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ABSTRACT

The quartz grains of sediments an-1 sedimentary rocks
change their colour in variable intensity to smoky-quartz by X-ray irra
diation, Co 6 0 or in reactors, dependent on their temperature of cristaJ.
Ijn.-ition. Tha quantity of quartz grains which were stained and which
wera not stained after toirwirr adia ted arc related to rock typos from
the source areas. This rr.Gthcd was applied for selected <: and «ton as of
different straticraphical levels o£ the Perminn-Carhonifcro«:; in thu Ha
rcr.hão Basin of Brasil. Studies on heavy minerals oi thens isantlstoreã
lifsve been done before. The heavy mir.ernl associations of the Permian ?g
dia d*; Fogo Formation corroborate with the results of the analvsin of
quarts, grains which inãicate a predominance of the r.etaraorpliic rocks in
the source area, However, the heavy mineral paraoenesRs of the. Cavboni--
fcrous Piaul Formation are different. This may bo because the frequency
o if those heavy minerals depend directly on the stage of \hc weathering
of r.ha sandstones. It should fce mentioned that heavy min<;i:als occur in
paleozoic sodiments only in a small quantity, soiaetirnos below 1» olf the
tcck constitution. The irradiation analysis, which is £-;plied for f-'ic
t:r«<Ioninant. mineral in sandstones, appears to be iuost reliable. Jt
used here as the basis for tho interpretations presented, f C

TNTKODUÇÃO

S evidente que o emprego de métodos, em qualquer estu-
do nodirr.entológico, depende diretamente do tipo âa rocha sedimentar. \"o
c.i:-o Ao- sediir.en+03 elásticos, os mais comuns, altm das secções delga -
d-TÍ, não: granulojnetria e determinação dos parâwetros estat.Tsticoa, ie-
lcçe.) quartzo/feldspatc, paragêneses de minerais posados, associações
üe n)ciloninerais etc.. Xáo caburia aqui uraa discussão sobre as aplica—
çõés e as limitações de cada um. No entanto, ^eria importonto ressaltar
que nr.i alguns destes, frações pouco representativas são empregadas, iso
)cderr.ente, com e>:ceKsiva segurança n-rss interpretações estratigráficas e
p«lfeogeogrãf j.cas. Coino exe™,plo pode-se citar 03 Minerais psf=adcs trans-
parentes, quo raramente ultrapassam 1% da constituição da rocha, além
de q::e., oc resultados obtidos coin suns análises são fot.temonte influnn-
üiõduB pnr vários fatores, desdn 0-5 naturais con intor/.jjoriGmo, transpor
to c dióçêntíso até aqueles clarrimentc subjetivos, tnís como a prepara -
cão de ar.ioctras e a «letcrr.inaçüo õptlca des referidos minerais.

Há algu~ teiüpo, n introdução de un rictodo de unállso
fiK£Í:;í:entológ.í.ca (Sc:hnitzér, 1937, 1963) üiostrou a importância da tU>ter-
('ir.içJio des cotei dos grãía de quartzo nos estudos de sedimentos: nrono-
EOK. Mais rec-enteroente, análises especiais desenvolvidas com c/rão:, de
a\;-irtxo de Eoflimontos e rochas sedimentares (Schnitzcr, 1977, 1978 ,
'V.*".'j a_, 1579 b) , revclaran as possibilidades da utilização nas inter -
prc::^çcf- sodj.inentolõgicas, não apenas das cores naturais mas, princi -•

^ntc:, das coros resultantes dos grãos apôs irradiações ionizadas
bidiis através cie raios-x, CO60 ou em reatores nucleares (dose do>
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irradiação 5,3 x 10* rd). As relações quantitativas entre grãos escuros
de quartzo, ("smoky quartz") e as irradiações produzidas neste mineral,
sejam durante sua formação na respectiva rocha mãe, sejam através <le
raios-X e/ou nun reator, demonstram as possibilidades da determinação
de suas proveniências (fig. 1) (Schnitzer, 1979 b ) . Assim, considcran -
do-se que através deste método, o principal elemento empregado é exata-
mente o mineral mais abundante dos sedimentos elásticos, ou seja o
quartzo, admite-se que os resultados obtidos sejam bastante representa-
tivos para as devidas interpretações.

A aplicabilidade da irradiação dos grãos de quartzo ,
como método auxiliar na resolução de problemas estratigráficos e paleo-
geográficos, ê aqui introduzida e testada através de um estudo compara-
tivo com outras análises sedimentolõgicas, anteriormente empregadas
(Faria Jr, 1979), nos arenitos permocarbonlferos da B<icia do Maranhão .

QUADRO GEOLÓGICO DO PERMOCARBONÍFERO

O Permocarbonlfero da Bacia do Maranhão constitui-se
de uma seqüência sedimentar, em média com 150 ia de espessura, que aflo-
ra numa extensa faixa de direção leste-oeste coincidindo, em linhas
gerais, com os limