar que os variogramas experimentais têm uma só estrutura sobreposta ao 
efeito de pepita e foram ajustados a um modelo teórico esférico. O quadro I apresenta os parâmetros dos variogramas, 
sendo C0 o efeito de pepita, C1 o patamar da estrutura e a1 a amplitude da estrutura, considerando o azimute 90º. 
A figura 4 mostra os variogramas experimentais obtidos para o Sn e W (azimute 90º). Para o W nota-se uma razão 
C0/σ2 bastante elevada (54%), enquanto que para o Sn essa razão é inferior (31%). Estas razões elevadas para os dois 
elementos, podem indicar a existência de antigos trabalhos mineiros e eventualmente mineralizações de tipo filoneano. 

 

Quadro I - Parâmetros dos variogramas experimentais 

   Amplitudes  

Variável C0 (ppm2) C1 (ppm2) (a1(m)) 

W 2.6 2.2 4500 

Sn 221 489 11800 
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Fig. 4 - Variogramas experimentais. 

 
Krigagem factorial 
 
  Definida a estrutura espacial, recorreu-se à krigagem factorial, para filtrar os valores das variáveis sendo Y0 e Y1 os 
valores das componentes espaciais, estimados a partir dos valores C0 e C1 dos respectivos variogramas experimentais. 
As figuras 5 e 6 mostram a decomposição das variáveis pela aplicação da krigagem factorial. Pretendeu-se identificar as 
componentes espaciais Y0 e Y1:  
- Y0 está intimamente ligada ao parãmetro C0 dos variogramas experimentais, e representa os valores erráticos, onde 
atribuímos preponderância à contaminação mineira; 
- Y1, intimanente ligada ao parâmetro C1 dos variogramas experimentais, evidencia as imagens mais filtradas e marca 
as concentrações conhecidas e desconhecidas. 
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Conclusões 
 
  A utilização da variografia permitiu estimar Y0 e Y1  a partir dos valores das componentes espaciais C0 e C1. 
Recorreu-se à krigagem factorial para filtrar os valores das variáveis, permitindo-nos afirmar que a componente Y0, 
corresponde a uma componente aleatória, fortemente correlacionada com os valores erráticos (traduzindo 
provavelmente a contaminação de antigos trabalhos mineiros) e a componente Y1 é o indicador da mineralização. 
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Abstract 

 
  The ketone fraction of Tasmanian tasmanite bitumen was analised by HRGC/MS/C  and the following 
substances have been identified : straight chain methyl ketones (C11-C19) maximizing at C13 and C14; the C12 
and C13- (6,10-dimethylundecan-2-one),C14 and C18- (6,10,14- trimethylpentadecan-2-one) isoprenoid methyl 
ketones. 
  The isoprenoid methyl ketones could be derived from the proposed biological precursor of the tricyclic 
terpanes series in tasmanites algae, the tricyclooctaprenol- C40, by breakdown of the extended side chain.The 
other members of the pseudohomologous series would be generated by furrter breakdown of the C19 isoprenoid 
methyl ketone. 
 
KEY WORD:- isoprenoid methyl ketone tasmanite, tricyclic terpane  
 
Introdução 
 
  A tasmanita da tasmânia  é uma rocha de particular interesse, porque o seu betume é constituído 
essencialmente por compostos com o mesmo esqueleto dos terpanos tricíclicos em todas as frações antes 
estudadas (hidrocarbonetos saturados,insaturados e aromáticos e ácidos carboxílicos) Aquino Neto et.al., (1992); 
Simoneit et.al., (1990); Azevedo et.al.(1990,1992,1994,1995). 
  O proposto precursor biológico desta série tricíclica ,seria o triciclohexaprenol - C30  derivado da ciclisação do 
hexaprenol (Aquino Neto et al. (1982); Ourisson et.al.,1982). Para as algas tasmanites, no entanto, a série se 
estende até C40,sugerindo um percursor triciclooctaprenol (Azevedo et.al.. 1995). 
  O trabalho em curso pretende caracterizar as cetonas  isoprenóides do betume da tasmanita da Tasmania e 
correlacioná-las com os terpanos tricíclicos presentes em grande abundância nesta mesma amostra . 
  Sugere-se que estas cetonas isoprenóides sejam derivadas da clivagem da cadeia lateral do  precursor proposto 
dos terpanos tricíclicos, o triciclooctaprenol. 
 
Experimental 
 
  A amostra foi colectada por B.R.T.Simoneit e T.C.Hoering em uma mina de xisto situada em Mersey River na 
Tasmânia-Austrália. 
  A fração cetônica foi isolada por CCD em sílica gel usando diclorometano como solvente e 2-colestanona/3-
lupanona/7-ceto-cleistantano como padrões,visualizada com luz ultra violeta e posteriormente raspada . Foi 
analisada por CGAR-EM-C,coluna capilar com fase estacionária SE- 54 (25m × 0,30mm d.i.; df = 0,25µm), 
hidrogênio como gás carreador programação de temperatura 80 à 300°C, 10 °C/min em um espectrômetro de 
massas HP-5987A,utilizando varredura linear ( 50-500u; 1,87s/decada) e impacto de electrons (70 eV) como 
método de ionização. 
 
Resultados e discussão 
 
  A análise da fração cetônica da tasmanita da Tasmania por CGAR-EM/C figura 1(A) permitiu a observação de 
um perfil de distribuição de uma pequena série de metilcetonas de baixo peso molecular e a presença 



predominante de 4 estereoisômeros do terpano tricíclico cetônico C23, sendo os homólogos superiores 
observados somente em uma baixa abundância relativa. 
  Não foi observada a presença de biomarcadores cetônicos com estrutura hopanóide e esteróide, ao se estudar os 
íons m/z 191,205 e m/z 178, 217 e 231,respectivamente, na análise por CGAR-EM/C. 
  A presença de cetonas na amostra é indicativo de um estágio precoce de diagênese, confirmado pelo baixo 
valor da reflectância da vitrinita (Rο ∼ 0,3-0,4); Aquino neto et.al.(1992). 
 
i - CETONAS LINEARES - O fragmento m/z 58 característico de metilcetonas lineares é apresentado na figura 
1B.Observa-se a presença de homólogos com número ímpar de átomos de carbono ,fato de ocorrência comum no 
caso das metilcetonas . 
O espectro de massas representativo da metilcetona (I) é apresentado na figura 2. A identificação foi feita pela 
interpretação dos espectros de massas,cujo esquema de fragmentação é apresentado na figura 2A e comparado 
com os espectros de massas padrão obtidos da espectroteca. 
 
ii - CETONAS ISOPRENÓIDES - Foram identificadas as metilcetonas isoprenóides C12 e C13-(6,10-
dimetilundecan-2-ona), C14 e C18-(6,10,14-trimetilpentadecan-2-ona). A identificação foi feita pela 
comparação com os espectros de massas da espectroteca, figura 3(B), assim como os obtidos nos trabalhos de 
Ikan et.al.(1973) e Simoneit & Burlingame (1973b). As metilcetonas isoprenóides podem ser vizualizadas pelo 
fragmentograma m/z 58 (pico base), juntamente com as metilcetonas lineares (figura 1B).A presença de 
pseudohomólogos C12 e C14 foi proposta baseada nos valores obtidos para os seus pesos moleculares (P.M.C12 
= 184; P.M.C14 = 212), comparação com os espectros de massas dos pseudohomólogos C13 e C18, assim como 
o tempo de retenção relativa ao C13 e C18. 
 
Conclusão 
 
  Foi observada a presença de cetonas isoprenóides até no máximo C19. Desta ,provavelmente devido a 
posteriores fragmentações, derivariam as  cetonas isoprenóides de cadeia menor . A cetona isoprenóide C19 
seria derivada da cadeia lateral do precursor proposto para os terpanos tricíclicos o triciclooctaprenol. 
 
Referências 
 
AQUINO NETO,F.R.; RESTLE,A.; CONNAN,J.; ALBRECHT,P.&OURISSON,G.(1982).Tet.Letters 23,2027-
2030 
AQUINO NETO,F. R. ;TRIGUIS,J. AZEVEDO,D.A.;RODRIGUES,R. &  SIMONEIT, B. R. T(1992) Org. 
Geochem.18,791-808 
AZEVEDO,D.A.;AQUINO NETO,F.R.;& SIMONEIT B.R.T. (1990). Org.Geochem.25, 475-480. 
AZEVEDO,D.A.; AQUINO NETO,F.R.;&PINTO,A.C.(1992) Org.Geochem.18, 9-16 
AZEVEDO,D.A.;AQUINO NETO,F.R. & SIMONEIT,B.R.T. (1994) Org. Geochem.22 (6) 991-1004 
AZEVEDO,D.A.;AQUINO NETO,F.R.;& SIMONEIT B.R.T..(1995). J.Mass spectrom.30,247-246 
IKAN,R.;BAEDECKER,M.J.& KAPLAN ,J. R. (1973). Nature 244: 154-155.  
OURISSON,G.;ALBRECHT,P.& ROHMER,M. (1982). Trends in Biol. Sciences 7, 236 - 239 
SIMONEIT,B.R.T.& BURLINGAME,A.L.(1973b) .Advan.  Org. geochemistry 1973.Paris, Technip.p.629-648 
SIMONEIT,B.R.T.;LEIF,R.N.; AQUINO NETO, F. R. ;AZEVEDO, D. A. PINTO, A. C. & ALBRECHT,P. 
(1990) Naturwissenschaften 77,380-383 
 







 



V Congresso Brasileiro de Geoquímica e III Congresso de Geoquímica dos países de Língua Portuguesa, Niterói/RJ, 1995 

 
 

DIAGÉNESE DE AMINOACIDOS NOS SEDIMENTOS RECENTES DO 
TALUDE CONTINENTAL ATLÂNTICO  49º23.12' LAT. N 11º38.34' 

 LONG W. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Boski T. 1 ,Costa Pessoa J 2 & Alveirinho Dias J 3 
 
1 UCTRA Universidade do Algarve, Faro, Portugal 
2 Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal 
3 UCTRA Universidade do Algarve, Faro, Portugal 
 
A diagénese de aminoácidos pode servir como um método indirecto de avaliação do grau e da velocidade da diagénese 
do Carbono orgânico particulado e do Azoto retidos no sedimento. O presente estudo inicia a investigação destes 
processos no talude da margem Noreste do Atlântico no quadro de projecto OMEX.  

Materiais e métodos 

Subamostras  de box cores  foram tomadas em tubos 6' de perspex, congeladas seguidamente e antes de análise 
seccionadas em fatias de 1cm a 2 cm. 
  Determinação de aminoácidos 
As alíquotas de  1.0000 g de sedimento homogeneízado1  foram submetidas a hidrólise por  HCl  6 N(5ml) em reactores 
a vácuo Pierce™ reactores no ambiente saturado com azoto. Os reactores permaneceram  no bloco de aquecimento de 
alumínio mantido em  temperatura de  110º C durante 24 horas (Henrichs et al..1984). Após este tratamento o 
hidrolizato foi submetido a liofilização para a seguir ser redissolvido na água destilada livre de matéria orgânica através 
de 4-5 lavagens seguidas cada vez por agitações e centrifugações. Para as subsequentes análises por HPLC foram 
utilizados os derivados fluorescentes das soluções analíticas preparados com ortoftaldialdeida (OPA) (Lindroth & 
Mopper, 1979), 2- mercaptoetanol e tampão borato em  pH 9, agitados durante 2 minutos. O padrão para calibração do 
instrumento  continha  22 aminoacidos (cada em concentração 10-4 M ). Eleição em gradiente foi conduzida em 7 
passos, sendo seguinte a composição do eluente: 
• Eluente A - 78% tampão acetato  (O.1 M) pH 6.9 + 18.5%MeOH + 3.5% THF (tetrahidrofurano).  
• Eluente B  - 35% do mesmo tampão e 65 % MeOH.  
  O conjunto instrumental compunha-se de cromatógrafo JASCO equipado com 2 bombas, coluna Lichrosphere RP-18 
de 20 cm de comprimento,  7125 injector Rheodyne 7125, módulo de mistura de alta pressão , detector UV/VIS,  
espectrofluorímetero 821-FP (lex= 335nm and lem= 450nm). Este último foi acoplado com computador dispondo do  
sistema de armazenamento e processamento de dados   Jones Chromatography JCL 6000 que executava integração de 
picos, ajuste da linha de base e calibração. A estimada sensitividade do método foi de  10-8 M para cada aminoácido. 
O erro analítico foi estimado em +/- 10%. 
  Determinação dos minerais argilosos 
Para a análise mineralógica por DRX foram submetidas amostras não orientadas e laminas com preparados orientados 
das argilas. A confecção dos preparados orientados para análise segiu a seguinte rutina que minimiza a danificação das 
estruturas dos minerais argilosos (Thorez, (1976): 
1) Destruição da matéria orgânica por H2O2 à 130 V em proporção 1:1 com suspensão aguosa de sedimento, durante 24 
horas. 
2) Lavagem tripla de sedimento com água destilada através de resuspensões  consecutivas e  20 centrifugação à 4000 
rpm. 
3) Recuperação das fracções finas apos peneiragem 63µ 
4) Recuperação das fracções φ< 5 através de pipetagem , centrifugação à 3000 rpm e preparação de 3 agregados 
orientados nas laminas de vidro 
5) Saturação das argilas com etilenoglicol e tratamento térmico à 510º 
Para obtenção de difractogramas das amostras não orientadas e orientadas (naturais, glyceroladas e aquecidas à 510ºC  )  
foi utilizado aparelho Philips PW 1390 equipado com anticátodo CuKα  (50 kV, 40 mA) e goniómetro vertical Philips  
PW 1050 com fenda de divergência de 4o, fenda receptora de 0.2 mm, fenda de dispersão de 4o , monocromador grafite 
e detector proporcional. A constante de escala foi 400 c/sec. 
  Análises granulométricas 
Foram feitas por meio de peneiragem até  φ>  63µ e por meio de pipetagem para fracções de φ< 63 . 

                                                             
1 Todas as precauções foram tomadas no sentido de evitar contaminações. Todos recipientes  foram lavados 

com HCL e HNO3 e o uso de luvas de latex foi contínuo durante preparação das amostras 



Discussão dos resultados 
 

A análise granulométrica revela nítida diminuição do tamanho médio de grão (fig. 1). Em porção superior do 
perfil a fracção grosseira  φ <4 ( 63 µ ) é dominada por foraminíferos (na ordem decrescente de abundância 
Globigerina spp.,Uvigerina sp., Lenticulina sp., Globulina sp., Quinquelulina sp.). Em direcção da base de perfil 
carotado a fracção siltosa fina torna se dominante indicando maior aporte litogénico. As primeiras estimações de 
período de tempo que abrange o perfil descrito situam-se na ordem de primeiras dezenas de anos. 

A análise dos 10 difractogramas mostra que a mineralogia das fracções Ø>5 é dominada por   calcite, quartzo, 
ilite, clorite , camadas mistas I-C  e feldspatos. O teor dos minerais argilosos  aumenta a partir de 20% em parte 
superficial do carote até ca de  45%  na base. A cristalinidade dos clorites revela igualmente aumento com 
profundidade. 

A análise dos aminoácidos totais permitiu quantificar  os 14 mais importantes (fig.2), componentes individuais 
produzidos durante decaimento da fracção proteíca da matéria orgânica. Os restantes 7 aminoacidos a serem 
adicionados a este grupo em segunda fase de análises, provavelmente não ultrapassam os 5 - 10% do total , de 
acordo com estudos já existentes (e.g. Buridge & Martens, 1988; Henrichs & Farrington ,1987;Steinberg et. 
al.,1987). Ácidos aspárticos e glutámico, glicina, arginina e alanina são de ponto de vista quantitativo os mais 
importantes componentes do grupo, com clara tendência de diminuir com profundidade crescente. Lisina revelou 
igualmente a tendência de concentrar-se no sedimento mais recente. Este gradiente de concentração dos 
aminoácidos indica que as fracas ligações entre mal cristalizadas fracções argilosas e compostos orgânicos, 
tornam estes últimos vulneráveis a ataque bacteriana durante as primeiros etapas de diagênese do sedimento. O 
ordenamento diagenético das estruturas dos filosilicatos produz ligações fortes com radicais orgânicos (Henrichs 
& Sugai, 1993) de carácter iónico, diminuindo assim  a velocidade de decaimento.  De acordo com os dados 
obtidos TAA (aminoácidos hidrolizáveis + dissolvidos em água intersticial) contribuem até 10 % do azoto total 
no sedimento (dados não publicados UCAMB). A diminuição dos TAA  paralelamente com  razão azoto em 
TAA/ azoto residual, apontam para mais rápido decaimento biológico dos aa de que outros compostos orgânicos 
portadores de azoto. 

Ácidos aspártico, glutámico e glicina, proporcionalmente a outros aa aumentam  com profundidade  indicando 
caracter selectivo da sua preservação que pode ser atribuído a maior afinidade com filosilicatos. 

Em relação a metodologia de trabalho, a hidrólise de aminoácidos durante  24 h e à 110ºC revelou-se mais 
completa e/ou menos destructiva de que recentemente proposta hidrólise accelerada (Cowie & Hedges, 1992) 
durante  70 minutos à 150ºC.  

O presente estudo foi feito no quadro de projecto OMEX financiado por Comissão da União Europeia. 
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Introdução 

As bacias marginais brasileiras formaram-se a partir da ruptura continental do Gondwana e tiveram seu 
desenvolvimento associado à separação entre Brasil e África. As seqüências deposicionais iniciais continentais 
lacustres gradaram para seqüências transicionais de golfo e estas para seqüências de mar aberto com a evolução 
da separação continental. O estudo da transição das seqüências sedimentares lacustres para as seqüências 
marinhas sob o enfoque da geoquímica orgânica permite uma investigação detalhada e a obtenção de importantes 
informações quanto às mudanças paleoambientais ocorridas nessa transição. 

Na porção sul da bacia do Espírito Santo, as rochas formadas durante essa fase da evolução da bacia 
encontram-se bem representadas e amostradas permitindo assim tal investigação. As variações de parâmetros 
geoquímicos já estudados para a referida seção mostram uma gradação de um ambiente lacustre de água doce 
para um ambiente lacustre de água salobra a salgada (Rodrigues et al, 1988). 

Para o presente estudo foi escolhido um poço na porção sul da Bacia do Espírito Santo, na plataforma de 
Regência. O intervalo de interesse corresponde à parte superior da formação Cricaré, equivalente ao membro 
Sernambi (Vieira et al, 1994), entre as profundidades de 3000 e 3220m. À esta seção é atribuída idade pré-
Alagoas por correlação litoestratigráfica pois a seção apresenta-se predominantemente estéril e os poucos dados 
bioestratigráficos baseados em palinomorfos e ostracodes não são conclusivos (Moura, 1989 e Regali, 1992). 

Metodologia 

As análises realizadas utilizaram métodos amplamente aplicados pela geoquímica orgânica no estudo de 
sedimentos e rochas sedimentares como, determinação de carbono orgânico total (COT), análises de pirólise 
Rock-Eval e de petrografia orgânica. As amostras de rocha também foram submetidas à extração com solvente 
orgânico e os extratos assim obtidos submetidos à análise de isótopos estáveis de carbono e à separação pela 
cromatografia líquida. As frações de hidrocarbonetos saturados separadas pela cromatografia líquida foram 
analisadas pela cromatografia gasosa e pela cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas com o 
fim de monitorar mudanças na distribuição de marcadores biológicos, indicadores do ambiente de deposição. 

Também foram determinados os teores de enxofre total, das amostras de rocha após a extração com solvente 
orgânico, pelo método da fluorescência de raios-X (Estrada & Rehim, 1995). 

Resultados e discussão 

Os dados de carbono orgânico total (COT) mostram altos teores (>5%) na base do intervalo que gradam para 
valores menores, em torno de 3%, até o topo da seção quando atingem novo pico de aproximadamente 9% 
(Figura 1a). Os dados de potencial gerador (pico S2 da pirólise) apresentam uma variação idêntica à dos dados 
de COT indicando assim uma semelhança na qualidade da matéria orgânica de todo o intervalo, referente à 
capacidade de conversão em hidrocarbonetos. Os resultados de índice de hidrogênio (IH), com altos valores(> 
650 mg HC/g COT) em todo o intervalo, indicam além de ótimas condições de preservação, boa qualidade da 
matéria orgânica para geração de hidrocarbonetos. Um parâmetro geoquímico amplamente utilizado é a 
abundância relativa dos hidrocarbonetos isoprenóides pristano e fitano que ocorrem normalmente em 
quantidades significativas nos sedimentos. Analisando-se o comportamento da razão pristano/fitano com a 
profundidade pode-se ter uma idéia das condições óxico-redutoras do ambiente desde que esses compostos 
tenham uma mesma origem. Quando se compara essas razões com os dados de COT, verifica-se que os valores 
mais baixos, indicadores de condições mais redutoras correspondem aos teores mais altos de COT indicando 
assim que teria havido uma maior preservação nesses intervalos como o que ocorre na base da seqüência, entre 
3210/3159m, (Figura 1a e 1b). 

Como foi visto pela análise de petrografia orgânica ocorre predomínio de matéria orgânica do tipo amorfa em 
todas as amostras analisadas. Observou-se um gradual aumento da contribuição de matéria orgânica lenhosa em 
direção ao topo da seção, que varia de 5% na amostra mais profunda (3168m) a 30% na mais rasa (3060m), 
sugerindo uma gradação para ambientes menos distais. Através das análises organopetrográficas também foi 
possível se evidenciar diferentes graus de oxidação sofridos por essas rochas principalmente pelas diferenças na 



fluorescência sob luz ultravioleta da matéria orgânica amorfa. Verificou-se um aumento gradual do grau de 
oxidação da base para o topo do intervalo até a amostra da profundidade 3078m, compatível portanto com as 
condições mais oxidantes sugeridas pelos dados discutidos anteriormente. A amostra de 3060m, entretanto 
apresentou fluorescência compatível com um menor grau de oxidação, ou uma melhor preservação. 

Pela Figura 1b verifica-se que os teores de enxofre total obtidos para as amostras extraídas apresentam uma 
variação significativa entre 0 e 2%. Observou-se a ocorrência dos valores mais baixos (em torno de 0,5%) na 
parte inferior do intervalo (3155/3210m) com um acréscimo acentuado para valores maiores do que 1%, acima 
de 3155m até a profundidade de 3063m. A partir daí verifica-se teores menores do que 1% que sobem novamente 
no topo da seção. 

Foi aplicado o método C/S de Berner & Raiswell (1984) para diferentes pacotes do intervalo separadamente. 
Para o grupo de amostras equivalente à porção basal do intervalo (amostras de 3210 a 3153m) não foi verificada 
correlação entre os teores de COT e de S, onde baixos teores de S correspondem a diferentes valores de COT. O 
padrão assim verificado encaixa-se naquele típico proposto para rochas depositadas em ambiente de água doce 
ou levemente salgado. No restante do intervalo observa-se uma grande diferença nos padrões dos gráficos, com 
teores de enxofre bem maiores correspondentes a teores de COT mais baixos indicando um aumento bem 
definido da salinidade do ambiente. 

Verifica-se que os valores mais negativos da razão isotópica δ13C, < -30 ‰, também correspondem aos maiores 
teores de carbono orgânico e aos menores teores de enxofre, no intervalo 3210/3153m (Figura 1a, 1b e 1c); o que 
sugere uma contribuição significativa de matéria orgânica derivada de metanogênese como resultado da baixa 
disponibilidade de enxofre no ambiente. Esta possibilidade está sendo investigada em detalhe através da 
determinação das razões isotópicas de carbono de biomarcadores individuais como pristano e fitano. Esses 
resultados também trarão importantes informações à respeito dos precursores destes compostos, que são 
imprescindíveis para as interpretações quanto às condições óxico-redutoras do ambiente. Também está sendo 
investigado em maior detalhe a deflexão da curva no intervalo 3080/3050m que apresenta valores muito pesados 
(Figura 1c). 

Os dados obtidos pelas análises de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas fornecem 
parâmetros geoquímicos paleoambientais baseados em razões de biomarcadores e nos seus padrões de 
distribuição. 

Observando-se a abundância relativa dos compostos da família dos hopanos em relação aos esteranos tem-se 
uma idéia da contribuição ao sedimento da matéria orgânica proveniente predominantemente de bactérias em 
relação àquela proveniente de algas, respectivamente. No gráfico (Figura 1e) verifica-se uma diminuição gradual 
desta razão da base para o topo da seção, o que indica de modo geral aumento da contribuição algálica. Constata-
se a ocorrência de dois períodos de maior contribuição bacteriana verificados pelos aumentos acentuados da 
razão hopanos/esteranos, a 3080 e 3150m, aproximadamente, e que coincidem com inflexões positivas da curva 
de COT. 

O índice de gamacerano é um parâmetro que fornece informações sobre a salinidade e o grau de restrição do 
ambiente. Altos valores são indicadores de condições altamente redutoras e/ou hipersalinas. (Peters & 
Moldowan, 1993). Neste caso verifica-se uma tendência geral de diminuição deste índice indicando a gradação 
para um ambiente com condições normais, isto é, cada vez menos restritas (Figura 1f). Além disso, verifica-se a 
ocorrência de dois períodos de maior restrição onde os índices atingem seus maiores valores. O período mais 
antigo coincide com a porção basal de maior preservação de matéria orgânica identificada pelos outros 
parâmetros. O segundo também coincide com uma fase de condições mais restritas verificada pelas razões 
pristano/fitano e de isótopos de carbono. 

Conclusões 

1- Os parâmetros geoquímicos e a abundância relativa de marcadores biológicos mostram claramente variações 
no paleoambiente de deposição. 

2- Os altos índices de hidrogênio verificados sugerem processos de reciclagem da matéria orgânica por 
bactérias dentro do sedimento atuantes em todo o intervalo. 

3- Verifica-se ao longo da seqüência investigada uma tendência geral de mudança de condições ambientais 
restritas para condições mais oxidantes. 

4- A base do intervalo destaca-se por apresentar condições de água doce restritas, que permitiram uma maior 
preservação da matéria orgânica. 

5- O topo da seqüência mostra um aumento de salinidade e variações acentuadas nos parâmetros geoquímicos 
que refletem intercalações de episódios com maior restrição. 
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Introdução 

 
A Bacia de Sergipe apresenta uma seqüência evaporítica de mais de 800 metros de idade aptiana denomidada 

Membro Ibura da Formação Muribeca. Essa seqüência foi subdividida (Szatmari et al., 1974) em uma seqüência 
basal de salinidade crescente, que grada de carbonatos a sais complexos como taquidrita (fase regressiva) e uma 
seqüência superior de salinidade decrescente que grada dos sais complexos para carbonatos (fase transgressiva). 

Da seqüência basal foram estudadas oito amostras de um poço perfurado na porção terrestre da bacia, região de 
Taquari-Vassouras, com a finalidade de investigar em detalhe possíveis mudanças no palaeoambiente de 
deposição, através da caracterização da quantidade e qualidade da matéria orgânica preservada no sedimento. Tal 
seção corresponde a cerca de 100 metros da seqüência evaporítica composta de carbonatos, anidrita, halita e 
folhelhos. 

Metodologia 

As análises geoquímicas envolveram a determinação do teor de carbono orgânico total (COT) e a pirólise Rock-
Eval das amostras pulverizadas. Essas amostras também foram extraídas com solvente orgânico e seus extratos 
foram submetidos à análise de isótopos estáveis de carbono e separados em frações pela cromatografia líquida. 
As frações de hidrocarbonetos saturados obtidas pela cromatografia líquida foram analisadas pela cromatografia 
gasosa e pela cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. 

Resultados e discussão 

Foram analisadas oito amostras imaturas de quatro intervalos que correspondentes a doze metros de folhelhos 
intercalados nos pacotes de sal da seqüência evaporítica regressiva da porção mais basal do Membro Ibura, onde 
ocorreu preservação de matéria orgânica. 

Os teores de carbono orgânico total (COT) obtidos mostraram baixos valores, em torno de 0,5 %, com a 
exceção da amostra a 751,2 m, que se destacou com teor acima de 5 % (figura 1a). Os parâmetros obtidos pela 
pirólise Rock-Eval apresentaram na porção inferior da seção baixos índices de hidrogênio (IH médio de 230 mg 
HC/g rocha) e altos índices de oxigênio (IO médio de 150 mg CO2/g rocha) enquanto que, a amostra a 751,2 m 
apresentou maiores valores de potencial gerador (S2 de 24,4 mg HC/g rocha) e de IH (figura 1b; 465 mg HC/g 
COT). 

O cromatograma, figura 2a, representa a distribuição de hidrocarbonetos alifáticos referente à porção inferior 
(762,5/822,08m) da seção. Esta distribuição caracteriza-se por altas concentrações de n-C17, e dos isoprenóides 
pristano e fitano (provavelmente de origem algálica) e predominância dos n-alcanos ímpares sobre os pares, no 
intervalo n-C23 a n-C33. Na figura 1d observa-se que a porção inferior da seção apresenta alta concentração 
relativa de n-alcanos (n-C23 a n-C33) indicando uma contribuição significativa de matéria orgânica derivada de 
vegetais superiores. Os baixos valores de COT e IH, assim como os altos valores de IO e a predominância de 
esteranos em C29 em relação aos em C27 e C28, corroboram a influência de matéria orgânica de origem terrestre 
nessas amostras. 

A figura 2b mostra o cromatograma da amostra de 751,2 m, que apresenta distribuição de hidrocarbonetos 
alifáticos distinta. Os compostos predominantes são pristano, fitano e i-C16. Caracteriza-se também pela baixa 
concentração de n-alcanos com exceção de n-C17 e pela contribuição significativa de outros isoprenóides. Essa 
composição juntamente com a menor proporção de hopanos em relação aos esteranos, e a predominância de 
esteranos em C28 em relação aos esteranos em C27 e C29 sugere uma origem diferente da matéria orgânica 
preservada em relação àquela da porção inferior do intervalo. 

A curva de δ 13C da matéria orgânica extraída (figura 1c) mostra valores médios em torno de -26,0 ‰, com uma 
forte deflexão a 751,2 m, onde atinge o valor de -24,0 ‰. É provável que os valores mais negativos (-26,0 ‰) 
representem uma contribuição de matéria orgânica terrestre. O valor de -24,0 ‰ na amostra mais rica sugere alta 



produtividade e condições mais restritas no ambiente deposicional que resultaram em alta preservação da matéria 
orgânica. 
Conclusões 

 
A integração de estudos geológicos e geoquímicos evidenciou uma mudança progressiva das condições do 

paleoambioente de deposição, semelhante ao que foi observado por Benali et al. (1995) na seção evaporítica da 
Bacia de Lorca na Espanha. Foram identificados duas facies típicas: 

A parte inferior da seqüência (762,5/822,08 m) carateriza-se por um ambiente evaporítico onde foram 
depositados horizontes de folhelhos e calcários intercalados em pacotes de sal, provavelmente como resultado de 
aporte periódico de água continental e marinha. Durante esses eventos foi possível a produção e a incorporação 
no sedimento de matéria orgânica proveniente de algas autóctones com uma contribuição significativa de matéria 
orgânica derivada de vegetais superiores trazidos por águas superficiais para dentro da bacia. Nesses períodos 
predominava boa circulação e conseqüentemente boa oxigenação da coluna d’água, responsáveis pela baixa 
preservação de matéria orgânica. 

Na porção superior da seção, a 751,20 m, constata-se uma grande mudança nas condições do ambiente que 
permitiu a deposição de maior quantidade de matéria orgânica. A condição predominante era de pouca circulação 
das águas e pequena contribuição continental, que tornaram a bacia restrita e provavelmente anóxica. Essas 
mudanças permitiram a ocorrência de um evento de maior produtividade e que resultou numa maior preservação 
da matéria orgânica. 
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Introdução 

 
A geoquímica orgânica desempenha um papel fundamental em avaliações regionais de bacias sedimentares, 

através do mapeamento das áreas de geração de hidrocarbonetos, caracterização dos tipos de óleo e 
estabelecimento de modelos de geração, migração e acumulação. Nos últimos anos, a sua aplicação tem se 
voltado para um detalhamento em escala de reservatório, visando identificar heterogeneidades composicionais 
dentro de um mesmo campo de petróleo, com importantes implicações para o entendimento da história de 
preenchimento do reservatório no sentido de fornecer subsídios para o desenvolvimento das estratégias de 
produção e desenvolvimento dos campos de petróleo. 

Diversos autores têm reportado variações na composição do petróleo em grande escala desde há muito tempo. 
Os primeiros trabalhos mostrando tais diferenças foram publicados por Sage & Lacey (1938) e Hirschberg 
(1984). Mais recentemente, vários pesquisadores têm publicado artigos enfocando mais detalhadamente a 
geoquímica de reservatórios, como por exemplo England et al. (1987), England e Mackenzie (1989), Horstad et 
al. (1989), e Leythaeuser e Ruckheim (1989), Larter et al. (1991) e Studdart (1993). No Brasil, resultados de 
análises geoquímicas no estudo de migração foram usados por Trindade e Carminatti (1987), Soldan et al. 
(1990), Trindade et al. (1992), Cerqueira et al. (1993) e Cerqueira (1994). 

A metodologia analítica empregada nos estudos de geoquímica de reservatórios é basicamente a mesma usada 
nos trabalhos de geoquímica para exploração, como por exemplo, pirólise, cromatografia líquida, cromatografia 
gasosa, análise dos biomarcadores por CG/EM, isótopos de carbono, isótopos de estrôncio, etc. Os compostos 
polares, notadamente os nitrogenados, destacam-se como novos biomarcadores utilizados como indicadores de 
direção de migração. As amostras estudadas geralmente são óleo ou gás produzidos em testes de formação, óleo 
extraído de tesmunhos e água de formação. 

Neste trabalho são discutidos os resultados das análises efetuadas em amostras de indícios do Campo de Dom 
João, Bacia do Recôncavo e de petróleo do Campo de Albacora, Bacia de Campos. 

Campo de Dom João, Bacia do Recôncavo 

No campo de Dom João existem várias zonas produtoras dentro da Fm. Sergi, e o petróleo migrou a partir do 
Baixo de Camaçari para o Alto de Dom João. Foram investigadas, portanto, variações composicionais entre os 
óleos acumulados nas várias zonas produtoras e sua correlação com as propriedades petrofísicas das rochas.  

Visando compreender a história de preenchimento do Campo de Dom João, foram plotados parâmetros de 
maturação baseados em biomarcadores com as propriedades petrofísicas das rochas reservatório. No poço 7-DJ-
779-BA, onde foram analisadas amostras representativas das várias zonas produtoras do campo, foi observada 
uma correlação inversa entre os parâmetros de maturação e medidas de porosidade e permeabilidade (Figura 1). 
Esta observação é particularmente mais evidente entre a razão C29 abb/abb+aaa esteranos e a permeabilidade. 
Valores consistentemente mais reduzidos de permeabilidade são acompanhados por maiores razões nas zonas C, 
E e F. Esta correlação indica que as zonas menos permeáveis estão saturadas com óleos termicamente mais 
evoluídos que migraram para o reservatório mais tardiamente. Zonas com intervalos onde a permeabilidade é 
mais elevada (zonas G e H) são caracterizadas pela presença de óleos menos maturos, indicando preenchimento 
inicial dos intervalos de maior permeabilidade. 

Campo de Albacora, Bacia de Campos 

No Campo de Albacora a produção do petróleo se faz de reservatórios albianos (Arenito Namorado) a 
eocênicos (Formação Carapebus). Foram estudados detalhadamente amostras de óleo do Arenito Namorado 
visando a determinação da direção do preenchimento daquele reservatório. 

O corpo de arenito principal atravessado pelos poços 3-AB-2-RJS e 4-RJS-330A foi preenchido antes do  
arenito atravessado poços 1-RJS-305 e 4-RJS-328, pois esses últimos são mais maturos (Fig. 2). A migração do 
petróleo dentro do corpo principal se deu de sudoeste para nordeste a partir da falha que se encontra a oeste (Fig. 
2), o que pode ser verificado pela maior evolução térmica do óleo no poço que fica próximo àquela falha (3-RJS-
343B). 



As análises dos compostos nitrogenados confirmam o modelo estabelecido pelos dados de evolução térmica. Os 
valores das principais razões entre isômeros dos compostos nitrogenados analisados quando plotados em mapa 
também sugerem a direção sudoeste/nordeste como o sentido de migração do óleo dentro do reservatório (Fig. 3). 
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Introdução 
 
  À Geoquímica do Petróleo compete identificar e avaliar as rochas geradoras de hidrocarbonetos, correlacionar os 
óleos entre si e com as rochas geradoras, orientando a exploração para áreas e intervalos geológicos mais favoráveis à 
existência de acumulações comerciais de petróleo, reduzindo assim, de modo significativo, o risco exploratório. 
  No âmbito  da Petrobras a geoquímica orgânica tornou-se uma metodologia indispensável, de apoio ao processo 
exploratório das bacias sedimentares brasileiras e das bacias exploradas pela Braspetro no exterior. 
 
Discussão 
 
  O conhecimento adquirido nas últimas décadas sobre a gênese e ocorrência do petróleo deve-se principalmente ao 
desenvolvimento de técnicas analíticas sofisticadas e ultrasensíveis criadas pelos laboratórios de Geoquímica das 
companhias petrolíferas. Tendo em vista que o petróleo tem uma ocorrência desigual na superfície da Terra, nas 
chamadas bacias sedimentares, é preciso estudar detalhadamente essas bacias para encontrar acumulações comerciais de 
hidrocarbonetos (óleo ou gás). 
  A Geoquímica do Petróleo compete identificar e avaliar as rochas geradoras, correlacionar os óleos entre si e com as 
rochas geradoras, orientando a exploração para áreas e intervalos mais favoráveis à existência de acumulações 
comerciais de hidrocarbonetos.  
  Nos últimos anos, a geoquímica do petróleo equipou-se com  a mais moderna aparelhagem analítica, acompanhando o 
rápido desenvolvimento que a industria do Petróleo vem sofrendo.  Os esutdos geoquímicos permitem, entre outros 
parâmetros: 
 
 
 - a identificação e quantificação de rochas geradoras, 
 - classificacão genética de hidrocarbonetos, 
 - a correlação óleo x óleo e óleo x rocha geradora, 
 - a compreensão dos processos de geração, migração, acumulação e biodegradacão de hidrocarbonetos, 
 - a determinação de paleoambientes deposicionais, 
 - a detecção de micro-exsudações na superfície através da geoquímica de prospecção, 
 - simulação e quantificação de hidrocarbonetos gerados, 
 - determinação da origem de derrames de óleo no mar, rios, lagos e solos, 
 -   caracterização de sistemas petrolíferos. 
 
 
  O Setor de Geoquímica da Petrobras/ Cenpes equipou-se nos últimos anos com a mais moderna aparelhagem analítica 
em Geoquímica Orgânica de Petróleo existente na atualidade, de modo que pode analisar com segurança, detalhe e 
rapidez , rochas, óleos e extratos de qualquer idade ou parte do mundo. Utiliza para tanto tecnologias de carbono 
orgânico total (COT),  pirólise "rock-eval", hidropirólise, reflectância de vitrinita, índice de coloração de esporos (ICE), 
fluorescência em luz ultravioleta, extração "soxhlet", cromatografia líquida e gasosa, isótopos estáveis de carbono, de 
oxigênio e de deutério, cromatografia gasosa/ espectrometria de massas (GC-MS e GC-MS/MS) para a análise de 
biomarcadores, isótopos de biomarcadores individuais (GC-IRMS) e microbiologia.  Os resultados dessas análises 
permitem estimar o potencial gerador, definir correlações entre os óleos e entre óleos e rochas geradoras, inferir história 
de maturação favorável ou não à geração e expulsão de hidrocarbonetos, e identificar rotas preferenciais de migração, 
de modo a contribuir de modo significativo na tomada de decisões sobre o abandono de determinadas áreas, a 
intensificação de exploração noutras áreas, ou a perfuração de poços pioneiros de petróleo.  
  A aplicação de tecnologia  de prospecção geoquímica em superfície permite identificar exsudações naturais de 
hidrocarbonetos que, ao contaminarem o solo, causam distúrbios físicos, químicos e/ou biológicos detectáveis apenas 
por sofisticados equipamentos analíticos. No contexto atual, o modelo padrão de prospecção geoquímica de superfície 
necessariamente contempla a gasometria (que detecta e quantifica os hidrocarbonetos na superfície), de microbiologia 



(que identifica os microorganismos do solo que se utilizam de hidrocarbonetos como fonte exclusiva de carbono), de 
hidrogeoquímica (que trata dos compostos orgânicos do petróleo solúveis em água), e de geoquímica inorgânica (que 
analisa os efeitos e as transformações físico-químicas que os hidrocarbonetos causam na superfície).  
  A necessidade de dados completamente automatizados cada vez mais sensíveis e sem prolongados tratamentos 
químicos levou ao desenvolvimento e ao aprimoramento da Geoquímica Molecular. Inicialmente os óleos e extratos 
obtidos das rochas são igualmente analisados por cromatografia líquida, que determina três frações de constituintes 
presentes: as parafinas (normais, iso- e ciclo-), os aromáticos e resinas (compostos sulfurados, nitrogenados e 
oxigenados) e os asfaltenos. As três frações separadas por cromatografia líquida podem ser detalhadas através da 
cromatografia em fase gasosa, especialmente as parafinas, que fornecem dados sobre a constituição dos 
hidrocarbonetos. A distribuição das parafinas normais, por exemplo, sugere a origem e os ambientes deposicionais da 
matéria orgânica geradora. Os resultados das análises cromatográficas no SEGEQ são obtidos através do Sistema de 
Automação de Laboratórios HP-3357, que integra todos os dados e apresenta histogramas computadorizados dos perfis 
cromatográficos das amostras.  
  Muito recentemente, o reconhecimento de biomarcadores ganhou novo impulso, graças ao surgimento de aparelhagens 
altamente sensíveis, combinando computadorizadamente equipamento de cromatografia gasosa e espectrometria de 
massas, o que permite a separação acurada de misturas complexas de hidrocarbonetos e identifica com alta precisão 
seus componentes individuais através de suas características espectrais de massa. Tal avanço permitiu a aplicação de 
fósseis geoquímicos saturados e aromáticos presentes em sedimentos e óleos, como ferramenta paleoambientais, 
paleoecológicas e paleotérmicas. As estruturas moleculares destes fósseis quando incorporadas aos sedimentos sofrem 
pequenas modificações, preservando seus esqueletos básicos de carbono. Desta maneira, estas podem ser 
correlacionadas com os esqueletos de carbono dos organismos precursores, que são sintetizados por seres vivos nos 
diversos ambientes deposicionais.  
  A premissa básica do método é que a variação do tipo e concentração do organismo irá depender, principalmente, das 
condições fisico-quimícas do ambiente, como também da sua evolução dentro do tempo geológico. Naturalmente, tais 
condições são refletidas na composição quimíca dos organismos incorporados aos sedimentos e, consequentemente na 
distribuição dos fósseis geoquímicos de sedimentos e petróleos. Desta forma, diferentes condições ambientais, como 
salinidade, pH, temperatura e concentração de oxigênio na água e clima controlariam não só a biomassa original, como 
também sua concentração. Assim sendo, cada ambiente deposicional seria representado por um tipo ou conjunto 
particular de fósseis geoquímicos com concentrações distintas. Por outro lado, a evolução dos organismos implica que 
diferentes espécies ocuparam determinados nichos ecológicos ao longo do tempo geológico. Consequentemente, muitos 
fósseis geoquímicos são característicos de determinado tempo geológico, podendo portanto serem utilizados como 
metodologia auxiliar na cronoestratigráfia. Cabe salientar que os fósseis geoquímicos constituem a única alternativa 
conhecida que permite interpretar paleoambientes deposicionais e idades geológicas a partir da análise de amostras de 
óleo. 
  Na Petrobras, o Setor de Geoquímica do CENPES (SEGEQ), com 20 anos de experiência, possui um potencial 
analítico instalado para cerca de 25.000 análises/ano.  Nos últimos anos o SEGEQ vem participando, em colaboração 
com o Departamento de Exploração da PETROBRÁS, de um grande programa de re-avaliação do potencial petrolífero 
das bacias sedimentares brasileiras, o qual  tem auxiliado significativamente o processo exploratório. 
  O SEGEQ tem igualmente efetuado avaliações e serviços técnicos em apoio à BRASPETRO e em convênio  com 
outras empresas petrolíferas, em diversos países como: a Líbia, Trinidad-Tobago, Iraque, Iêmen do Sul, México, 
Colômbia, Bolívia, Angola, Venezuela, Tanzânia, Zaire, Equador e Cuba entre outros. 
  No campo da pesquisa o SEGEQ trabalha intensamente junto com outros setores e Divisões do CENPES, assim como 
centros de pesquisa de outras companhias de petróleo e universidades brasileiras e estrangeiras, na implantacão, 
aperfeiçoamento e  desenvolvimento de tecnologias emergentes e vanguarda como por exemplo: Marcadores biológicos 
como ferramenta paleoecológica e cronoestratigrafica, isótopos individuais de fósseis geoquímicos, modelagem 
paleogeografica e paleoclimatica aplicada na predição de áreas contendo rochas potencialmente geradoras de 
hidrocarbonetos e modelagem quantitativa de processos de geração, migração e acumulação de hidrocarbonetos.  
  Outra área  tecnológica na qual a geoquímica de petróleo tem avançado significativamente é a de geoquímica de 
reservatório, a qual permite um detalhamento dos tipos de óleos, em escala de reservatório, visando identificar 
heterogeneidades composicionais dentro de um mesmo campo de petróleo, com importantes implicações para o 
entendimento da história de preenchimento do reservatório. Estes dados fornecem subsídios para o desenvolvimento das 
estratégias de produção e desenvolvimento dos campos de petróleo. 
  
 
Conclusões 
 
  O cenário politíco/ econômico vivido atualmente pela indústria do petróleo, faz com que cada vez mais procure-se 
melhorar o entendimento dos sistemas petrolíferos de bacias sedimentares, sob aspecto exploratório, em cujo contexto a 
geoquímica do petróleo tem um papel imprescíndivel. Por outro lado o aumento do custo de exploração abre 
perspectivas para o desenvolvimento e aplicação cada vez maior da geoquímica de reservatório visando o incremento da 
recuperação de hidrocarbonetos já descobertos. 
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Introdução 
 
A exploração petrolífera através da prospecção geoquímica de superfície baseia-se no princípio de que, 

invariavelmente de todas as acumulações significativas de petróleo e/ou áreas sedimentares portadoras de rochas 
ricas em matéria orgânica (geradoras de hidrocarbonetos), as frações mais leves dos hidrocarbonetos emanam em 
direção à superfície  através dos mecanismos de difusão, efusão, flotabilidade, assim como falhas, fraturas e 
movimentos hidrodinâmicos. Estas emanações dependendo de sua intensidade podem ser classificadas como 
micro- e macro exsudações, entretanto independentemente da quantidade dos hidrocarbonetos emanados 
“contaminam” o solo, causando efeitos químicos, físicos e biológicos passíveis de detecção através de métodos 
específicos. 

Recentemente foram concluídos dois grandes prospectos exploratórios executados na Bacia do Solimões. O 
primeiro localizado na área do campo descoberto no final dos anos 70, na região do rio Juruá e o segundo, 
descoberto em meados da década passada, na região do rio Urucu. 

 
Metodologia 

 
A gasometria detecta os hidrocarbonetos gasosos e seus vapores nos solos superficiais, enquanto que as 

técnicas microbiológicas estimam a quantidade dos microorganismos consumidores de hidrocarbonetos. Essas 
duas técnicas aliadas à análise e tratamento das imagens satelitares tornam o processo exploratório mais versátil 
e com capacidade de avaliar extensas áreas sedimentares a baixo custo operacional. 

Considerando a eficiência comprovada, o seu baixo custo operacional, a rapidez e por tratar-se de metodologias 
ecologicamente limpas, tanto a PETROBRÁS como outras companhias petrolíferas tem ampliado 
substancialmente a  sua utilização tanto nas áreas cobertas por selvas tropicais, assim como nas demais áreas de 
proteção ambiental. Atualmente, em praticamente todos os grandes projetos exploratórios tem-se observado a 
aplicação dos métodos de detecção superficiais. 

 
Resultados e discussão 

A Bacia do Solimões é uma bacia interior paleozóica com área de aproximadamente, 600 000 Km2 totalmente 
recoberta pela selva Amazônica. Sua coluna sedimentar de aproximadamente 4 000m, consiste principalmente de 
sedimentos Devonianos e Carboníferos com intrusões de sills de diabásio e recobertos por sedimentos Cretáceos 
e Terciários. 

Foram realizados dois prospectos um localizado na área do campo do rio Juruá e outro na região do rio Urucu, 
em ambos os prospectos os resultados obtidos pela gasometria mostraram boa concordância com as descobertas 
já conhecidas eevidenciaram novas áreas com estruturas portadoras de hidrocarbonetos. Constatou-se boa 
correspondência entre as acumulações em subsuperfície e as anomalias detectadas em superfície, assim como o 
tipo de hidrocarbonetos. Na superfície das áreas onde foram perfuradas estruturas não portadoras de 
hidrocarbonetos as concentrações dos gases na superfície apresentaram concentrações compatíveis com o 
background das áreas estudadas, isto é sem anomalias. 

As contagens microbiológicas na área indicaram concentrações naturais de 10 000 microorganismos por grama 
de solo sêco. Já na superfície, diretamente associada as acumulações petrolíferas, em subsuperfície esse número 
ultrapassa 106 microorganismos por grama de solo sêco. O alto número de microorganismos considerado como 
background é decorrente dos intensos processos de putrefação do material orgânico com a consequente formação 
de metano biogênico e das demais olefinas. 

As análises das imagens de sensoreamento remoto mostrou anomalias espectrais da vegetação coincidentes com 
as anomalias geoquímicas que podem ser relacionadas com stress ao qual a cobertura vegetal natural foi 
submetida pelas constantes emanações dos hidrocarbonetos tanto provenientes das rochas geradoras como das 
rochas reservatórios. 

 



Conclusões 
 
Os índices de sucesso obtidos com a utilização da combinação das tres metodologias de prospecção geoquímica 

confirmam plenamente a distribuição das acumulações de hidrocarbonetos já conhecidas, assim como, a 
localização das áreas estéreis, e indicam as áreas mais atrativas objetivando orientar e auxiliar o processo 
exploratório, minimizando os altos custos da aplicação das metodologias convencionais em áreas de selvas 
tropicais. 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO POR 
VAZAMENTOS DE HIDROCARBONETOS E SEUS DERIVADOS 

ATRAVÉS DA GEOQUÍMICA ORGÂNICA 
  

R. C. R. dos Santos, N. A. Babinski, J. C. Ferreira , M. R. Mello  
& S.M. B. De Grande 

 
Petrobrás/CENPES/SEGEQ 

 
Introdução 

 
Nos últimos anos, várias companhias petrolíferas, inclusive a PETROBRÁS, têm aplicado vultuosos 

recursos e tecnologias sofisticadas no monitoramento de suas atividades que causam impacto ambiental.  
Considerando o grande avanço técnico e analítico alcançado pela Geoquímica Orgânica nos últimos 

anos, sua importância e aplicabilidade tem aumentado sobremaneira,englobando desde pesquisas 
relacionadas à exploração petrolífera até a identificação de produtos petrolíferos envolvidos em acidentes 
ecológicos. 

A contaminação do solo e/ou aquíferos por hidrocarbonetos e seus derivados, causam esfeitos químicos, 
físicos e biológicos de maneira que as metodologias desenvolvidas pela geoquímica orgânica são 
aplicáveis na avaliação do impacto ambiental e permitem determinar a extensão da área afetada, 
identificar e quantificar o produto para posterior recuperação e inferir sua origem, quando correlacionado 
com o banco de dados das caracterizações geoquímicas de petróleos e derivados produzidos, manipulados 
e refinados no país. 

 
Metodologia 

 
A amostragem geoquímica de superfície para estudos de impacto ambiental causado pelo vazamento de 

petróleo e seus derivados é efetuada através de sondagens manuais ou com auxílio de moto-trados até a 
profundidade do lençol freático. As sondagens são completadas dentro das normas usuais de poços 
medidores de água. As amostras de solo são acondicionadas em latas com tampas de dupla pressão ou em 
sacos de tecido, para posterior análises laboratoriais. Quando o solo é enlatado são adicionadas soluções 
bactericidas ou bacteriostáticas para evitar o processo microbiano de consumo e/ou produção dos 
hidrocarbonetos. Em caso de vazamento no mar, em rios ou lagos, as amostras são coletadas em vidros, 
seguindo rigorosos procedimentos para evitar contaminações. 

Na área analítico-laboratorial, a aplicação do estudo de marcadores biológicos, considerada uma das 
metodologias mais modernas, permite identificar com segurança e rapidez a origem do petróleo e/ou 
derivado em corpos aquosos e solos. Para as caracterizações por biomarcadores, empregam-se técnicas 
analíticas avançadas, tais como a cromatografia gasosa de alta resolução, a cromatografia de alta 
resolução acoplada à espectrometria de massas e a espectrometria de massas para análises isotópicas de 
carbono e hidrogênio. 

As amostras de petróleo e/ou derivados coletadas em corpos aquosos, solos ou lençol freático são, 
através de seus marcadores biológicos, correlacionadas com óleos ou derivados dos possíveis locais de 
vazamento. A correlação geoquímica entre o produto derramado e os transportados e manipulados na área 
de ocorrência permite determinar a sua procedência. 

Com o emprego da cromatografia gasosa de alta resolução são determinados os compostos orgânicos do 
contaminante, podendo inclusive indicar a presença de mistura de diversos tipos de produtos e seu grau 
de biodegradação resultante do tempo de permanência no solo após o vazamento. 

As sondagens podem ser utilizadas para amostragens de água visando a determinação de compostos 
orgânicos de interesse dos orgãos ambientais (benzeno, tolueno e xileno), além de fornecerem as medidas 
necessárias para a execução do mapa de distribuição do fluxo hidrodinâmico. 

 
 
 



Conclusões 
 
A geoquímica orgânica permite estabelecer a fonte poluidora, o tipo de produto contaminante, mesmo 

no caso de misturas eventuais, e avaliar  a época relativa de sua ocorrência, e, em casos de co-
participação estimar o percentual relativo de cada poluidor. Esses subsídios são de grande importância 
para os orgãos ambientais na condução de sua política fiscalizadora e no desenvolvimento dos projetos de 
remediação ambiental. 
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CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DE ROCHAS GERADORAS 
DEPOSITADAS EM AMBIENTES LACUSTRES DAS BACIAS 

SEDIMENTARES SUL-AMERICANAS 

 

Marcio Rocha Mello, Tikae Takaki e Maria Helena Ribeiro Hessel  
 

Petrobras/CENPES/SEGEQ 

 

Introdução 

 
Pesquisas desenvolvidas no início da década de 90 em bacias sedimentares da China (Li Desheng & Luo Ming 

1990), Indonésia (Katz 1990) e Brasil (Mello & Maxwell 1990) demonstraram a estreita relação existente entre 
paleoambientes deposicionais lacustres e a ocorrência de um bom potencial petrolífero das rochas geradoras 
deles resultantes. Desde então, estudos geológicos e geoquímico (Mello et al. 1993 ) sobre esses sistemas, tanto 
recentes como antigos, têm sido desenvolvidos de modo a obter um melhor entendimento dos processos 
geradores de hidrocarbonetos e sua diagênese. 

Ao investigar as seqüências lacustres com alto teor de matéria orgânica encontradas em sedimentos triássicos a 
eocretácios de bacias sul-americanas, observa-se que é possível agrupá-las segundo determinados padrões de 
distribuição de isótopos estáveis de carbono e de biomarcadores resultantes de análises geoquímicas em amostras 
de rochas e de extratos. Pesquisas sobre ambientes recentes similares, por exemplo, no rift valley do leste 
africano, também têm contribuído significativamente no entendimento desses antigos locais de deposição, 
permitindo melhor interpretação do registro sedimentar de origem análoga na América do Sul. 

 
Sistemas lacustres e suas caracterÏsticas geoquÏmicas 

  
A análise de biomarcadores e de isótopos estáveis de carbono realizada em 50 amostras de rochas e 20 de óleo 

provenientes das bacias do Ceará, Potiguar, Sergipe, Alagoas, Bahia Sul, Recôncavo, Espírito Santo, Campos (no 
Brasil) e Cuyanas (na Argentina) confirma que a maioria dos sedimentos organicamemente ricos da seqüência 
rifte sul-americana (do Triássico ao Eocretáceo) foi depositada em ambientes lacustres.  

As razões pristano/fitano, hopano/esterano e metil-esterano/esterano, a presença de gamacerano e de 
isoprenóides acíclicos de cadeias longas (como, por exemplo, o esqualano), a abundância relativa de compostos 
aromáticos sulfurados, assim como valores de δ13C do pristano, fitano e gamacerano, são considerados fatores-
chave para o reconhecimento de variações químicas ocorridas no ambiente deposicional. Assim, as 
características geoquímicas encontradas nas amostras analisadas permitem a distinção de quatro sub-ambientes 
lacustres básicos: o lacustre dulcícola, o salobro dulcícola, o salobro salino e o lacustre hipersalino. 

Os óleos derivados dos ambientes lacustre dulcícola e salobro dulcícola, por exemplo, mostram valores de δ13C 
entre -28‰ e -32‰, sendo também caracterizados pelo baixo conteúdo de enxofre, por altos teores de graxas, 
alta razão pristano/fitano e hopano/esterano, assim como a virtual ausência de compostos aromáticos sulfurados. 

Assim, a combinação do conjunto de biomarcadores e da distribuição de isótopos estáveis de carbono da 
matéria orgânica e dos biomarcadores individuais permite diferenciar quatro grandes sistemas deposicionais nas 
bacias sedimentares mesozóicas sul-americanas: 

• um sistema lacustre dulcícola de águas relativamente profundas no Triássico; 
• um sistema salobro dulcícola de águas relativamente profundas do Berriasiano ao Aptiano; 
• um sistema salobro salino de águas rasas no Neocomiano; e 
• um sistema lacustre hipersalino de águas rasas em todo o Eocretáceo. 
No sistema lacustre dulcícola de águas relativamente profundas observado no Triássico da América do Sul se 

caracteriza por alta produtividade primária nas águas superficiais oxigenadas, baixo conteúdo de enxofre, baia a 
moderada taxa de sedimentação, assim como alta taxa de preservação orgânica nas águas de fundo devida a 
permanente anoxia no fundo, originando folhelhos pretos organicamente ricos. Ocorre em climas tropicais 
úmidos de baixas latitudes. Há inversão sazonal da estratificação da água e variação do nível da termóclina. 

O sistema salobro dulcícola de águas relativamente profundas, ocorrente do Berriasiano ao Aptiano, apresenta 
características similares ao sistema anterior, diferenciando-se pela por alta taxa de evaporação e baixa taxa de 
sedimentação. Ocorre em climas tropicais úmidos de baixas latitudes. A taxa de evaporação é igual ou maior do 



que o influxo de águas no sistema, com inversão sazonal da estratificação da água e variação do nível da 
termóclina. 

O sistema salobro salino de águas rasas do Neocomiano sul-americano se caracteriza por águas rasas bastante 
alcalinas, com alta produtividade primária nas águas superficiais oxigenadas e permanente anoxia no fundo (com 
conseqüente deposição de calcários e de folhelho organicamente ricos), assim como baixa a moderada taxa de 
sedimentação.  Ocorre em climas semi-áridos com muita evaporação, o que provoca a subida da halóclina e da 
picnóclina na estratificação da coluna d’água. Contrações e expansões do espelho d’água deveriam acontecer por 
períodos longos de tempo. 

 O sistema lacustre hipersalino de águas rasas, encontrado em todo o Eocretáceo das bacias sul-americanas, 
caracteriza-se também por alta produtividade primária nas águas superficiais oxigenadas e permanente anoxia no 
fundo, com deposição de calcários e de folhelhos organicamente ricos. Ocorre em climas semi-áridos a áridos 
com alta taxa de evaporação, o que provoca a subida da halóclina e da picnóclina na estratificação da coluna 
d’água, e contrações e expansões do corpo d’água em curtos períodos de tempo. 

Nessa seqüência, o crescimento sucessivo da salinidade da água é claramente refletido no aumento da 
abundância relativa de gamacerano e no decréscimo das razões pristano/fitano, hopano/esterano e metil-esterano, 
assim como dos valores de δ13C da matéria orgânica e dos biomarcadoes individuais (como pristano, fitano e 
gamacerano), indicando um baixo grau de depleção de δ13C ocorrida sob condições bastante restritivas. Desse 
modo, foram determinados como valor diagnóstico para sistemas dulcícolas cerca de -30‰ de matéria orgánica e 
de -25‰  para sistemas hipersalinos. 

 
Conclusões 

 
1. Os sistemas paleolacustres representam uma importante fonte de recursos petrolíferos na América do Sul. 
2.  Os sistemas lacustres sul-americanos são um excelente exemplo de como a predição em rochas geradoras 

desses ambientes pode ser complexa. 
3. Os sedimentos depositados em ambientes lacustres mesozóicos sul-americanos com alto  teor de carbono 

orgânico estão associados a transgressões e períodos de clima úmido. 
4. Produtividade orgânica parece não ser um fator limitante para a preservação, ainda que se observe que rochas 

depositadas em ambientes salobro dulcícola e salobro salino sejam organicamente mais prolíficas que as 
depositadas em ambiente lacustre hipersalino. 

5. Biomarcadores e isótopos estáveis de carbono da matéria orgânica e de biomarcadores individuais são 
excelentes ferramentas para interpretações paleoambientais de sistemas lacustres. 
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2  Geóloga  - CPRM 
3  Geólogo - CPRM 
 
Introdução 
 
  O complexo de Seis Lagos ou de Uaupés, como também é conhecido, situa-se no extremo NW do Estado do 
Amazonas, no alto rio Negro, a 64 km da povoação de São Gabriel da Cachoeira e a cerca de 850 km a WNW de 
Manaus. O nome deriva dos lagos que se formaram em depressões de colapso na estrutura principal. Esta com 5,5 km 
de diâmetro e as duas menores, Morro do Meio com 0,75 km e Morro Norte com 0,5 km, constituem relevos residuais, 
resultantes da formação de espesso manto laterítico (canga), certamente sobre carbonatitos no caso do morro principal. 
Destacam-se morfologicamente numa área intensamente peneplanizada constituída por gnáisses e migmatitos do 
Complexo Guianense - Arqueozóico, ± 1.900 Ma (CPRM - Relatórios) 
  Em Seis Lagos conhecem-se 4 ambientes geológicos: 
###canga laterítica, radioativa, cobrindo totalmente os morros; 
###argilas calcíticas e carbonosas, características de ambiente redutor de pântano, localizadas nas zonas de subsidência 
(estruturas de colapso); 
###brechas carbonatíticas detectadas apenas em profundidade (mais de 200m) com passagens ou frações importantes de 
argilominerais; 
###colúvio, na parte inferior das encostas. 
 
Características mineralógicas 
 
  Pelos parâmetros geoquímico-mineralógicos e características radiométricas, parece inquestionável que exista, em 
profundidade, um carbonatito em Seis Lagos. O que ainda dá lugar a dúvidas, é se a siderita, encontrada num furo de 
sonda entre 200m e 493m (término do furo), possa ser "de origem diagenética" (Corrêa & Costa, 1993). 
  Partindo da hipótese que a rocha encontrada em profundidade é uma brecha carbonatítica, colocamos o resultado de 4 
análises químicas nos diagramas C-S-A (Lapido-Loureiro, 1991) e C-M-F (Woolley, 1982). Como era previsível em se 
tratando de uma brecha siderítica, situam-se numa posição extrema, próxima do vértice C (carbonatito s.s.), no primeiro 
caso, e junto do vértice F no segundo diagrama (ferrocarbonatito). (Fig.1a,b) 
  A canga de Seis Lagos constitui um minério de ferro com Nb, Ti, e ETR, com a seguinte composição modal: 86,5% de 
óxidos de Fe (essencialmente goethita e hematita), 8% de ilmenorutilo + brookita, 5% de florencita e 0,5% de quartzo, 
carbonato e argila (Carneiro et al, 1984). Quatro análises, por difração de raios-X, de amostras da brecha carbonatítica, 
revelaram a presença constante de siderita (Tab.1). Ao microscópio verificou-se que os óxidos de Fe e o material 
argiloso representavam de 55 a 70%, os carbonatos 25 a 40% e minerais diversos (muscovita, biotita, anfibólio, barita, 
pirita e outros não identificados ,sempre muito alterados), 5 a 15%. 
  Na canga ferruginosa ou nas argilas carbonosas, foram detectadas zonas, ainda mal definidas, com fortes anomalias 
geoquímicas ou concentrações minerais de Mn, P, TR, V, Zn, Be, Ba, Sc e Th. 
 
O Nióbio em Seis Lagos 
 
  Os minerais com Nb no minério de Seis Lagos são o ilmenorutilo, a brookita e os óxi-hidróxidos de Fe. Análises de 
100 amostras de superfície revelaram valores de até 9,72% de Nb2O5 e um teor médio de 2,63%. Uma faixa com 450m 
de comprimento e largura variável apresentou teores médios superiores a 4% de Nb2O5. Amostras de 5m de 
testemunhos de 4 furos de sonda do projeto Uaupés, num total de 375,2m, revelaram um teor médio de 2,85% e fortes 
oscilações que variam entre 10,59% de Nb2O5 (intervalo 10-15m no furo SG.01.AM) e 0,72% (intervalo 90-95m no 
furo SG.03.AM). Verificou-se, nestes furos, uma diminuíção do teor com a profundidade, como pode verificar-se na 
tabela 2. 
  Os raios iônicos do Ti4+, Nb5+ e Ta5+ são semelhantes, permitindo intersubstituições, atingindo-se o equilíbrio, no 
balanço eletrostático, com o preenchimento de vazios reticulares e/ou substituição complementar por Fe2+. Por 
exemplo, o teor de Nb2O5 no ilmenorutilo de Iveland (Noruega), é de 32,15% e o de (Nb,Ta)2O5 é superior a 36% 
(Vlasov,1966). 
  No LAMIN-CPRM foi analisada uma amostra representativa da canga laterítica, com a seguinte metodologia: 
• britagem (1/8 de polegada), quarteamento e pulverização (< 80 malhas); 



• difração de raios-X → identificou-se essencialmente, goethita, hematita e rutilo; 
• lixiviação dos óxidos de Fe com HCl 1:1 a quente### →após filtração obteve-se um resíduo insolúvel (RI-1) 

apresentando concentração significativa de Nb e de Ti; 
• difração de raios X do resíduo RI-1→ identificou-se rutilo e brookita, o que leva a concluir que o Nb se encontra nas 

suas estruturas (ilmenorutilo e brookita niobíferos); 
• nova lixiviação, com tratamento quantitativo → originou um resíduo insolúvel (RI-2) representando 4% da amostra 

inicial; 
• recolhimento da solução (turva) e das águas de lavagem; 
• nova filtração → possibilitou a separação de um novo resíduo de cor branca, provavelmente SiO2, designado por 

RI-3, representando 1,46% da amostra inicial. 
  Foram analisados, a amostra não tratada, o resíduo insolúvel RI-2 e a solução, com os seguintes resultados: 
 

Amostra Nb2O5 TiO2 Fe 
Não tratada 2,3 5,1 61,6 
RI-2 21,3 48,5 5,9 

 
Amostra Nb Ti Fe 
Solução (mg/l) 10,8 21,2 38,4 

 
  A quantidade de resíduo insolúvel RI-3 era insuficiente para uma análise quantitativa. Optou-se por analisá-lo por 
espectrografia ótica de emissão, tendo-se chegado aos seguintes valores: Nb>50%, Si-Ti-P=40%, Al=2%, Fe<1%, 
Ba=1%, TR=1%, Ca=0,5%, Pb - traços. 
  Atendendo à percentagem dos resíduos insolúveis em relação à amostra, ao peso da amostra tratada e ao volume da 
solução, chegou-se à seguinte distribuição do Nb (%): 
 

 RI-2 RI-3 Solução Total Amostra 
Nb2O5 0,85 >1,04 0,31 >2,20 2,3 

 
  Embora o valor de Nb2O5 para RI-3 tenha sido apenas estimado, o teor encontrado para a soma das diferentes frações 
(>2,20%) é perfeitamente compatível com o da amostra não tratada (2,3%). Por diferença chegou-se ao valor de 1,14% 
de Nb2O5 no RI-3. 
  Pode pois concluir-se que, do Nb presente na amostra, 36,96% estão na estrutura do ilmenorutilo e da brookita 
niobífera e 63,04% encontram-se associados aos óxidos de Fe (hematita e goethita), que são liberados através da 
solubilização destes pelo ácido clorídrico, sendo que 49,56% são hidrolisados e precipitados (RI-3), enquanto 13,48% 
permanecem em solução. 
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Tab. 1 - Composição mineralógica da brecha carbonatítica de Seis lagos 

Amostra Minerais Identificados 
LL-R-1 Siderita, gibbsita, hematita, barita 
LL-R-2 Siderita, gibbsita, grupo da caulinita, barita(?) tr., calcita(?) tr 
LL-R-3 Siderita, hematita, gibbsita, grupo da caulinita, barita(?) tr., calcita(?) tr. 
LL-R-4 Siderita, hematita, barita, goethita, rutilo 

 
Tab. 2 - Teores de Nb2O5 (%) em 4 furos de sonda de Seis Lagos 

 SG.01.AM SG.02.AM SG.03 AM SG 04.AM 
Médio 3,12 3,17 2,10 2,64 
20m iniciais 5,15 3,97 3,05 3,86 
20m finais 2,64 3,07 1,12 2,01 
Profund. atingida (m) 80,20 85,00 98,00 112,00 

 
 
 
 



 
 



V Congresso Brasileiro de Geoquímica e III Congresso de Geoquímica dos países de Língua Portuguesa, Niterói/RJ, 1995 

 
 

ASPECTOS LITOGEOQUÍMICOS DE UMA OCORRÊNCIA DE 
CELESTITA NA BACIA POTIGUAR 

 
Enjôlras de A. Medeiros Lima , Carlos Alberto Cavalcanti Lins 

& Reinaldo Santana C. de Brito 
 
CPRM - Recife 

 
Introdução 

 
Este trabalho foi desenvolvido numa área de 273 km2 da Fazenda Poço Comprido, Município de Dix-Sept 

Rosado no Estado do Rio Grande do Norte, onde a CPRM balizou mineralizações de celestita. Este prospecto faz 
parte de um programa que objetiva estabelecer modelos metodológicos (geológicos e metalogenéticos) para a 
prospecção sistemática de estrôncio na Região Nordeste do Brasil onde ocorram ambientes e objetos geológicos 
similares. 

Na Bacia Potiguar, a coluna estratigráfica apresentada por Araújo, Gomes e Souza (IPT,1978) é amplamente 
aceita, sendo composta por uma seqüência continental de folhelhos e arenitos constituintes das formações 
Pendência e Açu; uma seqüência retrogradacional, representada pela parte superior da Formação Açu e os 
calcários da Formação Jandaíra; uma seqüência progradacional constituída pelas formações Ubarana e Tibau. No 
topo da coluna, na parte emersa da bacia, encontram-se os arenitos argilosos continentais da Formação Barreiras 
e os sedimentos aluviais e de dunas. 

Na área estudada, ocorrem dolomitos, calcários e margas creme esverdeadas, intercaladas em argilitos 
esverdeados e violáceos, contendo um nível de gipsita vermelha e creme, de geometria lenticular alongada. Esta 
seqüência pertence a seção superior da Formação Jandaíra , do Cretáceo Superior (Turoniano-Santoniano) da 
Bacia Potiguar. 

Em um trecho do Riacho Tapuio, ocorre na sua margem sul, uma pequena escarpa de direção E-W onde estão 
expostos cerca de 8m verticais de estratos sedimentares, ao longo de 800 metros. No topo do seção ocorre um 
banco de calcário de borda festonada pela erosão, que constitui a parte superior aplainada de uma pequena 
chapada local. 

 
Metodologia de trabalho 

 
Para melhor conhecer o comportamento da mineralização foram realizadas várias seções medidas na vertical, 

com minuciosa observação da sequencia pelitico-carbonática. Para estudo litogeoquímico desta sequencia , 
foram selecionadas oito seções, onde foram coletadas 86 amostras de canal com descrição dos intervalos 
amostrados. As amostras compostas correspondem a intervalos contínuos dos diferentes tipos litológicos 
identificados nas seções estudadas. A amostragem foi efetuada em canais verticais de 10 cm de largura e 3 cm de 
profundidade, obtendo-se para cada amostra, em média, cerca de 5 kg. As amostras foram analisadas no LAMIN, 
através de espectrofotometria de  absorção atômica, pelo Químicos Cecile Stark Mayer, Sandra David e Lilian 
Rodrigues Serra. 

 
Caracterização litogeoquímica da mineralização de celestita 

 
Os trabalhos pioneiros sobre celestita na Fazenda Poço Comprido foram executados por Cassedanne et al. 

(1972) e Monteiro e Menor (1981). Posteriormente Lima e Lins (1994) apresentaram um trabalho sobre o Projeto 
Celestita da CPRM, que estuda estas mineralizações e as suas possíveis recorrências na Bacia Potiguar. Na 
sequencia amostrada, da base para o topo, tem-se nos argilitos esverdeados inferiores (nível VI, Fig. 1) uma 
intercalação de marga esverdeada, com cerca e 25 cm de espessura contínua , contendo nódulos arredondados 
achatados e discóides de celestita finamente cristalizada de notável similitude com o calcário cristalino. Embora 
estes nódulos apresentem ocorrências descontínuas, existem outros agregados de celestita com aspecto terroso 
quase indivisos, bastante misturados com a marga, indicando por conseguinte que o horizonte é continuamente 
mineralizado, mas certamente com teor de estrôncio variável. 

Pouco acima deste horizonte (nível V, Fig. 1) ocorre um calcário creme, poroso, pulverulento, com 10 cm de 
espessura, com alto teor em Sr, mas esta mineralização é detectável apenas por análise química, uma vez que a 
celestita, nessa camada, não pode ser observada com vista desarmada. Nos argilitos medianos, verdes e 
violáceos, deve ocorrer alguma celestita não visível macroscopicamente, mas que não constitui um estrato de 
interesse prospectivo, devido aos seus baixos teores de estrôncio. A lente de gipsita tem a forma aparentemente 
tabular (nível III, Fig 1) e apresenta discretos teores de estrôncio, não sendo visível agregados de celestita. Só 



nos argilitos superiores, em faixas margosas, a cerca de 30 cm abaixo do calcário superior, ocorre uma lamina 
(espessura máxima de 2 cm) de celestita finamente cristalizada descontínua. Nos calcários superiores (nível I, 
Fig 1) ocorre celestita estratiforme, de origem diagenética por vezes substituindo carapaças de fósseis 
milimétricos ou preenchendo fraturas, em locais específicos, sendo bem cristalizada. A celestita não preenche 
toda extensão vertical da fratura consequentemente sua ocorrência é epigenética, e restrita aos calcários. Nos 
calcários inferiores (nível VII, Fig. 1), a celestita ocorre esparsa, preenchendo fraturas ou em forma de nódulos 
cilíndricos, sugerindo o preenchimento, pelo mineral de estrôncio (em solução), de tubos oriundos de atividade 
animal, em ambiência marinha rasa de supra-maré. 

Analisando-se o perfil amostrado em cada coluna vertical (Fig. 1 e 3) observa-se para os elementos Sr e Ba 
uma boa correlação linear positiva, mesmo em gráficos com dados normalizados em relação à média aritmética 
dos teores de cada elemento no conjunto estudado. Verifica-se ainda que o bário exibe valores numéricos 
normalizados mais altos que o estrôncio, fornecendo assim um melhor contraste, muito embora alguns teores de 
estrôncio em termos absolutos (ppm), apresentem valores bem mais elevados. Assim o Ba se apresenta como 
ótimo elemento farejador da celestita. 

Em termos de correlação litológica horizontal (Fig. 1), observa-se que o calcário do topo (nível I) apresenta 
apenas uma área anômala, restrita às seções 6 e 7. Este fato pode ser devido a dois fatores. O primeiro fator é que 
os demais perfis não puderam ser amostrados até o nível onde poderia conter celestita. O segundo é a 
possibilidade de ocorrer, neste local,  alguma celestita em fraturas ou substituindo carapaça de fósseis. 

O nível II (Fig. 1), constituído de argilitos contendo alguns bancos de calcário e marga, não apresenta dentro da 
porção pelítica nenhum indício de mineralização. Os valores elevados de Sr e Ba se restringem a um horizonte da 
seção superior, onde ocorre uma lamina de celestita. Observa-se um desvio em torno da média muito alto, uma 
vez que os dados de Sr e Ba dos argilitos estéreis foram analisados estatisticamente em conjunto com a faixa 
anômala, daí a razão de tão elevada amplitude dos teores (Tabela 1). O nível III (Fig 1), gipsífero, apresenta um 
pequeno desvio aritmético e geométrico, além de uma amplitude reduzida para Sr e Ba, exatamente por não ser 
portador de mineralização. O nível IV (Fig 1), composto também de argilitos estéreis, exibe comportamento 
estatístico identico ao nível III, corfirmando-se assim a ausência de mineralização nestes pacotes com baixos 
desvios em torno da média. O nível V (Fig. 1), contínuo e de espessura constante, apresenta-se como uma faixa 
anômala regular, embora com desvios significativos e grande amplitude (Fig. 2 e Tabela 1), quer para Sr ou Ba. 
O nível VI (Fig. 1), apresenta na porção superior a faixa anômala de maior interesse devido a sua regularidade 
em altos teores de Sr. No restante na faixa de argilito estéril, os valores são baixos e uniformes. Desta forma, 
este nível apresenta desvios altos e amplitude muito dilatada. O nível VII (Fig. 1) apresenta-se muito 
homogêneo, com parâmetros muito discretos , onde os baixos desvios e baixos teores evidenciam uma horizonte 
estratigráfico estéril. 

No conjunto, tem-se uma notável continuidade horizontal em termos de Sr (Fig. 1 e 2) indicando duas faixas 
litoestratigraficamente preferenciais para abrigar mineralizações, fatores certamente podem ser extensivos a 
outras regiões da Bacia Potiguar com sequencia estratigráfica similar. 

 
Conclusões 

 
Ficou evidenciado que os dados litogeoquímicos enriquecem substancialmente as observações de campo. Um 

exemplo é que no nível de calcário pulverulento, utilizado como datum estratigráfico, só as análises químicas 
evidenciaram a presença de altos teores de estrôncio. 

O estrôncio dos calcários pode estar contido na celestita recristalisada epigenéticamente, substituindo 
carapaças de fósseis ou ainda em celestita disseminada na massa carbonatada, e neste caso somente as análises 
químicas podem detectar a sua presença. 

Como existem duas faixas anômalas, ou seja, uma superior e outra inferior, e no intervalo entre as duas ocorre 
uma camada de 25 cm de gipsita, é lícito concluir que o evaporito é apenas  um indicativo da ambiência 
hipersalina e o estrôncio, por ser um elemento halofílico, deve estar precedendo e sucedendo a fase sulfática da 
halogênese. 

O bário pode ser utilizado como ótimo elemento farejador da celestita, face ao seu notável contraste. Esta 
característica é certamente útil e aplicável em campanhas regionais de prospecção geoquímica em drenagens. 

Uma sequência litológica que guarde certa similitude com a estudada é certamente prospectável para celestita e 
a litogeoquímica afigura-se como uma ferramenta indispensável na prospecção e caracterização deste bem 
mineral. 
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Sr        

Valores em ppm  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 
Média Aritmética 3153,75 5950,58 1511,25 868,33 9277,27 9664,41 859,00 
Desvio Aritmético 2790,21 18543,05 586,78 718,09 10649,05 19501,57 524,01 
Média Geométrica 1915,58 638,46 1383,35 565,87 6319,40 2738,49 731,67 
Desvio Geométrico 3,01 5,07 1,55 2,69 2,20 4,48 1,73 
Amplitude 365-7750 85-79000 730-2400 130-2500 2100-

41500 
185-72000 385-1850 

        
Ba        

Valores em ppm  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 
Média Aritmética 200,00 168,65 176,25 141,33 659,09 347,06 70,00 
Desvio Aritmético 127,48 364,91 42,70 68,64 440,46 295,79 40,00 
Média Geométrica 151,37 87,92 170,67 124,42 499,14 248,67 62,29 
Desvio Geométrico 2,23 2,38 1,30 1,68 2,40 2,34 1,55 
Amplitude 50-350 40-1950 100-250 55-250 50-1800 50-1250 50-150 

 
TABELA 1 
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O datum basal está 4 metros abaixo do datum estratigráfico 
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Introdução 
 
  Este trabalho foi desenvolvido numa área localizada na borda oeste da Bacia Potiguar, predominantemente sobre os 
sedimentos carbonáticos da Formação Jandaíra. A fisiografia local é caracterizada por um clima semi-árido e um relevo 
relativamente maduro, sem grandes amplitudes de altitude. Em consequência das características da paisagem, a rede de 
drenagem é deficiente, mal desenvolvida e irregular e apresenta pouco material para amostragem nas aluviões. 
 
Geologia regional 
 
  A Bacia Potiguar tem sido alvo de inúmeros trabalhos geológicos notadamente após o advento da descoberta do 
petróleo, que ocasionou estudos detalhados de superfície e subsuperfície. 
  Em todas as colunas apresentadas, a Formação Jandaíra, na parte emersa da bacia, não sofreu modificações 
substanciais quanto às suas características geológicas. Matsuda (1988) também a posicionou como pertencente ao 
Cretáceo, embora estendendo-a do Turoniano ao Maastrichtiano, tal como indicou Tibana e Terra (1981). O referido 
autor registra ainda que a seção carbonática contém mudstones, grainstones e packstones bioclásticos bioturbados. 
  Matsuda (1988) estudou em detalhe o marco radioativo da parte superior da Formação Jandaíra, que tem expressão 
regional, com uma espessura que oscila de 3m à 20m, com valores anômalos de urânio e fosfato. 
  Na seção basal da unidade Jandaíra, ocorrem faixas anômalas com até 13% de P205, notadamente no flanco oeste da 
bacia, segundo informações verbais de técnicos do DNPM. 
  Na área de Riacho do Tapuio ocorre uma mineralização de celestita (predominante) e barita (subordinada) associada 
aos evaporitos da Formação Jandaíra. A sequência de evaporitos está intercalada em uma sequência formada por 
calcários, argilitos e margas. 
 
Metodologia 
 
  A amostragem foi realizada em cursos d’água de 1ª, 2ª e 3ª ordem na mal definida rede de drenagem. A extensão até 
drenagens de terceira ordem deveu-se ao fato de que nos cursos d’água de ordem inferior a quantidade de material era 
insuficiente para amostragem. As amostras foram analisadas por espectrofotometria de absorção atômica para Sr e Ba e 
por colorimetria para fósforo no laboratórioda CPRM, pelas químicas Cecile Stark Mayer, Sandra David e Lilian 
Rodrigues Serra. 
  Nas Figuras de 1 a 4 estão representados os pontos de coleta e os mapas de distribuição dos elementos analisados. Os 
dados de Sr e Ba foram plotados sob a forma de log dos valores devido a sua distribuição log-normal e a grande 
amplitude dos valores. Os dados analíticos obtidos em sedimentos de corrente, embora representem variáveis 
descontínuas, foram apresentados nas figuras sob a forma de linhas de contorno para se poder visualizar melhor a 
distribuição dos elementos. 
  O sumário dos estimadores da Tabela 1 contém as amostras da faixa anômala mineralizada do Riacho do Tapuio. 
Assim, é possivel comparar os dados regionais aos dados de locais mineralizados. Pela análise dos estimadores deduz-
se que a distribuição dos elementos Ba. Sr e P (este último menos evidente) é caracteristicamente log-normal (relação 
entre média, valor mínimo e valor máximo). 
 
Resultados obtidos 
 
  A área apresenta uma grande dificuldade para serviços em drenagens, impossibilitando até a coleta de concentrados de 
bateia de aluvião pela pouca quantidade de material existente nos leitos. Este fato foi registrado no trabalho pioneiro 
sobre a área apresentado por Lima & Lins (1994). 
  O bário, na área, apresenta melhor contraste que o estrôncio e excelente correlação com este elemento no ambiente 
primário, segundo conclusão de um trabalho apresentado pelos mesmos autores neste Congresso (Aspectos 
litogeoquímicos de uma ocorrência de celestita na Bacia Potiguar - Lima, Lins & Brito, 1995). Em razão disto a zona 
anômala do elemento, destacada, na parte nordeste da área adquire uma importância maior, podendo indicar 
mineralizações de celestita (SrSO4), embora não ocorram anomalias notáveis de estrôncio. 



  Na parte sudoeste da área ocorre uma zona anômala de fósforo. Ela coincide com o contato entre a Formação Açu 
(arenitos) e a Formação Jandaíra (rochas carbonáticas), ambiente bastante propício à mineralizações de fosfato. 
  Enquanto as distribuições do bário e do estrôncio apresentam similaridade elevada, a distribuição do fósforo exibe um 
padrão peculiar. As mineralizações de bário e estrôncio estão associadas entre si e aos evaporitos. Caso ocorram 
mineralizações de fósforo, o ambiente geológico deverá ser diferente. 
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 BA-AA SR-AA P-COL 
Média Geométrica 83,29 123,30 210,06 
Desvio Geométrico 3,32 5,59 1,52 
Média Aritmética 130,99 406,44 218,77 
Desvio Aritmético 94,06 807,88 59,46 
Amplitude 5-550 5-7200 50-458 
                                                                                                                                                Valores em ppm 
 
Tabela 1 
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Considerações gerais 

O trabalho reúne, integra e interpreta na escala 1:500.000, os dados geoquímicos e metalogenéticos disponíveis 
relacionados ao ouro, em área correspondente ao Estado do Amapá/NW do Pará, limitada pelos meridianos 50o 
45'W e 55o 00'W e pelo paralelo 0o30'S até os limites com a Guiana Francesa e Suriname (fig. 1). Para isso, as 
estações e zonas anômalas, bem com as mineralizações auríferas, hierarquizadas, estão inseridas em uma base 
tectono-geológica. As áreas mineralizadas foram devidamente numeradas e as zonas anômalas cartografadas 
apenas nos locais onde não existem depósitos conhecidos. 

Geologia regional 

A área está inserida na porção setentrional oriental brasileira do Cráton Amazônico, correspondendo, em sua 
maior parte, à Província Metalogenética do Amapá/NW do Pará (Faraco & Carvalho, 1994). Duas unidades 
geotectônicas foram individualizadas: Área de Crosta Antiga (retrabalhada ou não), de idade arqueana a 
proterozóica inferior, constituída de sequências tipo greenstone belt e Complexos de Médio e Alto Grau, com 
gnaisses e granitóides TTG; Coberturas de Plataforma, envolvendo sequências vulcânicas e sedimentares do 
Proterozóico ao Quaternário. Além dessas unidades, ocorrem Suites Plutônicas de idades arqueanas a mesozóicas 
e naturezas diversas. 

Dados geoquímicos 

Todas as informações geoquímicas são provenientes de diversos projetos executados em áreas distintas, em 
diferentes escalas, desde reconhecimento regional até semidetalhe, com metodologias analíticas e de amostragem 
variadas. Vale salientar, que em muitos desses trabalhos o ouro foi analisado por métodos inadequados 
(espectrografia semiquantitativa, com limite de detecção de 10 ppm), havendo poucas áreas em que o limite de 
detecção chegou a 50 ppb. A metodologia de amostragem de solo nesses projetos nem sempre foi apropriada às 
especificidades locais, havendo coleta generalizada do horizonte B, com descarte das frações grosseiras. Em 
decorrência disso, torna-se bastante dificil uma real avaliação da distribuição e potencialidade do ouro nessas 
áreas. 

Ainda assim, sobressaem-se zonas anômalas em solos, como na serra Tipoca (área 1), havendo valores 
máximos de 20 ppm de Au, 1 ppm de Ag e 80 ppm de As. Na área do Tartarugalzinho (3), além de indícios de 
mineralização em concentrados de bateia, com valores de até 1% de Au, diversos valores anômalos foram 
detectados em sedimentos de corrente, oscilando entre 0,05 ppm a 0,075 ppm. Na área do Cupixi (6) o Au foi 
detectado principalmente em quartzitos (0,15 - 0,20 ppm), anfibolito (0,25 ppm), formações ferríferas (0,15 ppm) 
e em veio de quartzo encaixado em metabasaltos (325 ppm), além de vários indícios de mineralização em 
concentrados de sedimentos de corrente (3 a 180 pintas). Também são registrados 10 ppm  de Sb em greisen 
(0,65-1 ppm), indícios de Pt em anfibolito e anomalias de Ag, As e Sb em sedimentos de corrente. Na serra do 
Iratapuru (área 7), existem indícios de mineralizações detectados em concentrados de bateia (16 a 30 pintas), 
além de anomalias de As e B em sedimentos de corrente e solo.  As zonas anômalas em solo na serra do 
Cuiapocu (área 8), apresentam teores de 0,005 a 2,4 ppm, associados a valores, anômalos de Cu, havendo, 
também, presença de ouro em concentrados de bateia (0,015 a 0,03 g/m3). Nessa área foram analisadas cinco 
amostras de sedimentos de corrente, tendo sido detectado 1 ppm de Au em uma delas. 

Em diferentes segmentos da serra do Ipitinga (área 9) foram individualizadas seis zonas anômalas em solo. Na 
porção SE, os teores variam de 0,005 ppm a 0,18 ppm, havendo ainda valores anômalos de As, com teores 
máximos acima de 100 ppm. Na parte central, destaca-se a zona situada na borda NE da serra. Nesta zona o ouro 
foi detectado em 70% das amostras analisadas, coletadas em uma malha de 300 m x 100 m em área de 2,4 km2. 
Treze amostras contêm ouro em quantidades maiores ou iguais a 0,1 ppm, com valores máximos de 1,0, 1,5 e 2,8 
ppm. Dezenove possuem ouro abaixo do limite de detecção (0,05 ppm) do método analítico. 

Na porção setentrional da serra do Ipitinga foram detectadas várias anomalias em sedimentos de corrente, com 
valores variando de 0,05 a 2,5 ppm. Vale ressaltar que a parte meridional dessa área é carente de dados analíticos  
para ouro. 



Além do ouro, zonas e estações anômalas em sedimentos de corrente, para Ag(0,5 - 1 ppm), As (200-1000 
ppm), Bi (10-15 ppm), Sb (200-1000 ppm), Mo (10 - 300 ppm), foram detectadas em levantamentos regionais. 

Considerações metalogenéticas 

Na região da serra Lombada (área 2), as mineralizações primárias consistem em veios de quartzo aurífero 
encaixados em tonalito-gnaisse cisalhado. Na porção sul a mineralização encontra-se associada à Ag e 
arsenopirita, enquanto que na porção norte, à pirita, pirrotita e calcopirita, com molibdênio. As minas ai 
existentes, apresentam reservas e teores de 14,4 t com 11,72 g/t e 1,4t com 36,56 g/t. Além das mineralizações 
primárias, há concentrações residuais e supergênicas, gerando reservas de 1,4 a 5,25 t de ouro. Na serra do 
Tartarugalzinho (área 3) a mineralização hidrotermal de ouro com pirita, pirrotita e calcopirita, encontra-se 
disseminada em quartzitos, formações ferríferas e actinolita-xistos, com teor de 3,37 g/t e reserva de 6,8 t de 
ouro. Existe também depósito de quartzo aurífero em zona de cisalhamento encaixada em granitóide. Na região 
da serra do Navio (área 4), vários depósitos de ouro em placeres têm sido garimpados. Informações verbais 
revelam a existência de trabalhos de pesquisa em mineralização primária relacionada a xistos básicos. Na região 
do rio Vila Nova (área 5), há uma mina tipo stratabound hospedada em metaconglomerado, com reservas de 18 t 
de ouro e teor de 1,12 g/t, cuja gênese, se singenética ou epigenética, é ainda controversa. Foi reportada a 
ocorrência de diamante em aluviões relacionados a esse mesmo metaconglomerado. Nessa mesma área ocorre um 
depósito caracterizado por veios  de quartzo aurífero e vênulas de pirita e  arsenopirita ao longo de eixos de 
dobras isoclinais em xistos básicos e peliticos, especialmente no contato entre xistos e metassedimentos, com 
reserva de 2,5 t e teor de 1,23 g/t. Na área Cupixi (6), existem vários garimpos, tanto aluvionares quanto 
primários, estes relacionados a veios de quartzo hospedado em metabasitos. 

Na região da serra do Ipitinga (9) há um depósito de quartzo aurífero em zona de cisalhamento, encaixado em 
quartzo-sericita-xisto. A mineralização ocorre tanto em microfraturas do veio de quartzo quanto em zonas de 
alteração hidrotermal da encaixante, compostas por clorita-turmalina, formando um lode de direção N25o-30oW, 
com reserva e teor, respectivamente de 10 t e 21,20 g/t. Trabalhos de prospecção geofísica (IP) revelaram na 
região a presença de um corpo eletro-condutor em profundidade, cuja projeção superficial possui 50 a 200m de 
largura e cerca de 10 km de extensão. Este corpo tem profundidade estimada de 30 a 70m e encontra-se orientado 
segundo NW-SE, paralelamente a estruturação regional, mergulhando 60o NE. Esta projeção superficial é 
coincidente tanto com anfibolitos quanto com formações ferríferas. A largura máxima da projeção do corpo 
condutor é coincidente com a região de maior frequência de ouro detectado pela geoquímica de solos (Carvalho 
et al. 1991). Posteriores furos de sondagem constataram a presença de mineralização sulfetada com Au e Ag 
associados, do tipo estratiforme vulcanogênica hidrotermal sin-deposicional (pirrotita-pirita-calcopirita e 
quantidades subordinadas de esfalerita, com traços de molibdenita, galena e telureto de prata), hospedada em 
basaltos hidrotermalizados (Faraco, 1990). O ouro encontra-se também presente em lodes cisalhados e em 
lateritos e gossans (Faraco, 1995). Foram registradas evidências de Pt em vários litotipos hidrotermalizados com 
significativos efeitos de metamorfismo termal, não relacionados àqueles portadores de mineralização sulfetada. 

Com exceção de uma única mineralização associada a granitóide na área Tartarugalzinho, todas as demais 
mineralizações primárias e zonas anômalas em solo, estão associadas à sequência metavulcano-sedimentar tipo 
greenstone belt correspondente à Suíte Metamórfica Vila Nova. 

Sumário e conclusões 

1. É marcante a heterogeneidade de conhecimento geológico na área enfocada, uma vez que os trabalhos ali 
desenvolvidos foram executados de maneira dispersa e não sistemática, com utilização de metodologias de 
amostragem e analítica nem sempre adequadas, em diferentes épocas, com consequentes concepções geológicas 
diversas. Assim dispõe-se de levantamento geológico em escala de reconhecimento em toda a região e 
levantamentos geológico-geoquímicos de semidetalhe em porções esparsas da área. Além disso, excetuando-se 
áreas localizadas, trabalhadas por empresa de mineração, que geraram os depósitos e minas ai existentes, os 
últjmos levantamentos datam da década de 80. Desse modo as áreas centro-norte do Amapá, toda a região 
fronteiriça e a oeste do meridiano 54o, são ainda bastante desconhecidas e área potenciais, notadamente 
relacionadas à sequências tipo greenstone belt, necessitam da continuidade e detalhamento das investigações 
iniciadas no passado. 

2. Na região aqui considerada, são expressivos os processos de alteração supergênica, afetando todos os 
litotipos e a maioria das mineralizações. Este fato deve ser levado em consideração quando do estabelecimento 
da metodologia prospectiva, sendo conveniente a manutenção de sistemática de amostragem e analitica 
adequadas. Assim, a amostragem de solos, deve ser efetuada mediante a identificação dos diversos horizontes do 
perfil de alteração, observando-se parâmetros como cor, granulometria e textura, além do caráter autóctone ou 
alóctone dos materiais, visando-se orientar a amostragem, a fim de se evitar o mesmo tratamento para materiais 
distintos, levando a consequentes interpretações equivocadas. Faz-se necessário, igualmente, o reconhecimento 
mineralógico dos solos, para identificação dos óxidos e hidróxidos, argilominerais e concreções ferruginosas. As 
amostras a serem analisadas devem ser primeiramente atacadas por HF + HClPO4 para liberação do Au 
aprisionado em concreções ferruginosas e/ou silicatos. 



3. A mineralização sulfetada, detectada por IP e sondagem na área 9, possivelmente transcende seus limites 
atualmente conhecidos, visto que o método geofísico foi aplicado em uma área restrita. Dada a potencialidade da 
Suite Vila Nova, sugere-se a aplicação de método eletromagnético aerotransportado para toda a região da serra 
do Ipitinga. 

4. As porções das sequências supracrustais atravessadas por rochas graníticas, constituem metalotectos de ouro, 
a exemplo da Serra do Navio, onde existem concentrações aluvionares de columbita-tantalita-ouro. Na Serra do 
Ipitinga vários stocks graníticos foram identificados, provocando o aumento dos teores de Mo nos anfibolitos da 
Suíte Vila Nova (atingindo até 100 ppm). 
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Introdução 
 
  O objetivo deste trabalho é descrever, alguns aspectos mineralógicos e geoquímicos, além dos condicionamentos 
geológicos, que caracterizam a ocorrência de zeolitas em arenitos mesozóicos da Formação Corda, na Bacia do 
Parnaíba, Nordeste do Brasil, recentemente descoberta pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM. 
Objetiva-se ainda, despertar e estimular investigações em áreas contíguas, e em outras unidades com características 
geológicas genericamente semelhantes. 
 
Geologia 
 
  A Bacia do Parnaíba é um domínio geológico intracratônico, fanerozóico, localizado no nordeste do Brasil e que ocupa 
uma área da ordem de 600.000 km2. Comporta uma coluna sedimentar de mais de 3.500 m de espessura, subdividida 
por Góes et al. (1994) em cinco sequências deposicionais separadas por discordâncias regionais e correlacionáveis a 
eventos orogênicos de caráter global. Até o Permo-Carbonífero registram-se ciclos transgressivos - regressivos, com 
depósitos continentais, transicionais e marcante presença de mares abertos, com ampla circulação, clima temperado e 
episódios glaciais. Ao final do Carbonífero, estabeleceu-se um sistema eminentemente continental, em condições de 
aridez progressiva, culminando com uma intensa desertificação, bem caracterizada no Triássico. Contemporaneamente 
ao sistema desértico, que se concentrou mais na porção oeste da bacia, esta foi afetada, no Juro-Cretáceo, por um 
magmatismo basáltico. A intermitência dos espasmos vulcânicos era ocupada por sedimentação, descontínua sobre os 
derrames, mas persistente fora da área dessa manifestação ígnea. Sobre os basaltos desenvolveu-se um extenso campo 
de dunas eólicas, diferenciado dos depósitos triássicos tanto pela cor avermelhada dos arenitos, como pela proliferação 
de lagos de deserto nessa sequência mais nova, denominada Formação Corda, ainda sujeita à ação vulcânica e cujos 
basaltos lhe serviram também de área-fonte (Rezende, 1994). Há registros de que uma parte dessa unidade foi intrudida 
por pulsações mais tardias da manifestação basáltica.  
  Os arenitos são a litologia predominante na Formação Corda. Argilitos e folhelhos são subordinados. No mecanismo 
deposicional estão bem caracterizados: (a) Campos de dunas eólicas, com arenitos finos, castanho avermelhados, com 
estratificações cruzadas de médio porte; (b) Corpos arenosos, igualmente castanho avermelhados e com fase intersticial 
esbranquiçada, leitosa, que lhe confere caráter marcante. Constituem sucessivos leitos centimétricos, dispostos 
suborizontalmente, refletindo pulsos turbidíticos em ambiente subaquoso, flúvio-lacustre. A ação fluvial é evidenciada 
por marcas onduladas assimétricas. Em alguns níveis é comum a presença de fragmentos de rocha, principalmente 
basalto; (c) Lagos de deserto, representados por argilitos e folhelhos, em geral avermelhados, e caracterizados pela 
presença subordinada de grãos de quartzo flutuando na massa argilosa. Ocorrem fácies carbonáticos, sendo comum a 
formação de lamínulas de calcita de origem secundária, preenchendo planos de fissilidade e fraturas. 
 
A mineralização zeolítica 
 
  As zeolitas constituem a fase intersticial de arenitos eólicos e flúvio-lacustres, na forma de cimento de coloração 
esbranquiçada/leitosa, envolvendo os grãos de quartzo. Foram identificados ainda cristais milimétricos de hábitos 
aciculares ou prismáticos bem definidos, dispostos radialmente ou em agregados semelhantes a feixes, além de formas 
lamelares,  esbranquiçadas ou incolores, e brilho nacarado. Estudos petrográficos revelaram a presença de estilbita, em 
formas multilamelares bastante expressivas, descrevendo uma textura poiquilotópica característica, onde os grão de 
quartzo aparentemente flutuam no fundo matricial zeolítico de baixo relevo. 



  Análises por difração de raios-x foram efetuadas utilizando-se difratômetro Philips pertencente ao Centro de 
Geociências da Universidade Federal do Pará. Os estudos foram realizados em amostra total (método do pó), com 2θ 
variando de 5o a 65o (CuKα) e steps de 0,02o. A identificação mineralógica nas fichas do JCPDS foi efetuada através 
do sistema APD, também da Philips. Esses estudos confirmaram a presença da estilbita e revelaram ainda a possível 
existência de barrerita e stellerita. Estes três minerais pertencem ao sub-grupo estrutural da heulandita (JCPDS, 1993), e 
portanto, com padrões difratométricos bastante semelhantes entre si,. onde o padrão que mais se aproxima das amostras 
estudadas é o da estilbita (26-0584), de composição Ca1,5Na0,32(Si,Al)9O18.8,5H2O (Tabela 1). Para confirmação 
desses resultado mineralógico serão realizados estudos complementares, incluindo análises por Microscopia Eletrônica 
de Varredura. A avaliação semi-quantitativa balizada nas intensidades das principais reflexões, corrobora a estimativa 
modal do conteúdo zeolítico, variando de 20 a 40%, obtida através dos estudos petrográficos. 
  A figura 1 representa um perfil vertical ao longo de um corte de estrada, na estação NR-1004, na rodovia BR-010, 40 
km a sul da cidade de Imperatriz, no Estado do Maranhão, com a distribuição mineralógica representada através da 
superposição dos diferentes difratogramas de raios-x. Nesta figura observa-se a presença de zeolitas, em diferentes 
concentrações, nas amostras C a H, relacionadas à fácies flúvio-lacustre da Fm. Corda, estando ausentes nas amostras A 
e B, relacionadas à fácies eólica, estéril  apenas nesta estação. A reflexão mais característica é a (020), com valores de d 
variando de 9,03 Å na stellerita até 9,12 Å na estilbita. Além do quartzo, onipresente, observa-se ainda esmectita, além 
de pequenas quantidades de K-feldspato e calcita, que já haviam sidos descritos, petrograficamente, como constituintes 
terrígenos freqüentes desses arenitos. 
  As análises geoquímicas totais de algumas amostras do perfil da figura 1 são apresentadas na Tabela 2, enquanto as 
amostras 1001, 1002-A,C,D e 1003-A correspondem a diferentes pontos ao longo da BR-010. Na avaliação desses 
resultados, diferentes considerações podem ser feitas, principalmente no sentido da comparação desses resultados com a 
composição mineralógica estudada: 
  A amostra 1004-A, a única representante da fácies eólica, é a que apresenta a composição mais distinta dentre as 
amostras analisadas, apresentando o teor  mais elevado de SiO2 (87,5%), e os teores mais baixos de todos os outros 
elementos, refletindo a presença quase que exclusiva de quartzo. Os teores de K2O são extremamente homogêneos, 
com média de 1,1%, provavelmente relacionados aos K-feldspatos presentes em pequenas quantidades na maioria das 
amostras, enquanto que os teores de Na2O são mais baixos (0,10 a 0,43%) e devem fazer parte da estrutura das zeolitas. 
Os teores de MgO e FeO apresentam valores médios de 3,20 e 0,32%, respectivamente, exclusivamente relacionados às 
esmectitas, enquanto que os teores de Fe2O3, que variam de 1,7 a 4,1%, podem estar tanto relacionados às esmectitas 
quanto aos óxidos e hidróxidos de ferro que formam películas ao redor das partículas de quartzo e dão a coloração 
avermelhada, característica dos arenitos da Formação Corda. Os teores de CaO são bastante variáveis (1,5 a 5,8%), 
refletindo a heterogeneidade no conteúdo zeolítico observado nos resultados mineralógicos, mas também indicando a 
presença de calcita, cuja maior reflexão a 3,03 Å coincide com a reflexão (151) a 3,024 Å da stilbita (153) e 3,028 Å da 
barrerita. 
 
Considerações finais 
 
  Os resultados geoquímicos preliminares confirmam, de uma maneira geral, os resultados mineralógicos obtidos através 
dos estudos petrográficos e por difração de raios-x e apontam para uma zeolita cálcica do tipo estilbita, com baixo teor 
de Na em sua estrutura, provavelmente sem K (padrão 26-0584 da tabela 1). Os horizontes mais enriquecidos são 
representados por arenitos eólicos, bem selecionados e de melhor porosidade. O fenômeno de zeolitização 
indiscriminada em facies eólicas e flúvio-lacustres, como cimento, sugere sua vinculação a uma fase diagenética 
precoce, superimposta a partir do que Sheppard, 1973 e Mumpton,1977 classificaram como sistemas hidrológicos 
fechados, em ambiente semi-árido a árido, tendo os basaltos da Formação Mosquito como importante área-fonte desses 
sedimentos.  
  A importância da ocorrência está centrada no potencial de aproveitamento econômico, considerados os vastos campos 
de aplicação das zeolitas, entre os quais as indústrias da construção civil,  química, metalúrgica e farmacêutica, a 
agricultura, meio ambiente, dentre outros, bem como por constituir-se na primeira ocorrência de zeolitas naturais de 
origem sedimentar com pujança significativa, conhecida no Brasil, compreendendo uma área mineralizada da ordem de 
centenas de km2, com espessuras localmente superiores a 8m. 
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Tabela 1 



Zeolitas JCPDS Composição química 
Estilbita 18-1203 NaCa2Al5Si13O36.14H2O 
Epistilbita 19-0213 (Ca,Na)(Si,Al)6O12.4H2O 
Estilbita 22-0518 Ca4Al9Si27O72.2H2O 
Estilbita 24-0894 (Ca,Na)1,3(Si,Al)9O18.8H2O 
Estilbita 26-0584 Ca1,5Na0,32(Si,Al)9O18.8,5H2O 
Epistilbita 39-1381 Ca2(Si9Al3)O24.8H2O 
   
Stellerita 25-0124 Ca2Al4Si14O36.14H2O 
Na-stellerita 26-1382 Na2(Al2Si7)O18.7H2O 
   
Barrerita 29-1185 (Na,K,Ca)2(Si,Al)9O18.7H2O 
 
Tabela 2 
Amostra SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO TiO2 P2O5 Na2O K2O P.F. Total 
1004-A 87,5 7,0 1,2 0,42 <0,05 0,32 0,22 <0,05 0,01 0,12 3,03 99,82 
1004-D 68,0 9,9 4,1 0,28 3,0 4,6 0,62 0,063 0,25 1,3 7,47 99,58 
1004-E 65,7 10,6 3,9 0,42 4,2 4,0 0,63 0,074 0,29 1,3 8,59 99,70 
1004-G 70,2 8,80 4,0 0,14 3,6 3,5 0,67 0,081 0,43 1,1 7,11 99,63 
1004-H 67,8 10,3 3,6 0,42 3,4 4,0 0,45 0,068 0,26 1,4 7,70 99,40 
1001 71,3 7,8 2,9 0,42 1,5 4,6 0,44 0,07 0,10 1,2 6,37 96,70 
1002-A 74,6 8,2 3,6 0,14 2,0 3,2 0,55 0,067 0,17 1,3 5,61 99,44 
1002-C 68,6 8,3 3,4 0,28 5,0 3,5 0,56 0,078 0,21 1,2 8,29 99,42 
1002-D 70,4 7,3 2,5 0,42 5,8 3,2 0,45 0,064 0,19 1,0 8,28 99,60 
1003-A 79,1 8,9 1,7 0,28 1,8 1,1 0,24 <0,05 0,20 1,1 5,40 99,82 
Média 72,3 8,71 3,1 0,32 3,4 3,2 0,48 0,07 0,21 1,1 6,79 99,31 
Desvio 6,56 1,24 1,0 0,115 1,47 1,42 0,16 0,007 0,112 0,365 1,72 0,146 
Mín. 65,7 7,0 1,2 0,14 1,5 0,32 0,22 0,063 0,01 0,12 3,03 96,70 
Máx. 87,5 10,6 4,1 0,42 5,8 4,6 0,67 0,081 0,43 1,4 8,59 99,86 
 
MnO < 0,07%;   Cr2O3 < 0,039%;   NiO2 < 0,047%;   F < 0,018%;   Cl < 0,003% 
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Esse trabalho baseia-se no levantamento geológico-geoquímico executado em intrusões máficas-ultramáficas na 

região de Santa Luzia D’Oeste, Rondônia, dentro do Programa Nacional de Prospecção de Metais do Grupo da 
Platina, em execução pela CPRM. 

Geologicamente, são conhecidos mais de uma dezena de corpos máficos e ultramáficos, geralmente estreitos e 
alongados na direção E-W, seguindo a configuração tectônica regional, incluídos na Suíte Máfica-Ultramáfica 
Alta Floresta (Romanini, 1993). Os corpos exibem dimensões variáveis, com o maior deles apresentando com-
primento de cerca de 18 km e largura máxima de 3 km, e ocorrem encravados no Complexo Santa Luzia (Silva & 
Bahia, 1992). A Suíte Máfica-Ultramáfica está constituída predominantemente por gabros, metagabros e anfibo-
litos, cujas transformações estão relacionadas ao Cinturão de Cisalhamento Guaporé (Scandolara & Rizzotto, 
1992). 

Foram amostradas 132 estações para sedimentos de corrente nesta área, nas drenagens de pequeno porte (1ª e 2ª 
ordem). Foi separada para análise a fração -80 mesh, posteriormente submetida a um ataque por HNO3 concen-
trado a quente e determinação analítica por absorção atômica para Cu, Zn, Ni, Co, Cr, Fe e Mn. 

O tratamento estatístico dos dados envolveu os programas PROBPLOT (Stanley, 1987) e GEOQUANT, esse 
último um sistema desenvolvido pela CPRM e destinado à análise quantitativa de dados geoquímicos e petroló-
gicos. A análise dos resultados analíticos por meio dos gráficos de probalidade caracterizou todos os elementos 
investigados como seguindo uma distribuição aproximada lognormal, o que será considerado para todos os pro-
gramas aplicados. O sumário estatístico básico permite verificar que os valores analíticos máximos para todos os 
elementos são muito elevados em relação à média geométrica, podendo ser considerados como potencialmente 
anômalos. A matriz de correlação calculada revelou coeficientes de correlação relativamente elevados (0,67 a 
0,80) do Cu com os demais elementos, exceto o Cr. O Zn, Co e Ni apresentaram coeficientes com valores médios 
a elevados (0,47 a 0,80) com os demais elementos, exceto o Cr. 

Para a obtenção das equações de regressão da análise de regressão múltipla (p.e., Davis, 1986) foi aplicado o 
programa REGRESS. A tabela 1 apresenta as equações para cada um dos elementos considerados dependentes, 
resultantes das 132 amostras de sedimentos de corrente provenientes da Suíte máfica-ultramáfica. Observa-se 
que o Fe e Mn explicaram a maior parte da variabilidade (Cu: 56,08%, Zn: 51,63%, Co: 67,32%) dos dados ana-
líticos, enquanto que para o Ni a variabilidade explicada foi baixa (22,71%) e para o Cr foi nula. 

A seleção dos limiares foi efetuada a partir dos percentis da distribuição de freqüência acumulada (gráficos de 
probabilidade), sendo selecionados os seguintes: 60, 80, 90 e 95 (Melo Jr. & Bjorklund, 1982). Esses quatro 
limiares permitem dividir os resultados analíticos brutos (mapa de anomalias originais, figura 1) e os dados dos 
valores residuais (mapa de anomalias residuais, figura 2) em cinco subgrupos hierarquizados segundo sua im-
portância. Os dois subgrupos mais superiores (acima de percentil 90) correspondem aos dois níveis de anomalia. 

A Tabela 2 exibe os limiares estabelecidos para Cu, Zn, Co, Ni e Cr a partir dos dados analíticos originais, com 
os percentis 95, 90, 80 e 60 escolhidos arbitrariamente. Na Tabela 3 es-tão expostos os limiares determinados 
para os mesmos elementos a partir dos valores residuais obtidos pela análise de regressão, com os mesmos per-
centis da tabela 2. 

No mapa de áreas anômalas para os dados analíticos brutos (Figura 1) estão identificadas 16 áreas em que 
ocorreram valores elevados para os elementos pesquisados, em associações distintas para as diferentes áreas, 
com as bacias de captação revelando dimensões muito diferentes. O exame do mapa com os valores residuais 
obtidos através da análise de regressão (Figura 2) indica a presença de 17 áreas com residuais anômalos para 
diversos elementos. A grande maioria das bacias com esses residuais anômalos coincide com aquelas com os 
dados analíticos originais anômalos. 

A partir dos resultados analisados foram extraídas três conclusões importantes com relação à aplicação da aná-
lise de regressão aos dados geoquímicos dessa área: 

O mapa de valores residuais (Figura 2) revela que a maioria das áreas anômalas coincide no terreno com aque-
las do mapa de valores originais brutos (Figura 1). Isso sugere que os teores anômalos para Cu, Zn, Co, Ni e Cr 
detectados nos sedimentos de corrente não foram significativamente influenciados pela presença dos óxidos hi-
dratados de ferro e manganês no ambiente superficial, podendo indicar a presença de corpos mineralizados no 
substrato rochoso; 



 O mapa dos resíduos de regressão (Figura 2) apresenta seis novas áreas anômalas (áreas 6 - Co; 10 - Zn; 12 - 
Cu, Zn; 14 - Cu; 15 - Cu; e 16 - Cu, Zn) não detectadas anteriormente, sugerindo que foram mascaradas pelos 
teores elevados de Fe e Mn nos sedimentos da drenagem. Essas novas áreas podem ser investigadas com maior 
detalhe para possíveis depósitos minerais; 

 A baixa influência dos teores de Fe e Mn sobre as concentrações de Cu, Zn, Co, Ni e Cr no ambiente secundá-
rio permite a utilização desses elementos como indicadores de áreas potenciais, em condições ambientais seme-
lhantes à essa área, para depósitos de elementos do grupo da platina. 
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TABELA 1 - Equações de Regressão Resultantes da Análise de Regressão Múltipla para 132 amostras 
 
ELEMENT

O 
EQUAÇÃO DE REGRESSÃO VARIABILIDADE 

EXPLICADA (%) 
   

Cu log Cu = 1,07179 + 3,29205 Log Fe + 0,00491 Log Mn 56,08 
Zn log Zn = 8,32584 + 0,02599 log Mn 51,63 
Co log Co = -0,28426 + 4,88345 log Fe + 0,00421 log Mn 67,32 
Ni log Ni = 1,12376 + 3,45049 log Fe 22,71 
Cr log Cr = 99,77625   0,00  

 
 
 
TABELA 2 - Limiares para Cu, Zn, Co, Ni e Cr a partir dos Percentis dos Dados Analíticos Originais 
 

ELEMENTO LIMIAR (ppm) 
 95 90 80 60 

Cu 24,0  17,6  10,0  6,0  
Zn 42,0  35,6  25,6  17,2  
Co 28,0  20,8  12,6  6,2  
Ni 19,4  14,8  8,0  4,2  
Cr 320,0  179,0  90,0  55,0  

 
 
 
TABELA 3 - Limiares para Cu, Zn, Co, Ni e Cr a partir dos Percentis dos Resíduos da Regressão 
 

ELEMENTO LIMIAR  
 95 90 80 60 

Cu 8,65  4,43  2,17  -0,38  
Zn 17,22  12,34  5,89  0,13  
Co 6,21  4,32  1,65  0,14  
Ni 10,04  4,47  0,81  -0,91  
Cr 222,23  81,23  -7,76  -42,76  
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ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE Au E Mn EM DEPÓSITO AURÍFERO 
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  A região do Quadrilátero Ferrífero (QF) em Minas Gerais não é famosa apenas por suas extensas jazidas de minério de 
ferro, mas também por uma longa história de mineração de ouro. Diversos tipos de mineralizações auríferas ocorrem no 
QF, desde depósitos de sulfetos contendo ouro em greenstones do Arqueano (Ladeira 1980) e conglomerados auríferos 
do Arqueano Superior (Minter et al. 1990, Renger et al. 1988, 1994) até depósitos eluviais e aluviais. Entre estes, um 
único destaca-se por sua peculiaridade: o tipo Jacutinga. 
  Teores incrivelmente altos de ouro eram lavrados século passado em leitos e lentes pouco espessos, dispostos 
concordantemente em itabiritos friáveis e, especialmente, em minérios de ferro brandos (soft high-grade haematite ore). 
Tais corpos, cujo ouro era caracteristicamente paladiado, compunham-se de hematita especular, talco, caolinita, algum 
quartzo e, notoriamente, óxido de manganês, estando ausentes minerais sulfetados (Hussak 1906).   Os depósitos de 
jacutinga encontram-se confinados no Grupo Itabira do Proterozóico Inferior e distribuídos ao longo da borda oriental 
do QF (Fig. 1, mapa de Ferrand, 1894). 
  Indubitavelmente, um dos aspectos mais insignes dos depósitos tipo Jacutinga é a associação de ouro com manganês. 
Henwood (1871, p.215) aludiu à mina de “Santa Anna”, distrito de Itabira: "particles of gold are scattered through the 
formation; and those portions of it in which manganese and talc abound have been very rich (...) ". Digno de menção é a 
considerável extensão de algumas jacutingas (Henwood 1871, p. 219): "a bed of (jacutinga) specular and oxydulated 
ore, mixed with minute quantities of grey manganese and still smaller proportions of gold, traced more than twenty 
miles (...)".  
  Ainda que existam muitos trabalhos, poucos tratam da gênese destes depósitos (Hussak 1906, Oliveira 1932, Dorr & 
Barbosa 1963, Guimarães 1970, Borges 1978, Olivo 1994). Oliveira (1932) ponderou a presença de manganês e 
concluiu que o dióxido de manganês pulverulento podia ser usado como guia de prospecção. Propôs ainda a lixiviação 
do ouro de veios quartzo-sulfetados e sua concentração em ambiente supergênico, conferindo ao manganês a oxidação e 
precipitação do ouro. 
  A mais célebre mina de ouro em jacutinga foi a de Gongo Soco (Fig. 1), que produziu 12.887 kg de ouro entre 1826 e 
1856 (Henwood 1871). Adjacente à antiga mina, a lavra de minério de ferro tem exposto corpos de jacutinga. Sua 
apreciação tem conduzido A. Raphael Cabral a aventar que o ouro correlaciona-se com as porções manganesíferas 
como um todo. Não obstante, quando considerada em detalhe (escala decimétrica e métrica), a correlação cessa. À 
mesma conclusão chegara F. Renger previamente, com base nos conteúdos de ouro e manganês analisados em 
testemunho de sondagem. Os dados de Renger estão apresentados nas Figs. 2 e 3 e na tabela I. 
  Uma vez que o MnO2 e oxigênio livre são agentes oxidantes mais fortes que o AuCl4-  (Krauskopf 1951), o manganês 
está propenso a tomar parte em reações de oxidação: 
 
2 Au + 12 H+ +  3 MnO2 +  8 Cl-   =   3 Mn2+  + 2 AuCl4-  +  6 H2O 
 
Em condições adequadas, a oxidação de Mn2+ para Mn4+ e coprecipitação com ouro pode ter exercido um papel 
importante. 
  O fato de que os depósitos de jacutinga são normalmente hospedados por minério de ferro brando sugestiona uma 
origem comum tanto para o minério de ferro como para a mineralização aurífera. Assim como o manganês, o ouro é 
contemporâneo à deposição do ferro: sabe-se que o itabirito contém pequenas quantidades de ouro (Henwood 
1846,1871, Scott 1902, Harder & Chamberlin 1915, Siegers & Renger 1985, Ramanaidou et al. 1991). É permissível, 
então, vislumbrar-se que durante o metamorfismo e lixiviação que originou o minério de ferro, o ouro disseminado 
tivesse sido remobilizado e hidrotermalmente concentrado na jacutinga. Um mecanismo exequível de deposição do 
ouro, que explica a relação entre ouro e manganês, é a coprecipitação por óxidos de manganês. Também o paládio pode 
ser um componente singenético ao itabirito. O reconhecimento de rochas vulcânicas básicas e/ou ultrabásicas (Pires 
1983, Schorscher 1992) e sedimentos manganesíferos metamorfizados contendo altos valores de níquel e cobalto (Scott 
1900, exalações marinhas?) dentro do Grupo Itabira são evidências indiretas para isso. 
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                                        A. 

Intervalos amostrados (m) Au (ppm) Mn (%) 

5(I) 15.86-16.86 0.05 0.75 

5(II) 16.86-17.80 <0.05 0.73 

5(III) 17.80-18.81 <0.05 0.62 

5(IV) 18.81-19.64 0.65 1.7 
5(V) 19.64-20.33 23.8 1.2 
6(I) 20.33-21.30 1.35 0.44 
6(II) 21.30-22.75 <0.05 1.5 
6(II) 22.75-23.50 <0.05 0.51 
6(III) 23.50-24.18 <0.05 0.24 

 
       B. 

Ag Pt Pd Cu 

5.3% 0.08% 4.2% 2.5% 

 
Table I: A. Conteúdos de Au e Mn analisados do furo de sonda F-10  (este trabalho). B. Composição de ouro de 100% 
Au (Henwood 1871).                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa de localização de minas de ouro em jacutinga (cícurlos cheios), segundo Ferrand (1894), em relação ao 
Grupo Itabira, Proterozóico Inferior. Triângulos denotam minas de ouro no Grupo Nova Lima, Arqueano. 
 
 
 
 



 
 
 
Figura 2. Seção geológica através do Lyon´s shaft. Sondagem pela Republic Steel na década de 60.   
 

 
 
Figura 3. Seções analisadas para Au e Mn. Notar ausência de correlação entre ambos.  
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Introdução 
 
Este trabalho consiste na semiquantificação das fases mineralógicas de concentrados de flotação do minério de 

ouro da Mina São Bento por Difratometria de Raios-X (DRX), a partir da aplicação de fatores de correção (FC) 
obtidos por técnicas analíticas independentes. O estudo originou-se a partir do pressuposto de que mudanças na 
mineralogia provocam variações na recuperação de ouro na planta de beneficiamento. Deste modo, tais pesquisas 
são de grande importância nos processos tecnológicos de beneficiamento de minério, especialmente na redução 
dos custos e otimização da produção. 

Metodologia 

As amostras estudadas foram coletadas em períodos diferentes do segundo semestre de 1994, para comparar a 
eficiência do processo de beneficiamento em relação à mineralogia. As amostras são designadas em função do 
dia de coleta, descritas a seguir: 11/08, 12/08, 13/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08, 24/08, 25/08, 26/08, 27/08, 
28/08, 29/08, 24/11, 25/11, 30/12, 31/12. 

 
Técnicas Instrumentais 
Análise por DRX - o difratômetro de raios-X utilizado é um modelo da Rigaku, Geigerflex, DMAX-B, 

controlado por computador, cujo sistema de tratamento de dados suaviza o difratograma, corrige o background, 
calcula a posição dos picos (d e 2θ), pesquisa os possíveis minerais e calcula a proporção relativa dos minerais 
através da intensidade relativa dos picos. 

Análise de C - analisou-se o carbono total de cada amostra através do forno LECO, onde o material foi fundido 
a 2500oF, e o carbono detectado por infravermelho. 

Análise de Ca - o Ca da ankerita foi determinado em solução através da espectrometria de emissão atômica por 
plasma de acoplamento indutivo (ICP-EAS) da SPECTRO. 

 
Procedimento 
Foi necessário o desenvolvimento de um procedimento de determinação das proporções dos minerais nas 

amostras de forma independente dos resultados de DRX (Tab. I) para o cálculo dos fatores de correção (FC). Os 
minerais foram considerados sob a forma de grupos: carbonatos (ankerita e siderita), sulfetos (calcopirita, 
pirrotita hexagonal e monoclínica, arsenopirita e pirita), e silicatos (quartzo e clorita). Os minerais traços 
encontrados, magnetita e esfalerita, não foram considerados pois suas proporções estão abaixo do limite de 
detecção da DRX. 

Os carbonatos foram calculados a partir dos dados de análise química. O CO3
2- total foi determinado pela 

diferença entre a concentração de carbono total e o carbono encontrado no resíduo do ataque (50 mL HCl 1:1 em 
amostra de 10 g por 24 h.), levando-se em conta a perda de massa (~ 25%) devido ao ataque. O Ca foi analisado 
no sobrenadante do ataque, sendo que as concentrações encontradas foram consideradas devido somente à 
ankerita. As amostras resultantes foram analisadas por DRX, não sendo observado, nos difratogramas, a presença 
de nenhum tipo de carbonato, confirmando a dissolução total do mesmo. Através das fórmulas estruturais 
[ankerita Ca1,01(Fe0,75 , Mg0,24) (CO3)2, siderita  (Fe0,865 , Mg0,135) (CO3)] determinadas por microssonda 
eletrônica (Godoy, 1995) foi reconstituída a ankerita, e com o carbonato restante calculou-se a siderita. Estes 
dados serviram como base ao cálculo dos FC's para os carbonatos, tomados individualmente e totais, a partir de 
sete amostras (11, 12 e 13/08, 24 e 25/11, e 30 e 31/12, Tab. II). 

Os FC’s dos sulfetos foram calculados através de dados de contagem de pontos (Tab. III) 
O método de cálculo utilizado para determinação do FC para os silicatos (clorita + quartzo), empregando as 

mesmas amostras do cálculo do FC para os sulfetos, partiu da diferença entre os carbonatos totais, determinados 
com o FC encontrado na Tab.  e a ganga pela contagem de pontos (Tab. IV).  

O procedimento utilizado para a obtenção dos dados de DRX foi o seguinte: 
- homogeneização da amostra e quarteamento; 
- moagem em almofariz de ágata de cada alíquota obtida no quateamento; 



- homogeneização das quatro alíquotas moídas e quarteamento; 
- montagem de cada alíquota em lâmina de alumínio de cavidade pela técnica de “back loading”; 
- análise de cada lâmina por DRX com uma repetição, produzindo um total de 08 (oito) análises por amostra 

(cálculo dos FC's dos carbonatos - Tab. I); 
- eliminação de dados distoantes para o cálculo da média; 
- os dados médios são considerados os resultados finais aos quais foram aplicados os FC’s. 

Análise dos resultados 

Os resultados da análise por DRX demonstram que o número de alíquotas e repetições é necessário para a 
exclusão de dados distoantes da moda. Por exemplo, na Tab. II, o valor da quartzo (6%) na análise da alíquota 
1208R42 é bem diferente do restante dos dados (média 16.09 + 1.66), e por isso foi eliminado do cálculo final. 
Por outro lado, quando os dados mostram um desvio relativamente alto, mas não fica claro qual(is) é(são) 
incoerente(s), não adotou-se o procedimento de eliminação. Este é o caso da pirrotita total na amostra 12/08 
(Tab. II), onde a metade dos dados estão acima de 20% e a outra metade abaixo deste valor, apresentando uma 
distribuição bimodal. Apesar do erro em relação à média ser relativamente alto (20.43 + 5.37), não é indicado a 
eliminação de qualquer dado, visto que, é impossível, estatisticamente, identificar quais são incoerentes. 

Os FC's para os Carbonatos 
Os FC’s obtidos para os carbonatos apresentam valores de 0.3585 + 0.0852 e 1.2676 + 0.2445, respectivamente 

para a siderita e ankerita (Tab. II). A origem destes erros dos FC’s deve-se especialmente à baixa concentração 
de tais minerais nas amostras (<10%, considerados individualmente), o que provoca o aumento do erro nas 
diversas técnicas empregadas, além da interferência de picos subsidiários na DRX da siderita e ankerita. Por 
isso, quando é considerada a soma dos carbonatos, o erro relativo do FC é bem inferior (0.5541 + 0.0249, Tab. 
II). 

Os FC's para os Sulfetos 
Inicialmente deve-se levar em consideração que para os cáculos dos FC's dos sulfetos foram utilizadas 13 

amostras, das quais apenas 03 (11, 12 e 13/08) com oito determinações, sendo que o restante das amostras com 
duas determinações (20 a 29/08), evidenciando uma menor precisão dos resultados dos FC's. Este fato é 
demonstrado pelos porcentuais dos desvios padrões das médias dos FC's dos sulfetos, que são, em geral, 
superiores às dos carbonatos (Tab. III). A única exceção é mostrada na pirrotita, que apresenta porcentagem 
menor do desvio padrão do FC médio (17.5 %, Tab. III), sendo explicada por sua grande quantidade nas 
amostras estudadas, além da presença de duas variedades (hexagonal e monoclínica, pirrotita 11C e 4C, 
respectivamente). 

O FC para os Silicatos 
O método empregado para o cálculo do FC para os silicatos (Tab. IV) apresentou um desvio padrão baixo 

(0.3732 + 0.0927), o que demosntra que os outros FC’s calculados para os sulfetos e carbonatos são coerentes. 
Os Resultados da Amostras de Abril/95 
A aplicação dos FC's (carbonatos, sulfetos e silicatos) às amostras de concentrado de flotação do mês de abril 

deste ano (Tab. V) gerou dados bastante coerentes. A Tab. V apresenta os resultados com os FC's aplicados, 
mostrando um erro de fechamento máximo em torno de 13%, que nada mais é que o somatório dos erros dos FC's 
induzidos nos dados. Este fato demonstra a adequação da metodologia empregada e a coerência dos FC's obtidos. 

Conclusão 

A metodologia utilizada mostrou-se adequada para o cálculo dos FC’s dos minerais determinados por DRX. A 
qualidade dos FC’s demonstra que as análises realizadas pela metodologia adotada está no limite 
semiquantitativo/quantitativo, sendo possível empregá-los em rotina. Deve-se realçar que as amostras não podem 
ter a presença de outras fases minerais além das estudadas e nem uma grande variação composicional para que os 
FC’s calculados sejam válidos. 
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Introdução 

 
Com o próximo estabelecimento de uma base de dados geoquímicos em âmbito mundial (Darnley et al, 1994), 

há necessidade de melhor entender a amostragem, ponte entre os dados e o meio real do qual derivam. 
Mapas exibindo padrões geoquímicos coerentes são obtidos com quaisquer densidades de recobrimento - desde 

frações até várias centenas de  km2 por amostra - e com praticamente qualquer plano de amostragem (sistemático, 
randômico, estratificado, misto), tipo de amostragem (simples, composto, “composite”) e material (sedimentos 
de corrente, de lago, “overbank" ou "flood-plain", “till”, solos). Servem de comprovação os inúmeros serviços de 
reconhecimento geoquímico, realizados em vários países, com densidades de coberturas  variáveis de      2 am/1 
km2 a 1 am/200 km2 (Plant et al, 1988) e chegando ao extremo de uma amostra de sedimento “overbank” a cada 
23.000 km2, aplicada por Eden & Bjorklund (1994) para delinear padrões regionais na Escandinávia; no Brasil, a 
CPRM já realizou cerca de 137 trabalhos geoquímicos de natureza regional, com densidades desde  1 am/1 km2 
até  inferiores a 1 am/200 km2, estes na região amazônica (CPRM, 1994). Em função das escalas de amostragem, 
Xuejing & Binchuan (1993) reconheceram 5 níveis hierárquicos de padrões geoquímicos, desde o local, que 
reflete a mineralização, até o global, que marca as feições tectônicas continentais. 

O objetivo deste trabalho foi investigar níveis ou estratos de amostragem e os relevos geoquímicos originados 
correspondentes, a partir de uma população normal e de uma manifestação anômala, ambas fictícias. 

 
Metodologia 

 
De uma distribuição gaussiana normal, truncada nos extremos -2,4S e +2,4S (S = desvio-padrão), foram obtidas 

12 classes com tamanho 0,4S, sendo a cada uma atribuído um ponto médio de uma sequência de valores  3, 6, ..., 
36. Obteve-se assim uma distribuição com n = 576,  X=19,5 e S=7,4 (fig. 1). Os 576 valores foram a seguir 
lançados, de maneira aleatória, em uma grade de 24 x 24 células; também ao azar, foram lançadas na mesma 
grade duas zonas anômalas, com valores de 48 a 54 (probabilidade de ocorrência p<10000) e com dimensões, 
respectivamente, de 4 e 1 células. 

Essa distribuição dos valores representa a situação simples e ideal, em que há uma única e homogênea fonte de 
variação (população) em uma área e, nela inserida, a manifestação anômala. 

A amostragem do mapa assim construido foi realizada de 7 maneiras distintas (fig. 2): 
 
A - Todas as células . 576 resultados 
B - Média dos valores de 2 x 2 células. 144 resultados 
C - Média dos valores de 4 x 4 células. 36 resultados 
D - Média dos valores de 8 x 8 células. 9 resultados 
E - Média de 2 valores aleatórios em 2 x 2 células. 144 resultados 
F - Média de 4 valores aleatórios em 4 x 4 células. 36 resultados 
G - 48 células aleatórias. 48 resultados 
   
As médias dos valores nos níveis B, C e D podem representar resultados compostos matematicamente (o que 

efetivamente são), resultados “composite” de várias sub-amostras ou ainda amostras de drenagem de maior 
ordem. Os relevos geoquímicos (fig. 3) foram obtidos com o programa   SURF,  a  partir  de  uma  malha regular 
de   48 x 48 linhas, sendo o valor de cada nó ponderado com os 3 resultados originais mais próximos. 

 
Resultados 

 
O relevo resultante da amostragem de todas as células é irregular e abrupto   (fig. 3A), distinguindo-se somente 

os altos das zonas anômalas e picos de alto “background”. Com a sistemática B a superfície é suavizada e a 
célula anômala isolada desaparece, pela diluição de seu valor com aqueles das células vizinhas (fig. 3B). Com a 
amostragem C o aplainamento é notável, persistindo a elevação do grupo anômalo, e na hierarquia D o relevo 
torna-se monótono, com tendência dos desníveis aproximarem-se da média da população (fig. 3C, D). 



Com componente aleatório, a amostragem E resulta em uma superfície semelhante àquela obtida pela B, 
inclusive retratando com fidelidade a anomalia principal; a coleta tipo F causa uma suavização equivalente à C, 
mas a anomalia desaparece e surge, na porção central, uma elevação que assim poderia ser interpretada, e que 
fatalmente resultaria negativa ao ser investigada (fig. 3E, F). Finalmente a amostragem G, restrita a  48 células 
coletadas de maneira aleatória, origina um relevo diferente dos anteriores, no qual a zona anômala destaca-se 
exageradamente, como consequência da detecção de uma das células com valor elevado (probabilidade de 
detecção p= 0,42). 

 
Conclusões 

 
Observando-se as variações no relevo em função das diversas sistemáticas de amostragem, chega-se às mesmas 

conclusões de Fordyce et al, (1993), que simularam os padrões de distribuição de boro e niquel sob vários 
intervalos e com processos aleatórios ou de composição de valores, a partir da amostragem de sedimentos de 
corrente em densidade de 1 am/1,5 km2, cobrindo toda a Escócia: 

* Amostras compostas de muito baixa densidade tendem a se aproximar das médias crustais. É o que se observa 
pelo quase completo aplainamento das superfícies desde A até D; o relevo remanescente em D poderia ilustrar 
feições tectônicas/metalogenéticas em escala regional/continental. 

* A partir de uma certa rarefação no recobrimento, a amostragem randômica pode resultar em um falso relevo 
geoquímico, como é verificado para a superfície F. Os autores mencionados detectaram o surgimento de padrões 
geoquímicos distorcidos, ao efetuar a amostragem aleatória de sedimentos de corrente em densidades inferiores a 
1 am/25 km2. 

* Utilizando-se as médias, que representam amostras compostas ou de mais amplas bacias de captação, há 
coerência no padrão geoquímico desde a superfície B até a D; Fordyce e colaboradores, fazendo uso da mediana, 
afirmam que essa consistência persiste até densidades em torno de 1 am/500 km2. 

O estudo realizado mostrou que o relevo geoquímico aparente de uma região depende não só das litologias e 
ambiências locais, mas também do tipo e densidade de amostragem efetuada. O perigo da amostragem aleatória 
em serviços regionais ficou caracterizado, embora pareça restringir-se a baixas densidades. 

A amostragem do tipo sistemática é a mais adequada para serviços geoquímicos regionais, devendo-se planejar 
a composição de sub-amostras ou o tamanho das áreas de influência/captação ajustando a densidade às 
dimensões das feições geológicas que se deseja delimitar; evita-se assim um exagerado ruído do “background” 
quando muito densa, ou a falta de realce quando muito rarefeita. 
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Introdução 
 
Este trabalho contém os dados e interpretações decorrentes do mapeamento geológico/geoquímico, em escala 

de semidetalhe, na área denominada Igarapé Bronca. 
 
Fez parte do projeto Santarém-Cachimbo, através de convênio entre a Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM) e o Instituto do Desenvolvimento Econômico-Social do Pará (IDESP). 
 

Localização e acesso 
 
O Igarapé Bronca encontra-se dentro dos limites 07 57’17’’ e 08 02’43’’ de latitude sul e 55 04’30’’ e 55 

15’22’’ de longitude oeste de W. Gr., com aproximadamente 202 Km2 de extensão, ocupando as porções sul-
sudoeste da folha SB. 21-Z-D-IV, sul-sudoeste e noroeste da folha SC. 21-X-B-I no município de Itaituba. 

 
Geologia e geoquímica 

 
A área, segundo Almeida (1967), localiza-se na Plataforma Brasileira permitindo-se identificar uma seqüência 

vulcano-plutônica (Formação Iriri e Suite Intrusiva Maloquinha), constituída por rochas de idades variando de 
2000 a 1100 MA. Cortam esta seqüência sob a forma de diques, “stocks ou sills”, rochas básicas toleíticas 
produto do tectonismo ruptural ocorrido entre o Permiano e o Cretáceo (220 a 125 MA), e relacionado aos 
episódios Cassiporé e Takutu. Os sedimentos quaternários que assentam discordantemente sobre essas rochas 
completam o quadro lito-estratigráfico. 

O termo Super Grupo Uatumã, de Almeida et all (1977) integra a seqüência vulcano-plutônica do Pré-
Cambriano Superior Antigo, abrangendo as vulcânicas da Formação Iriri, as rochas intermediárias da Formação 
Sobreiro, bem como, as intrusivas ácidas e básicas pertencentes à Suite Intrusiva Maloquinha. 

Completando esta Suite encontram-se os “Lamprófiros Jamanxim”, constituídos por augita e diopsídio, 
vogesitos, espessartitos e kersantitos. 

A Formação Iriri está representada na área, por álcali-riolitos e riolitos. 
Os álcali-riolitos hololeucocráticos-leucocráticos, de tonalidade rosada ou róseo-avermelhada, estrutura 

isótropa, fenocristais de k-feldspato e quartzo imersos em matriz afanítica, de mesma composição e plagioclásio 
subordinado. Algumas amostras apresentam esparsas pontuações máficas. 

O riolito leucocrático, tonalidade variável, estrutura isótropa, fenocristais ou microfenocristais rosados a 
esbranquiçados de feldspatos em matriz predominantemente felsítica, com algumas pontuações de minerais 
máficos, e por vezes, cortado por vênulas de clorita e opacos. 

A Suite Intrusiva Maloquinha inclui tanto o conjunto de rochas granitóides intrusivas anorogênicas do Pré-
Cambriano Superior Antigo/Pré-Cambriano Superior Médio, como as rochas lamprofiricas existentes na folha 
SB. 21-X-C (Jamanxim), de idade de 1537 ± 24 MA (Almeida et all, 1980). 

As rochas da Suite Intrusiva Maloquinha apresentam idades convencionais que variam de 1100 a 1835 Ma, 
razão isotópica inicial (RI) de 0.720 em datações obtidas em 87Rb/Sr86 ,em rocha total (Almeida et all, 1977). 

O conjunto de granitóides resultante de uma seqüência ígnea intrusiva, anorogênica posicionada entre o Pré-
Cambriano Superior Antigo e o Pré-Cambriano Superior Médio, durante o Episódio Akaviano (1800 a 1600 
MA). Apresenta-se normalmente sob a forma de estruturas circulares, sendo constituído de monzogranitos, 
sienitos, álcali-sienitos, granitos e microdioritos pórfiros e representando aproximadamente 95% da área 
estudada. 

As amostras de sedimentos de corrente foram analisadas através de absorção atômica para 06 (seis) elementos: 
Cu Pb, Zn, Ni, Fe, Mn e por espectrografia ótica para um total de 30 elementos: Ag, Al, B, Be, Bi, Ca, Co, Cr, 
Cu, Fe, Ga, Ge, La, Mg, Mn, Mo, Wb, Ni, Pb, Sc, Sr, Ti, V, W, Y, Yb, e ZR. 

Uma amostra foi submetida à análise geoquímica de Cu, Zn, Pb, Ni, Fe e Mn por absorção atômica. 



Dentre os principais resultados analíticos obtidos, destacam-se os do ouro, encontrado disseminado nas rochas 
granitóides, sob a forma de grãos irregulares ou em finas palhetas 

Nos sedimentos de corrente, o ouro foi encontrado em 23 amostras do total de 58 amostras estudadas com a sua 
proporção não ultrapassando 1% dos minerais separados. Caracteriza-se por sua coloração amarelada, 
dutibilidade, forma irregular, e predominantemente em finas palhetas. 

Valores anômalos em análise por absorção atômica, foram encontradas para lantânio (195 ppm), ítrio (86 ppm), 
itérbio (13 ppm), estrôncio (62 ppm), zircônio (3110 ppm) e chumbo (38 ppm) evidenciando a presença de 
rochas com tendências alcalinase . 

A análise de rochas por espectrografia ótica revelou valores anômalos para os elementos: ítrio e lantânio nas 
amostras de granitos, leucogranito e monzogranito; vanádio e cobalto nas amostras de epidiorito e microdiorito 
pórfiro, e ainda, cobre e escândio nas amostras de granodiorito. 

As razões isotópicas 87Rb/Sr86, maiores que 0.716 (Almeida et all, 1977), indicam uma forte contribuição crustal 
na geração dessas rochas granitóides, de origem relacionada à plutogênese cratogênica do Episódio Granítico 
Akaviano. 

A nível regional o magmatismo do Episódio K’Mudku ou Nikerie, gerador de faixas móveis, e intenso 
cisaliamento, e movimentação de blocos, teria sido responsável pela mobilização do ouro, a partir de corpos 
máficos assimilados, e o sistema de falhas e fraturas NW-SE (Lineamento Abacaxis/Episódio Takutu), o evento 
concentrador do ouro nos veios de quartzo alojados nas rochas granitóides. 
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OCORRÊNCIA AURÍFERA NO VALE DO PARAÍBA DO SUL 
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 A região do vale do Paraíba do Sul nas cercanias das cidades de Cantagalo, Enclidelândia e Boa Sorte tem sido alvo 
de estudos relativos a potencialidades auríferas (Castro et al., 1993).  A área de estudo foi estendida até a região que 
compreende o espaço da Folha Recreio (MG) na sua porção sudeste (Fig. 1). 
 As unidades litológicas presentes na região estão inseridas ao longo da zona de transcorrência do vale do Paraíba do 
Sul e compõem o complexo do mesmo nome.  Trata-se de uma zona transformada por eventos tectônicos complexos, e 
caracterizada como zona de cizalhamento. 
 Os primeiros trabalhos na região foram realizados por Lamego (1929, apud Matos et al., 1980). 
 Ebert (1955, apud Grossi Sad et al., 1988) define a série Paraíba Desengano como sendo caracterizada, 
predominantemente, por microclina biotita gnaisse e a série Juiz de Fora por rochas charnockíticas e granulíticas.  
Rosier (1975, apud Grossi Sad et al., 1988) e Matos et al. (1980) definiram a série Paraíba Desengano como uma 
sequência de litologias variadas. 
 Grossi Sad et al. (op. cit.) inseriram um estudo sobre o quimismo, petrografia, petrologia e estratigrafia de toda 
região.  Matos et al. (op. cit.) define a região de Cantagalo, Cordeiro e Quartéis como sendo bastante transformada.  Isto 
ocorre como resultado de um intenso metamorfismo, sucessivas fases tectônicas, migmatização e granitização. 
 Observa-se na área um forte lineamento de falhas e fraturas com direção NE-SW, e grandes dobramentos encontram-
se caracterizados por macroestruturas do tipo anticlinório e sinclinório que podem ser observadas nas proximidades das 
cidades de Enclidelândia e Boa Sorte. 
 Localmente, a NE da Folha Cantagalo predominam rochas gnáissicas, lentes de anfibolito, mármores calcíticos, 
diques e injeções de pegmatitos e granitóides (Fig. 2).  Na faixa onde está encaixado o rio Paraíba do Sul ocorre gnaisse 
milonítico com foliação vertical a subvertical, bandado e com direção de foliação SW-NE. 
 Mais para o sul, afloram gnaisses cataclásticos com forte bandamento e foliação subvertical com direção NE-SW.  
Nota-se bandas quartzíticas bem desenvolvidas.  Petrograficamente, observou-se na textura protoclástica feições como: 
esfacelamento de biotitas e geminação polissintética retorcida nos porfiroclastos de plagioclásios. 
 Continuando para sul, as rochas gnáissicas passam a possuir bandas quartzíticas mais espersas, bandas máficas 
(biotíticas, anfibolíticas) e feições migmatíticas.  A foliação com forte mergulho para NW. 
 Os gnaisses bandados caracterizam-se pela alternância de níveis espessos a finos de máficos e quartzitos e pelo forte 
controle da foliação.  Esta alternância, mostra localmente, o início da segregação por hidrotermalismo de bandas 
quartzosas migmatizadas.  Diques e sills máficos de diabásio e gabro-norito são encontrados, respectivamente, cortando 
ou concordante com a foliação gnáissica.  Atribui-se a estas rochas máficas uma idade cretácio-terciária (Menezes, 
1982). 
 As primeiras notícias sobre a ocorrência de ouro no médio vale do Paraíba do Sul data do século XVIII (Erthal, 
1992).  Modernamente, diversos autores têm se referido ao ouro da região inserido num contexto geológico regional.  
São conhecidos os seguintes trabalhos: Moraes (1937), Salomão (1989), Molnar (1988), Castro et al. (1993), Castro et 
al. (1994), Mello Pereira (1994) e outros têm contribuído para o estudo da ocorrência de ouro na região. 
 Neste trabalho, a metodologia utilizada baseou-se no levantamento geológico prévio, traçado da drenagem e locação 
de pontos de amostragem nas eluviões em função dos domínios litológicos, ramos de drenagem e topografia.  A 
descoberta de algumas pepitas de ouro no rio Paraíba do Sul (Castro et al., 1993 e Castro et al., 1994) possibilitou o seu 
estudo por microscopia eletrônica com resultados satisfatórios. 
 Os grãos (pepitas) de ouro mostraram um alto grau de pureza em ouro.  As impurezas detectadas ficaram restritas as 
microinclusões minerais, predominantemente, ricas em alumínio, ferro, cálcio, silício e magnésio principalmente.  Com 
este resultado podemos diagnosticar um ouro secundário proveniente de mobilização em condições de climatização 
química com participação de água meteórica em matriz eluvial. 
 Esta constatação nos permite utilizar toda área geologicamente definida (litologia e estrutura) na procura de uma das 
fontes de ouro que alimenta o vale do rio Paraíba do Sul. 
 As condições de trabalho no que tange a determinação dos grãos de ouro foram (Fig. 3): 
1. Metalização dos grãos de ouro com vapor de carbono.  Equipamento Geol Modelo GEE-4X VACUUM 
EVAPORATOS, pressão de 10-4 Pa e variação brusca de amperagem de 0 - 40A. 
2. Análise em microscópio eletrônico, Digital Scanning Microscope - DSM960 - ZEISS e Analisador Link Analitical -
AN 10/255, padrão de cobalto e contagem de 100 segundos. 
3. Os minerais pesados foram processados normalmente em líquido pesado (bromofórmio d = 2,89) e separador 
isodinâmico tipo Frantz.  Os minerais foram identificados sob lupa binocular ou por Raios-X. 
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Introdução 
 
  Crostas e solos lateríticos constituem a superfície da região de Carajás. Neles e subjacentes a eles se encontram 
minérios e minerais de Fe, Mn, Cu, Ni e Au. As mineralizações de Au no Igarapé Bahia e Alvo Águas Claras estão 
associadas ou mascaradas por crostas lateríticas, solos e colúvios, o que dificulta ou modifica a paisagem geoquímica 
das mineralizações primárias. Segundo Costa (1991) e Horbe & Costa (1993) esses solos são produtos da alteração das 
crostas lateríticas e localmente de gossans. Costa et al. (1990) mostram que os solos lateríticos podem apresentar 
assinaturas geoquímicas que refletem não só aquelas da crosta como também das rochas primárias que lhes deram 
origem.  
  O Alvo Águas Claras, mineralizado em ouro, situado no platô Bahia, junto a suas encostas, em relevo acidentado, é 
rico em crostas lateríticas, gossans, solos e colúvios, os quais recobrem a mineralização primária. Os colúvios se situam 
preferencialmente nas encostas íngremes, depositados sobre zonas saprolíticas. Solos, crostas e gossans ocorrem nas 
porções superiores. 
  Tendo em vista a ampla distribuição desses materiais na área e a sua aparente barreira à prospecção geoquímica, 
procurou-se realizar um trabalho geoquímico multi-elementar com a finalidade de identificar assinaturas geoquímicas 
indicativas da natureza primária das mineralizações e rochas associadas, e ainda, avaliar a dispersão  e a mobilização  
dessas assinaturas durante as transformações das crostas em solos, com posterior  formação dos colúvios. Neste trabalho 
são apresentados os primeiros resultados obtidos. 
 
Materiais e métodos 
 
  O trabalho de campo constou de um reconhecimento da área  com base em mapas topográficos e geológicos 
fornecidos pela DOCEGEO-Distrito Belém,  para determinar seções estratégicas de coleta de amostras. As secções 
foram feitas transversalmente aos  corpos mineralizados (veios, gossans) e ao longo delas coletadas as amostras 
representativas dos materiais do corpo mineralizado e adjacências. Desta forma foram coletadas 30 amostras de solo, 22 
de colúvio e 21 de crosta,  (18 de crosta laterítica e 3 de gossans).   
  A mineralogia foi determinada por difração de raios-x em amostra total, bem como por microscopia ótica em seções 
polidas e delgadas. 
  As análises químicas foram realizadas nos laboratórios da GEOSOL, sendo analisados  Au, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, 
Cl, W, Ag, B, Be, Ga, Mo, Sc, Sn, Sr, V, Y, Zr, Bi, As, Hg, Se, Sb, Te e F  em 73 amostras, O tratamento estatístico foi 
realizado utilizando microcomputadores 486DX2-80Mhz, com os aplicativos DIAG de autoria do  Prof..Thomas 
Scheler do Departamento de Geoquímica da UFPa . 
 
Resultados e discussões 
 
  Aspectos Geológico-Mineralógicos:  Na área estudada a superfície do terreno é formada de: solo de pequena espessura 
(até 40 cm)  de coloração marrom-avermelhada a amarelada, equivalente a latossolos.São constituidos de caolinita, 
quartzo, hematita, goethita e alguma gibbsita. A turmalina é o pesado acessório mais comum. O colúvio é formado de 
fragmentos da crosta laterítica e de gossans onde a  matriz argilosa é similar a dos solos. Mineralogicamente predomina 
a hematita e a goethita sendo menos frequente a caolinita e o quartzo. Os gossans constituem corpos alongados, tipo 
veios, associados a veios de quartzo, com largura de até 10 m. Além de quartzo contém ainda hematita, magnetita e 
gibbsita. A wolframita localmente ocorre em grande concentração. As crostas lateríticas constituem as partes mais altas 
e planas, com aspecto pisolitico e de brecha, constituída principalmente por hematita, goethita, gibbsita e em menor 
quantidade quartzo e caolinita. Como traço aparecem as turmalinas. Pelo exposto verifica-se que os solos e colúvios 
guardam íntima relação com as crostas e gossans. 
Conteúdo dos Elementos-Traço Entre os 27 elementos-traço analisados (Tabela 1) destacam-se pelas concentrações 
mais elevadas Au, Cu, W, B, Mo, Sc, Sn, As e Hg. Relativo a média crustal Au, W, B, Mo, Sn e As se encontram com 
teores bastante elevados.O Au reflete seu mineral nativo, enquanto o W a wolframita, B a turmalina e Sn a cassiterita 
encontrada esporadicamente. Ag, Bi e Be apresentam alguns valores muito elevados. Os gossans se caracterizam pelos 
teores mais elevados de Cu, Ni, Zn, W , B, Be, Mo, Sn, Y e As, enquanto os lateritos apenas Ga, Sc, V e Hg; os 



colúvios  por Mn, Pb, Ag e Bi; e os solos por Cl e Zr. Ou seja, a maioria dos elementos analisados está concentrado nos  
gossans. 
 
Tabela 1 - Concentração média (ppm) dos elementos-traço analisados. 
 
 Au Cr Cu Mn Ni Pb Zn Cl W B Ga 
SOLOS 0.4 212.7 115.3 123.1 18.3 30.4 18.1 97.1 131.1 416.9 30.7 
COLÚVIOS 0.3 534 433.1 609.5 30.3 160.9 34.5 25.4 105.8 471.6 56.5 
LATERITOS 0.2 641.7 208.6 137.4 30.1 47.4 26.7 24.2 46.4 327.6 61.9 
GOSSANS 13.8 64.7 1243 494 50.3 103.7 51.7 20.3 1944 786.7 48.3 
CROSTAS/ 
GOSSANS 

7 353.2 725.8 315.7 40.2 75.55 39.2 22.25 995.2 557.2 55.1 

            
 Mo Sc Sn Sr V Y Zr As Hg 

(ppb) 
F  

SOLOS 10.2 27.6 118.6 50 255.5 22.1 316.5 186.8 194 110.4  
COLÚVIOS 30.4 48.8 200.8 51.9 605.1 37.2 217.4 375.3 275 84.1  
LATERITOS 26.7 61.7 150.2 50 708.3 29.9 199.7 256.7 328.3 62.8  
GOSSANS 33 29 326.7 50 140 137 37.3 3398 66.7 163.7  
CROSTAS/ 
GOSSANS 

29.85 45.35 238.5 50 424.1 83.45 118.5 1827 197.5 113.3  

Ag geralmente < 1 ppm. Be geralmente <2, Bi<10 Se<1 e Sb<1 Te>1 
 
 
  O diagrama Au-B-As (fig. 1) mostra que em termos relativos os lateritos, os solos e os colúvios têm o mesmo campo 
composicional, enquanto no diagrama Au-W-As, verifica-se nítida diferença composicional entre esses materiais. No 
diagrama Cu-Zn-Ni os três materiais apresentam semelhanças entre si, tendo um espalhamento linear, com razão Ni/Zn 
constante nos três componentes. Isso sugere que, apesar das concentrações serem diferentes, os teores mantêm as 
mesmas relações geoquímicas entre si. Isso pode ser visto através das correlações de pares de elementos, como Ni/Cu, 
W/Au, As/Au e Ga/V. Verifica-se que praticamente  não há diferenças entre os solos e crostas lateríticas, ocorrendo  
pequena modificação nos colúvios.  
A figura 2, também baseada em correlações de pares de elementos, reforça a afinidade geoquímica parcial a total entre 
os materiais da superfície (solos, crostas e colúvios), principalmente para W-Au, Au-As. As diferenças entre esses 
materiais é ressaltada no par Ni-Cr, que representam elementos  de comportamentos diferentes em solos e crostas, 
ligados diretamente aos minerais de ferro, cuja abundância varia nos três materiais. 
Como associações  ou  assinaturas geoquímicas foram identificadas: 
SOLOS      - Au-W-B-As-F           Cr-Ga-V-Zn-Ni-Mo     Cu-Mn-Ni-Pb-Zn-B-Mo-As 
CROSTAS - Au-W-B-As-F(Sn)   Cr-Mn-V-Y-(Zn)           Cu-Ni-Pb-Zn-Sc                                    Ga-Mo 
COLÚVIO - Au-W-Mo-Bi-A        Cr- V/Au -Cu-Mn-Pb-Zn-W-Ag-Y-Bi-As-(Be)-(B) 
                                                                                                Cu-Mn-Pb-Ni-Zn-Ag-Mo-Y-Bi-As     B-Y-F-W-Zn 
 
TODOS       - Au-W-As-Cu-Zn       Cr-Ga-Mo-Sc-V      Cu-Mn-Ni-Pb-Zn-W-Ag-Mo-As-Y     B-Be-F(W) 
 
Materiais 
 
  A associação geoquímica Au-W-B-As-F é observada nas crostas lateríticas, nos solos e parcialmente nos colúvios 
devendo representar a assinatura geoquímica  primária das mineralizações, especialmente a aurífera. De todos os 
materiais apenas os colúvios divergem nas assinaturas geoquímicas, enquanto  Cr-V se correlacionam negativamente 
com Au-Cu-Mn-Pb-Zn-W-Ag-Y-Bi-As-(Be)-(B) ao contrário das crostas e solos.  Conclui-se que, pelos dados 
apresentados, os colúvios constituem a população geoquímica mais distinta entre os materiais analisados, porém, ainda 
preservam parcialmente assinatura geoquímica relativa à mineralização aurífera e, desta forma, se mostram também 
como um material útil à prospecção geoquímica. 
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 Figura  2 - Correlação dos pares As/Au, W/Au e Ni/Cu  nas 
       crostas lateríticas, solos e colúvios. 
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Introdução 
 
  Na composição ou complementação de algum mapa geoquímico regional, é frequente a utilização de dados de 
diferentes trabalhos já realizados, evitando-se, pelo alto custo, sua repetição, caso não houver mudança radical 
nas especificações.  Fora do óbvio de não juntar resultados obtidos em materiais diversos ou com diferentes 
extrações químicas, essa compilação de dados deve ser cercada por merecidos cuidados, uma vez que sempre 
restam problemas de compatibilidade a serem solucionados; tais problemas envolvem possíveis diferenças na 
densidade de amostragem, as variabilidades de amostragem + análise, introduzidas e inerentes a cada serviço 
realizado e a variação natural de tempo + sazonalidade entre eles. 
  Darnley et al, (1995), em  recomendações para o mapeamento geoquímico internacional, sugerem vários 
procedimentos para a compilação de distintos conjuntos de dados, como: a) nivelamento paramétrico por meio de 
diagramas XY, na possibilidade de reamostrar antigas estações (melhor), reanalisar alíquotas de antigas amostras 
e, na alternativa pior, comparar os resultados de um material de referência, que tenha sido analisado pelos 
diversos serviços; b) normalização não-paramétrica, pela transformação dos dados originais em relação ao 
“Clarke”, fractais ou quantis, quando a reamostragem não é possível; e c) nivelamento com a utilização dos 
resultados de espectrometria de raios gama por levantamento aéreo. 
  Algumas das alternativas acima e outras foram testadas para averiguar a compatibilidade dos resultados de dois 
serviços de reconhecimento geoquímico regional, que abrangeram uma área comum (cerca de 6.000 km2) na 
porção central do estado do Ceará: Projeto Rio Jaguaribe, executado em 1976 e Programa Levantamentos 
Geológicos Básicos do Brasil (PLGB) - Folhas Catarina e Mombaça, em 1987. O estudo teve por objetivo 
verificar a melhor maneira  de juntar os dados para a construção de mapas geoquímicos em escala 1:1.000.000, e 
seu resultado é aqui reportado. 
 
Metodologia 
 
   Para a verificação de compatibilidade foram considerados os valores de Fe, Mn, Ca, Mg, Cr, Ni, B, La e Y 
obtidos na análise por Espectrografia de Emissão, de 114 amostras de sedimentos de corrente (fração menor de 
80 mesh) obtidas pelo Projeto Rio Jaguaribe e em 834 amostras do mesmo material, coletadas durante a 
realização do PLGB. O estudo de manganês e lantânio foi  mais completo, e consistiu de: 
a) comparação da distribuição de valores brutos e de isoteores correspondentes aos percentis 25, 50 (média) e 
75% das respectivas c.f.a., calculados supondo distribuição lognormal. Mapas gerados pelo programa TOPO. 
b) comparação entre mapas normalizados por unidades reduzidas dos valores transformados em logaritmos. 
c) comparação entre os mapas normalizados pelo “Clarke”, através da fórmula Xc = Xi /(Xi + C), onde C = 950 
para o manganês e C = 30 para o lantânio. 
d) Comparação estatística por correlação linear, entre os elementos nos dois projetos, sendo considerados os 
valores brutos, logaritmizados e inversos, lidos em 60 nós de uma mesma malha regular gerada pelo programa 
GRID. 
e) comparação de número e distribuição das populações individualizadas, extraídas pelo método de partição de 
populações desenvolvido por A.J. Sinclair. 
 
Resultados 
 
   O simples exame dos mapas de valores brutos do manganês e do lantânio (fig. 1a), deixa patente a grande 
divergência de resultados entre os dois serviços, acidentalmente ou não mais acentuada para os elementos 
propensos à dispersão hidromórfica; a mesma diferença pode ser constatada entre os mapas de percentis (fig. 1b), 
exceto para lantânio, que apresenta certa similaridade de comportamento das curvas nas porções NW e centro-
SW da área. Com os artifícios de normalização, os mapas para cada elemento não apresentaram melhoria ou 
aumento sensível na sua compatibilidade ou semelhança (figs. 2a e 2b); é interessante notar o efeito da 
normalização ao “Clarke”, cujos quocientes são elevados para aqueles elementos que, como o lantânio, 
concentram-se no material aluvionar em relação às rochas das quais derivam. 



  As correlações computadas ficaram próximo de zero para o manganês, comprovando as observações acima; 
correlações significativas, mas fracas, foram obtidas para lantânio, considerando os valores brutos e logs 
(respectivamente 0,27 e 0,35 para 0,25 significante a 5%). Finalmente, as diversas populações separadas com o 
método gráfico, apesar de serem iguais em número, não ocupam coincidentes posições nos mapas. 
 
Conclusões 
 
  Há diferença na distribuição dos resultados dos elementos entre os mencionados serviços regionais, causada 
pelo somatório de componentes introduzidos ou naturais de variabilidade, que não puderam ser individualmente 
avaliados. Tal diferença não foi solucionada pelos artifícios de normalização, correlação linear e partição de 
populações, o que permitiria o tratamento unificado de todos os dados. 
   Em tal situação deve-se optar por um dos conjuntos, descartando o outro; a seleção entre eles deverá ser 
efetuada por critérios de melhor metodologia geral, maior densidade de amostragem, menor variância 
introduzida e maior fidelidade ao espelhar geologia e ambientes regionais. No caso relatado foram selecionados 
os resultados do PLGB - Folhas Catarina e Mombaça, para serem utilizados na composição do mapa ao 
milionésimo. 
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A grande variação química das turmalinas, resultante da facilidade com que elas incorporam os mais variados 

cátions, é uma ferramenta importante que permite inferir a composição da fase fluida ou do meio no qual elas se 
formaram (Henry & Guidotti 1985; Joliff et al. 1987). Em termos de constituintes maiores, os minerais do grupo 
da turmalina, apresentam em sua composição H, Li, Na, K, Mg, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, B, Al, Si, O e F. Entre os 
elementos menores, somente 39 elementos da tabela periódica ainda não foram encontrados nas turmalinas. Em 
função disso, muitos autores denominaram-na de mineral apanha tudo ou de lata de lixo da natureza. Portanto, 
compreender a sua origem equivale a desvendar a própria evolução de certos processos metalogenéticos 
(Dietrich 1985). 

Várias propostas para se obter uma unidade de fórmula geral para o grupo da turmalina já foram feitas. Hoje, 
existe consenso que a unidade de fórmula da turmalina pode ser expressa por XY3Z6B3Si6O27(O, OH, F)4 
(Burt 1989), onde X é representado predominantemente por Na ou Ca, podendo também incluir K. Os íons Mn

2+
, 

Mg
2+

 e H
3
O

+
 podem ocorrer como elementos traços. A posição Y é ocupada por Fe

2+
 e/ou Mg

2+
, (Al±Li) ou Fe

3+
 

e Mn
2+

 e os íons Ca, Cr
3+

 e Ti
4+

 ocorrendo como traços. A posição Z, por sua vez, pode ser ocupada por Al
3+

, 
Fe

3+
 ou Cr

3+
, e uma pequena percentagem de Mg

3+
 e V

3+
, além dos elementos Fe

2+
, Mn

3+
, Ti

3+
 e Ti

4+
 encontrados 

como traços. Atualmente, o International Mineralogical Association (IMA) reconhece nove minerais como 
membros finais das várias séries sólidas deste grupo (Fleischer 1987). 

Nas Províncias Pegmatíticas Brasileiras, a turmalina é um mineral muito comum. Em São José da Batalha, na 
Paraíba, foi encontrada em 1988, uma turmalina com qualidade gemológica mostrando coloração azul anil, até 
então desconhecida do mercado gemológico mundial (Fritsch et al. 1990). Na Província Pegmatítica Oriental, a 
turmalina é encontrada em inúmeros pegmatitos. Na região de Araçuaí, ela ocorre no Pegmatito do Urubu, na 
Lavra do Limoeiro, na Mina de Barra do Salinas, nos Garimpos do Ouro Fino e da região do Taquaral. Na região 
de Conselheiro Pena, ela ocorre na Mina do Jonas e da Formiga; em Itambacuri na Mina de Santa Rosa e em São 
José da Safira na Lavra da Pederneira, do Marcelo, da Aricanga, do Cruzeiro e em muitas outras. 

Na Mina do Cruzeiro, a turmalina é encontrada nos três veios pegmatíticos que compõem essa mineração. Mas 
é no Veio 03, o de menor espessura entre todos os corpos, onde ela ocorre em grande abundância. Megacristais 
de afrizita, alguns medindo mais de 1m de comprimento, podem ser facilmente vistos ao longo de todo o corpo. 
A turmalina é encontrada na zona marginal, mural, na zona intermediária externa, média e interna, no núcleo e 
nos corpos de substituição facilmente observáveis no corpo pegmatítico. 

Um aspecto muito interessante a respeito da presença de turmalina gemológica dessa mineração é a sua 
coloração típica em cada um dos veios. No Veio 01 são encontradas as turmalinas de coloração rósea, vermelho 
rubi intenso (rubelita), verdes (verdelitas) e as turmalinas olho-de-gato; no Veio 02 são retiradas principalmente 
as de coloração verde e no Veio 03, as indicolitas mostrando uma coloração azul intensa e as verdelitas. 
Turmalinas multicolores podem ser encontradas nos três corpos pegmatíticos (César-Mendes 1995). 

Neste trabalho foram feitas cerca de 1.400 análises químicas pontuais, por microssonda eletrônica, de 
turmalinas das várias zonas pegmatíticas e dos caldeirões ou pockets do Pegmatito do Cruzeiro. Análises 
químicas de boro e lítio, foram obtidas a partir de absorção atômica. 

Na tentativa de observar a evolução dessas turmalinas, os resultados obtidos nas análises químicas foram 
projetados em um diagrama triangular, cujos vértices são representados pela elbaíta (Li, Al), dravita (Mg, Ti) e 
schorlita (Fe, Mn, Zn) (Figura 01). 

 



 
FIGURA 01 - COMPOSIÇÃO DAS TURMALINAS DA MINA DO CRUZEIRO, 

PLOTADAS EM TERMOS DE SCHORLITA (Fe+Mn+Zn), DRAVITA (Mg+Ti) E 
ELBAÍTA (Li+Al). OBSERVA-SE QUE A EVOLUÇÃO COMPOSICIONAL DAS 
TURMALINAS É EM DIREÇÃO AO VÉRTICE DA ELBAÍTA, QUANDO 
CAMINHA-SE DAS ZONAS EXTERNAS PARA AS INTERNAS DO CORPO. O 
PERCENTUAL DA MOLÉCULA DRAVÍTICA É BEM ACENTUADO NESSAS 
TURMALINAS. 

 
Essas turmalinas mostram uma perfeita evolução em termos de Li+Al, das zonas mais externas para as mais 

internas do corpo, ou seja, à medida que se caminha para o centro do corpo a molécula predominante passa a ser 
a elbaítica. Pode-se afirmar que na zona marginal e mural, a molécula predominante do grupo das turmalinas é a 
da série schorlita-dravita, enquanto na zona intermediária e nos pockets, há um predomínio da série schorlita-
elbaíta. Similarmente aos pegmatitos complexos e portadores de elementos raros de outras partes do mundo 
(Staatz et al. 1955; Foord 1977; Manning 1982; Jolliff et al; 1986 e Jolliff et al. 1987), as turmalinas pretas 
mostram evolução no sentido da schorlita para a elbaíta, das zonas externas para as internas do corpo. Um 
aumento do teor de Li, corresponde a uma diminuição dos teores de Fe e Mg na estrutura da série schorlita-
elbaíta. Visto que o Li não pode ser obtido através de uma análise pontual a partir de microssonda eletrônica e 
que a turmalina apresenta uma variação composicional ligada ao seu zoneamento de cores, o teor de Fe ou de 
Fe+Mg é um bom parâmetro para a determinação do possível teor de Li na estrutura das turmalinas da série 
schorlita-elbaíta e também, da evolução dos corpos pegmatíticos. Tal como nas turmalinas do Pegmatito de 
Brown Derby, nos EUA, (Staatz et al. 1955), a quantidade de Fe, Mg e Ti decrescem em direção ao núcleo, 
enquanto a de Mn e de Ca aumentam nos níveis mais interiores do corpo. 

Fato digno de nota, é a presença do zinco nessas turmalinas. É a segunda vez na literatura que se detecta a 
presença desse elemento em turmalinas. Até então, somente Jolliff et al. (1986) haviam analisado turmalinas 
com até 1,8% em peso de ZnO. Nas turmalinas da Mina do Cruzeiro, algumas análises químicas obtidas a partir 
de microssonda eletrônica forneceram valores de até 2,0% em peso de ZnO. 

Quanto aos aspectos referentes à cor da turmalina do Cruzeiro, pode-se afirmar que o teor de TiO
2
 na região 

verde varia de 0,077 a 0,146% em peso e na porção vermelha do mineral de 0,000 a 0,026% em peso; o teor de 
Cr

2
0

3
 é 0,000 nas duas porções de cores diferentes; o FeO varia entre 6,981 a 7,419% em peso na verde e de 

0,000 a 0,159% em peso na vermelha; o de MnO de 1,145 a 1,339% em peso na verde e de 0,374 a 0,807% em 
peso na vermelha; o de ZnO de 0,000 a 0,102% em peso na vermelha e de 1,006 a 1,150% na verde e o de Li

2
O é 

de 1,130 na verde e de 2,040% em peso na vermelha. Outros óxidos que mostram uma variação considerável é o 
de Na

2
O, sendo de 2,487 a 2,625% em peso na verde e de 1,884 a 1,934% em peso na vermelha e o de Al203, que 

varia de 37,329 a 37,419% em peso na porção verde e de 41,947 a 42,612% em peso na vermelha. No caso do 
vanádio, as análises químicas qualitativas através de EDS mostraram que ele não está presente na estrutura 
dessas turmalinas. 

A cor verde das turmalinas é atribuída, principalmente à presença de Cr e V na sua estrutura (Dietrich 1985). 
Vê-se na discussão acima que esses elementos não estão presentes nas turmalinas da Mina do Cruzeiro. A parte 
verde do cristal, mostra teores muito altos de FeO e de ZnO. Possivelmente estes elementos sejam os 
responsáveis pela cor verde da turmalina da Mina do Cruzeiro. 

Na porção vermelha, o teor de Li
2
O é cerca de 1,0% e o de Al203 de 5,0% em peso maior do que na verde, 

enquanto o manganês, considerado um dos causadores da cor vermelha (Dietrich 1985), diminui quando passa-se 
da cor verde para a vermelha. Sabe-se que a associação Mn+Al+Cs+Li é considerada uma das causadoras da cor 
vermelha. Mas, o Pegmatito do Cruzeiro é um sistema muito pobre em césio e análises qualitativas obtidas 



através do sistema dispersivo de energia (EDS) não detectaram este elemento na estrutura das turmalinas. 
Portanto, a única explicação plausível para a cor vermelha, é a associação Mn+Al+Li relativamente maior na 
porção vermelha. Nas turmalinas de coloração esverdeada e avermelhada, as % em peso de Li

2
O é de 1,130 no 

cristal verde; 1,700 no verde-escuro; 1,670 no verde-claro e de 2,040 no de cor vermelha. Nas turmalinas de 
coloração vermelho-claro e vermelho intenso analisadas, o teor de Li

2
O é de 2,170. 

Concluindo, pode-se afirmar que nas turmalinas de coloração verde e vermelha provenientes dessa mineração, 
os elementos causadores de cor são diferentes dos encontrados na literatura geológica (Leckebusch 1978; 
Prescott & Nassau 1978; Dietrich 1985 e Jolliff et al. 1986). O teor de Cr medido e o de V observado 
qualitativamente nas turmalinas verdes, é praticamente desprezível, já o teor de Fe é bastante alto, situando-se 
sempre acima de 1,0% e podendo atingir 7,5% em peso de FeO em alguns cristais. Outro óxido extremamente 
alto nas turmalinas verdes é o de Zn, situando-se acima de 1,0% em peso em alguns espécimes analisados. Já nas 
turmalinas vermelhas, o teor de Li2O sempre está acima de 2,0% em peso; o teor de FeO é muito baixo e a % em 
peso de MnO é mais baixa do que nos cristais verdes, mas mostrando-se em uma quantidade apreciável. 
Portanto, pode-se afirmar que a cor verde é devida aos teores altos de FeO, MnO, Al203 e ZnO e a uma 
percentagem baixa de Li

2
O. A cor vermelha por outro lado, está relacionada aos teores de MnO e Li

2
O mais alto 

que nos cristais verdes. O que fica claro é que a medida que aumenta a intensidade da cor verde, os teores de 
FeO e os de ZnO também aumentam. Já, nas turmalinas vermelhas, quanto mais forte ou mais intenso é o matiz 
vermelho, maior é o teor de MnO, Al203 e de Li

2
0. 

Nas análises químicas obtidas nas turmalinas mostrando zoneamento de cores verde e azul, os teores de MgO, 
Cr

2
O

3
, TiO

2
, Al

2
O

3
 e SiO

2
 são praticamente estáveis quando passa-se da região verde para a azul. A % em peso 

de FeO varia de 3,012 a 3,443 na porção azul e de 3,053 a 3,478 na verde. Os óxidos que mostram uma variação 
química considerável nas duas porções são os de Mn, Zn e Li. A % em peso de MnO varia de 1,543 a 1,831 na 
parte azul e de 2,044 a 2,109 na verde; a de ZnO entre 0,039 e 0,160 na azul e 0,225 a 0,517 na verde e o teor de 
Li

2
O é de 1,610 na azul e 1,580 na porção verde. Vê-se claramente que o teor de Fe é praticamente o mesmo nas 

porções de cores azul e verde. O teor de Ti não mostra nenhuma tendência nas duas regiões. Os teores de Zn 
mostram um aumento abrupto, enquanto os de Mn cresce sensivelmente na parte verde do cristal. 
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PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA DE SOLO PARA OURO NA ÁREA 
RIACHO DO MIGUEL SUL - GREENSTONE BELT  DO RIO 

ITAPICURU 
 

Pedro de Alcântara Rangel & Israel Fernando B. P. Nonato 
 
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM 
 
  Em uma área de 12,19 quilômetros quadrados, denominada Riacho do Miguel Sul, situada no nordeste do Estado da 
Bahia (fig. 1-a), 35 quilômetros a nordeste da cidade de Santa Luz (fig. 1-b), a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 
(CBPM) realizou um programa de prospecção mineral, visando a descoberta de mineralizações econômicas de ouro. 
Foram empregados mapeamento geológico de detalhe, prospecção geoquímica  de solo e levantamentos geofísicos 
terrestres, com os métodos eletromagnético e de polarização elétrica induzida/resistividade. A área se insere  no 
contexto geológico do Greenstone Belt do Rio Itapicuru, localizando-se espacialmente na sua  porção mediana, e vem 
sendo objeto de estudos por parte de técnicos da empresa desde 1980, com trabalhos em níveis que variam desde a 
escala de 1:10.000 até o nível de avaliação de reservas (1:250). 
Geologia do Greenstone Belt do Rio Itapicuru.  As rochas supracrustais que compõem o Greenstone Belt do Rio 
Itapicuru estão subdivididas em três domínios principais (Silva, 1983): domínio vulcânico máfico, domínio vulcânico 
félsico e domínio sedimentar. O domínio vulcânico máfico forma a base da seqüência, ocupando aproximadamente 
50% da área de ocorrência dessas rochas (Kishida & Riccio, 1980). O domínio vulcânico félsico ocorre de forma 
descontínua, geralmente intercalado com metassedimentos e, por vezes, metabasaltos, perfazendo cerca de 15% da área 
de ocorrência das supracrustais. O domínio sedimentar representa o topo da seqüência e ocorre na parte leste do Greenstone Belt. 
Caracteriza-se por espessas seqüências de metassedimentos clásticos, derivados em grande parte da seqüência vulcânica. 
  Geologia da área Riacho do Miguel Sul (fig. 1-c). A área Riacho do Miguel Sul está contida no domínio vulcânico 
félsico do Greenstone Belt do Rio Itapicuru, na sua porção mediana. Este domínio é representado por um conjunto de 
rochas de composição andesítico-dacítica, formado por lavas, tufos e aglomerados, intercalado em metassedimentos. 
Intrudido nessa seqüência ocorre um corpo subvulcânico de diorito (Diorito Maria Preta). A área trabalhada estende-se 
por cinco quilômetros, para norte, dentro desse contexto, a partir do local denominado Fazenda Maria Preta. 
 As fases de deformação que afetaram essas rochas estão bem impressas principalmente nas rochas menos competentes, 
como tufos e metassedimentos. Estruturas de caráter regional, bem caracterizadas pela presença de zonas de 
cisalhamento, estão amplamente distribuídas na área.  Duas dessas feições cisalhantes são observadas na área do Riacho 
do Miguel Sul, bordejando o Diorito Maria Preta, nos contatos leste e oeste. No contato leste, a zona de cisalhamento 
tem em seus domínios de ocorrência as minas de ouro de Antas III, Antas I e C1. No contato oeste, foi detectada outra 
zona de cisalhamento, que engloba a mineralização de Antas II e C1W e prolonga-se para norte. Esses trends revelam-
se importantes, do ponto de vista prospectivo, pois estão associados, regionalmente, a feições hidrotermais 
caracterizadas pela presença de sericitização, carbonatação, silicificação, albitização e sulfetação, bem como a 
ocorrências de ouro (Rocha Neto et al, no prelo).  
Prospecção geoquímica de solo. Realizou-se amostragem  do horizonte B, em uma malha de 100 por 25 metros. 
Analisou-se a fração menor que oitenta mesh para os elementos arsênio, ouro, cobre, chumbo e zinco, por 
espectrometria de absorção atômica.  Para as análises de cobre, chumbo e zinco empregou-se o ataque com HNO3 
concentrado a quente. O  arsênio foi analisado através da geração de hidretos, enquanto para o ouro empregou-se o ataque 
com bromo e a extração com MIBK. Foram analisadas 4.366 amostras de solo, sendo 4.158 originais, 118 duplicatas e 
90 replicatas. O resultado do tratamento estatístico das 4.158 amostras de solo, abrangendo toda a área, está resumido 
na tabela abaixo. Com base neste tratamento, foram confeccionados mapas de curvas de isoteor para todos os cinco 
elementos analisados (fig. 2). 
 
 

Elemento Xg Sg 1º L  2º L V 
As 19,70 3,20 63,00 202,00 16,00 
Au 0,041 1,412 0,058 0,082 3443,00 
Cu 30,42 2,20 67,00 147,00 7,20 
Pb 12,47 1,40 17,00 24,00 11,23 
Zn 39,20 1,50 59,00 88,00 3,83 

Xg:média geométrica Sg: desvio padrão geométrico  1º L:  primeiro limiar (Xg.Sg) 2º L: segundo limiar (Xg.Sg2) V: 
coeficiente de variação (Sg.100) 
                                        Xg  
 



Arsênio e ouro - A utilização do arsênio como elemento farejador de mineralizações de ouro, acoplada à análise do 
próprio ouro, enfatizou sobremaneira os halos de anomalia deste último, especialmente pelo fato de o arsênio apresentar 
halos mais extensos e contínuos. O exame dos mapas de distribuição geoquímica dos elementos analisados (fig. 2) 
mostra que os mais importantes alvos de ouro, pela extensão e continuidade dos halos ao longo de uma direção 
preferencial e pelo número e teor em ouro das anomalias, são aqueles que apresentam também uma boa associação com 
anomalias de arsênio e, secundariamente, cobre e chumbo. As anomalias de ouro se distribuem em agrupamentos 
situados ao longo de grandes faixas, em geral coincidentes com as faixas de anomalias de arsênio, tanto no domínio dos 
metatufos andesíticos e metandesitos, a maioria delas, como no corpo de diorito que ocorre na parte central da área.  Na 
parte leste da área, a sul do rio Itapicuru, localizaram-se grupos de anomalias de ouro com teores acima do segundo 
limiar, em um contexto de metandesito e metatufos andesíticos. Na parte central da área,  sobre o corpo de diorito, 
ocorrem vários halos anômalos de ouro, coincidentes com uma faixa de cisalhamento e apresentando  teores acima do 
0,20 ppm. Nessa parte da área, as duas estações com teores mais elevados de ouro também apresentam valores 
anômalos de cobre, chumbo e zinco. A faixa oeste, que abrange a grande maioria das amostras (104) com teor anômalo 
de ouro,  também apresenta os mais expressivos halos de anomalias de arsênio e cobre. A litologia nela predominante é 
o metatufo andesítico, com intercalações de corpos de lava andesítica e níveis de metassedimento tufáceo. Engloba 
ainda parte da borda oeste do corpo intrusivo de diorito.   
Cobre, chumbo e zinco - Estes  três elementos apresentam teores médios bastante baixos na área (tabela), e mesmo os 
teores anômalos ultrapassam muito pouco o clark. O cobre tem apenas 0,89% dos pontos amostrados com teor acima do 
segundo limiar, o chumbo apresenta 1,73% e o zinco 1,06%. As anomalias destes elementos se distribuem mais ou 
menos de acordo com as de ouro e arsênio, havendo maior incidência nos dois lados leste e oeste do corpo de diorito e 
menor número de anomalias na parte central da área (fig. 2). O cobre apresenta o maior número de anomalias com teor 
acima do segundo limiar, ao longo de uma extensa faixa de cerca de 3.500 metros de comprimento e mais ou menos 
cinqüenta metros de largura, no lado oeste da área, com importantes halos anômalos de ouro situados sobre ela. O 
chumbo tem a maior parte dos pontos anômalos dispersos por toda a área e  apresenta um halo contínuo, com cerca de 
trezentos metros de extensão na parte leste da mesma. Apresenta ainda um halo menor, coincidente com um halo 
anômalo de ouro na borda leste do corpo de diorito. O zinco exibe anomalias aleatórias, aparentemente sem relação  
com anomalias de ouro, e apresenta três halos mais ou menos alinhados ao longo de uma faixa coincidente com o 
Serrote do Campo Grande e contendo níveis de mármore e chert. 
 
Conclusão 
 
  Um grande número de faixas de cisalhamento com feições de alteração hidrotermal associadas foi identificado durante 
o mapeamento geológico de superfície. Elas representam um importante fator controlador das mineralizações de ouro. 
A elas estão geralmente relacionadas as anomalias geoquímicas de ouro e arsênio  e os condutores geofísicos 
localizados na parte oeste e na porção central da área. Do lado oeste, as anomalias formam um trend de direção norte-
sul, e incluem os alvos C1W e M7, e na porção central estão situadas no contato leste do corpo de metadiorito, 
representando uma possível continuidade para norte da faixa mineralizada da mina C1 da Companhia Rio Salitre 
Mineração Ltda. 
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Introdução. 
 
  A janela do Greenstone de Serrinha situa-se na porção noroeste da Bacia de Tucano Sul, cerca de 10 km do contato 
desta com o Précambriano. A proximidade desta janela com a região mineralizada em ouro da Fazenda Brasileiro,  
motivou uma programação de Prospecção baseada em amostras de rocha, sedimentos de corrente e batéia. 

Geologia. 

Área da Fazenda Varginha. 
  O granito greenstone do rio Itapicuru, é caracterizado por estruturas dômicas formadas por rochas granito-gnaissicas, 
geralmente alongadas na direção norte-sul e circuladas por cinturões de rochas supracrustais. O fácies metamórfico 
predominante é o anfibolito de baixo grau com associação actinolita-epidoto-leucoxênio, variando para grau mais alto, 
caracterizado por hornblenda-oligoclásio-andesina, até piroxênio-hornfels, nas zonas de contato dos plútons ácidos, 
conforme TEIXEIRA, J.B.G. (1981). A janela  da Fazenda Varginha, segundo ACCIOLY (1982), constitui uma feição 
geológica marcante na bacia, com formato típico, isto é alongado, na direção N-S, cobrindo uma superfície de 20 km  & 
2,5 km. A porção mais elevada do Alto, é constituída por uma rocha granítica à biotita, com pórfiros de K-feldspato. A 
seqüência greenstone propriamente dita, aflora na porção norte, onde foram identificadas rochas metavulcânicas 
intermediárias e ácidas, metacherts, xistos, metabasitos, cortados por veios de quartzo.  A janela está inserida, por 
contato de falha nas formações Sergi e Candeias, do  Supergrupo Bahia, do Cretáceo Inferior.  
 
Área de ouro do depósito da Fazenda Brasileiro, Arací, BA. 
  O ouro do depósito da Fazenda Brasileiro, Arací, pertencente a DOCEGEO, está situado mais a oeste da janela 
Varginha, apresenta-se em faixas mineralizadas, capeadas por um nível de sedimentos grafitosos, associados a um 
quartzo-carbonato-clorita-xisto, rico em magnetita. O ouro encontra-se entre dois tipos de condicionamentos. No tipo 
principal, a mineralização é estratiforme, sendo conhecido como faixa Weber, enquanto no outro é coincidente com as 
zonas de cizalhamento. O tipo predominante  de ouro,    encontra-se   na fração -200 micras ou - 70 mesh.  Conforme 
TEIXEIRA, J.B.G. e KISHIDA, A, (1980), a faixa Weber é dividida em três seqüências a saber: Riacho do Incó,  
Fazenda Brasileiro e Fazenda Crato.  
  A seqüência Riacho do Incó, possui aproximadamente 1 000 metros de espessura, formada por uma sucessão de xistos 
máficos, de origem provavelmente vulcânica, lavas de composição básicas e metabasaltos com estruturas pillow; 
incluindo intercalações delgadas de sedimentos carbonosos. 
  A seqüência Fazenda Brasileiro, tem aproximadamente 100 metros de espessura, contendo os principais corpos 
mineralizados, e quatro unidades menores. A primeira denominada Horizonte guia,  é pouco espessa -2 a 10 m, formada 
por um nível contínuo de sedimentos, de pelito grafitoso a chert, com ocorrência local de rocha quartzo-feldspática. A 
segunda, é chamada de Primeiro Nível, varia entre 1 e 15 m de espessura, constituída por quartzo-carbonato-clorita 
xisto. Ali ocorrem as mineralizações mais importantes, com valores anômalos, descontínuos,  de ouro em toda sua 
extensão. A terceira unidade é o  Pacote intermediário - 50 a 100 metros de espessura, formado por uma associação 
complexa de natureza máfica, com predomínio de uma rocha de granulação média, esverdeada, denominada localmente 
metamáfica. Ocorrem subordinadamente xistos máficos e intercalações metasedimentares ocasionais. Finalmente, a 
quarta é conhecida como Segundo Nível  - espessura máxima de 10 metros- constituído de xisto magnético, com 
concentrações auríferas mais erráticas que o primeiro nível. 
  A seqüência Fazenda Canto, tem até 500 metros de espessura, constituindo um espesso pacote turbidítico, formado por 
sedimentos finos e grafitosos, com pequenos leitos de xistos máficos e rochas máficas granulares, semelhante as do 
Riacho do Incó e do Pacote Intermediário. 
 
Prospecção geoquímica. 
 
Tipos de amostragem, extrações e elementos analisados 
  Foram coletadas 82 amostras de sedimentos de corrente, 12 de batéias e 18 de rochas. As amostras de sedimentos de 
corrente, após secagem à temperatura inferior a  60° C  e peneiramento a - 80 mesh, foram analisadas para Cu, Pb, Zn, 
Fe, Mn, Co, Ni, Au, Ag, Bi, As, Sb, Cr, Mo, V, Sr e Ba. Os sete primeiros elementos foram extraídos por ácido nítrico 



concentrado e a quente, enquanto os cinco últimos mediante fusão alcalina. O Bi e Ag foram atacados por água régia. O 
ouro foi extraído por MIBK (metil-iso-butil-cetona) e atacado com ácido bromídrico. O Sb e As  foram analisados por 
colorimetria, sendo o primeiro dosado com cloreto de amônia e o último medido pelo método Gutzeit. Todos os 
elementos foram lidos por Absorção Atômica. As amostras de rochas foram analisadas para Cu, Pb, Zn, Fe, Mn, Co, Ni, 
V, Sr, Ba, Mo, Cr e Au, após terem sido pulverizadas a  - 200 mesh. As extrações foram as mesmas utilizadas em 
sedimentos de corrente. As amostras de batéia, originadas de 20 litros de sedimentos, foram examinadas em diversas 
frações granulométricas e contadas percentualmente no intervalo entre 100 e 125 mesh (0,149 e 0,125 mm). O Au foi 
contado em todas as frações. 

Resultados obtidos 

  As curvas de isoteores dos elementos, em geral, estão baseados em contornos proporcionais ao background. Dos 
elementos analisados, os contornos geoquímicos dos elementos  Ni, Co, Fe, Mn, V e Cr, apresentaram uma 
superposição quase perfeita na área do greestone.  O Mn,  acompanhou, com relativa precisão, as principais direções de 
fraturamento NE-SW. Os isoteores de Sr e Ba, decresceram do granito para o greenstone. Os demais elementos não 
apresentaram contornos notáveis. 
  O contorno geoquímico do ouro, foi representado por três valores respectivamente de 20, 40 e 150 ppb. Os formatos, 
sugerem um comportamento geoquímico influenciado pelas linhas de fraturamento. O teor máximo situa-se no centro-
sul da área.  Não obstante,  não foram encontradas pintas de ouro no córrego correspondente ao valor máximo. Os 
pontos contendo pintas de ouro foram detectadas no córrego coincidente com o falhamento N-S.  Os teores em 
sedimentos de corrente nesse córrego situam-se entre 20 e 40 ppb. 
  Os maiores valores de As, Sb, Bi e Mo, coincidem com o córrego Sul,  próximo ao contato com o granito, onde 
também foi detectado o maior teor de ouro em rocha (20 ppb). 
  Dentre os contornos dos minerais pesados, destacam-se: hornblenda, epidoto e actinolita. Esses minerais apresentam, 
respectivamente, seus máximos,  no sentido NE.  Por outro lado os teores máximos de cianita e barita, coincidem com a 
falha norte, limite do greenstone.  Os máximos  hiperstênio e clorita situam-se na área do granito.  Percentualmente a 
granada cresce do centro da área no sentido norte. Seu valor máximo é coincidente com a estação detentora do maior 
número de pintas de ouro.  Os contornos máximos de pirita e magnetita aproximam-se dos teores máximos de Au, Sb, 
Bi e Mo, em sedimentos de corrente. 

Interpretação dos resultados. 

  O ouro apresentou dois tipos de comportamento na área. No primeiro caso teve valores elevados em sedimentos de 
corrente, situados no córrego próximo ao granito, coincidente com os únicos valores destacados de As, Sb, Bi e Mo.  No 
segundo mostrou valores próximo do limiar em sedimentos de corrente (20 ppb), porém com destaque em pinta de ouro, 
na parte norte da área.  
   É provável que esse comportamento reflita o habitat do ouro. No primeiro caso,  coincidindo com os teores de As, Sb, 
Bi e Mo, o valor  máximo do metal, em sedimentos e rochas, corresponderia ao ouro primário, mais fino e associado a 
sulfoarsenietos. No segundo caso, associado aos valores detectados em pintas, situados na porção norte,  refletiria o 
ouro situado em zona de falhamento, onde é encontrado em fração mais grosseira e detectável em batéia. 
  Os teores geoquímicos mais elevados de Sr e Ba estariam  ligados ao granito e servem para caracterizá-lo. Por outro 
lado os contornos dos minerais hornblenda, epidoto e actinolita e os teores de Ni, Co, Fe, Mn, V e Cr, identificam o 
greenstone.  O Mn, em especial, parece acompanhar a zona de fraturamento e pode servir para indicar a zona de 
shearing mais favorável ao ouro mais grosseiro. 
  Os contornos máximos dos minerais magnetita e granada, cujas percentagens predominantes encontram-se, 
respectivamente,  na área sul e na área norte do greenstone, podem estar indicando zonas distintas correspondentes as 
faixas mineralizadas da Fazenda Brasileiro. Nesse caso, haveria possibilidade da magnetita estar correspondendo aos 
dois  primeiros níveis da seqüência Fazenda Brasileiro, onde é encontrado o  xisto magnético.  Já a granada poderia 
corresponder a metamáfica do pacote intermediário. 
  Caso o granito sul seja de origem intrusiva, é valido supor-se um metamorfismo termal. Nesse caso, conforme FYFE, 
W.S. E KERVICH, R. (1984),  a energia térmica de intrusão, em presença de água, provocaria a lixiviação do ouro 
contido nas rochas encaixantes, no caso as máficas/ ultramáficas do greenstone. O metal seria depositado mais adiante, 
onde a pressão e a temperatura do fluxo diminuem.  Sendo assim, a chance de mineralização estaria nas zonas mais 
afastadas do granito, nas proximidades do  limite norte, coincidente com as pintas de ouro e contornos de granada, 
provavelmente ligadas a zona de shearing. 
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Introdução 
 
A modelagem geoquímica de reservatório é extremamente importante  para o   estabelecimento de modelos de 

migração, acumulação e alteração de petróleo, como também para a compreensão dos mecanismos de evolução e 
de interação dos fluidos com as rochas-reservatório. 
Este estudo preliminar tem como objetivos a caracterização das águas-de-formação de um reservatório 
petrolífero da Bacia de Campos e a proposição de mecanismos de evolução das mesmas, baseando-se na 
avaliação de informações microscópicas (lâminas delgadas) e megascópicas (seções sísmicas) do reservatório, e 
em análises químicas de águas de formação. 

As amostras utilizadas foram coletadas em reservatórios de arenitos turbidíticos de idade albiana com pressão e 
temperatura médias de reservatório em torno de 340Kgf/cm2 e 90°C, respectivamente. 

Os estudos de caracterização das águas-de-formação, incluindo balanço iônico,  classificação genética e cálculo 
dos índices hidroquímicos e de saturação mineral, foram realizados com o auxílio dos softwares SISTEMA 
HIDRO (Rodrigues et al., 1993) e  SOLMINEQ.88 (Kharaka et al., 1988). 

 
Discussão  

 
A partir da especiação química das amostras de água coletadas, as amostras foram classificadas segundo os 

métodos de Sulin (1946) e Palmer (1911); in: Collins (1975). 
O primeiro método difere do último por considerar a origem genética das águas, analisando pares de íons 

dissolvidos. No reservatório estudado, o método de Sulin classificou as águas como cloreto-cálcicas (Tabela 1), 
tipicamente associadas a campos de petróleo em condições estagnantes, implicando na falta de evidências da 
influência de evaporitos ou águas meteóricas no sistema (Collins, op. cit.). 

A classificação de Palmer baseia-se no agrupamento de radicais quimicamente semelhantes ou geologicamente 
associados. Dentre as amostras estudadas houve o predomínio da salinidade primária (S1), resultante da reação 
de ácidos fortes com bases de metais alcalinos, seguida da salinidade secundária (S2), que resulta da combinação 
daqueles ácidos fortes com bases dos alcalinos terrosos, e da alcalinidade secundária (A2), relativa à interação de 
ácidos fracos com bases de alcalinos terrosos (Tabela 1). 

O coeficiente de transformação (rNa/rCl) é uma variável definida pela razão entre os íons Na+ e Cl- em 
EPM(%). Quando 0.7 < r < 1.0, como no caso das águas estudadas, pode-se dizer que a água pertence a um 
ambiente estagnante, sem influência de água meteórica (Collins, op. cit.). 

O IBE, segundo Schoeller (1955; in:Collins, op. cit.), indica a capacidade de troca dos íons da água com os das 
argilas associadas. Os valores de IBE obtidos, maiores que 0.129 (valor típico da água do mar), são 
característicos de águas conatas associadas a hidrocarbonetos. 

A análise da composição química dos cátions e ânions (Tabela 2), apontou uma variação iônica significativa 
para os íons potássio e magnésio.  

Dado que o potássio é um cátion que participa da formação da estrutura cristalina dos minerais, sendo então, 
facilmente retirado da solução, e que o magnésio tende a permanecer dissolvido em solução iônica, algumas 
hipóteses foram formuladas para se avaliar as variações detectadas no reservatório: 

 
Influência de evaporitos 

 
No campo estudado, ocorrem diversas falhas que conectam o reservatório à seção evaporítica subjacente ao 

mesmo. Considerando-se que haja fluxo por difusão iônica através destas falhas, pode-se propor que a dissolução 
dos evaporitos.seja um possível mecanismo causador do aumento relativo de  K+ e Mg++. 

No entanto, a variação do ânion brometo não demonstra esta  influência de águas evaporíticas. Rittenhouse 
(1967), propôs um método gráfico para estudar a origem das águas através da análise do total de sólidos 
dissolvidos e da concentração de brometo. Plotando-se neste gráfico (Fig.1) todos os dados obtidos, observa-se 



que a maioria se distribui no campo do grupo I, referente a águas com  concentrações de brometo e salinidade 
próximas ao esperado pela simples concentração da água do mar ou pela diluição por água doce, e duas amostras 
pertencem ao grupo III, que representa águas com influência de evaporitos. 

 
Diagênese 

 
Entre os processos diagenéticos observados no reservatório estudado, o aumento relativo de K+e Mg++ em 

solução aquosa, pode ser atribuído a reações precoces decorrentes da circulação de águas meteóricas, tais como: 
dissolução de feldspatos potássicos, com possível precipitação de caulinita e substituição de muscovita por 
caulinita, e dissolução de bioclastos e cimentos marinhos de aragonita e calcita magnesiana, e/ou recristalização 
como calcita. 

Fluidos ácidos que precedem a migração dos hidrocarbonetos também podem promover a dissolução de 
feldspatos, micas e carbonatos, com possível autigênese de caulinita (McGowan & Surdam, 1988). 

 
Modelagem geoquímica 
 
Dá-se o nome de modelagem geoquímica à integração das características litológicas e diagenéticas dos 

reservatórios às propriedades físico-químicas das águas, convertidas para as condições de subsuperfície, através 
de cálculos termodinâmicos. 

Os resultados obtidos com o programa SOLMINEQ.88 (Kharaka, op. cit.) indicam que  as águas do reservatório 
em estudo encontram-se saturadas com relação à magnesita (MgCO3) e à barita (BaSO4), subsaturadas para 
minerais de sulfato (anidrita e celestita, por exemplo) e supersaturadas com relação aos minerais de carbonato 
(calcita, aragonita e dolomita). Isto significa que o estado atual de equilíbrio do sistema, se rompido, pode levar 
a uma precipitação de cimento carbonático. A extensa cimentação de calcita no reservatório justifica e explica o 
estado de supersaturação das águas com relação a este mineral. 

 
Conclusões 

 
Segundo a classificação de Sulin, as amostras de água de formação do reservatório estudado são cloreto-

cálcicas, refletindo um ambiente estagnante. 
A análise do índice de troca de bases (IBE) e do coeficiente de transformação (r) não indica influência atual de 

águas meteóricas, o que discorda em parte da classificação de Palmer que considera as águas em estudo, como 
ricas em alcalino-terrosos e bicarbonato. 

A análise da composição iônica mostra aumento relativo de K+ e Mg++. Tal variação pode ser decorrente da 
dissolução de evaporitos ou de eventos diagenéticos, como a transformação de feldspatos em caulinita. 

A modelagem geoquímica revelou que as águas de formação estudadas apresentam-se em equilíbrio com a 
rocha-reservatório, tendo um potencial para a precipitação de minerais carbonáticos. 
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TABELA 1 - DADOS DE CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA 
 
Amostra INTERVALO          

(m) 
SULIN 
(1946) 

PALMER 
(1911) 

IBE COEF. (r) 
TRANSF.  

RITTENHOUSE 
(1967) 

1 3332/3338 Cl-Ca S1A2S2 0.177 0.94 grupo I 
2 3307/3320 Cl-Ca S1S2A2 0.105 0.90 grupo I 
 
TABELA 2 - ANÁLISE QUÍMICA DAS ÁGUAS DE FORMAÇÃO  
 
COMPONENTES (mg/l) Amostra 1 Amostra 2 
SÓDIO,  (Na+) 34700 34250 
POTÁSSIO,  (K+) 8100 590 
CÁLCIO,  (Ca++) 5230 5320 
MAGNÉSIO,  (Mg++) 613 239 
BÁRIO,  (Ba++) 10 12.1 
ESTRÔNCIO,  (Sr++) 380 437 
CLORETO,  (Cl-) 65000 59021 
IODETO,  (I-) 13 9 
BROMETO,  (Br-) 142 202 
SULFATO,  (SO4=) 192 291 
BICARBONATO,  (HCO3-) 192 350 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS   
SALINIDADE (ppm NaCl) 107000 97259 
pH 7.00 @ 25°C 7.15 @ 25°C 
RESISTIVIDADE (ohm.m) --------- 0.082 @ 25°C 
DENSIDADE (g/cm3) 1.0700 @ 20/4C 1.0663 @ 20/4C 
 

 
Fig. 1 - Gráfico Br- x Salinidade (Rittenhouse, 1967) para as amostras do reservatório em estudo. 


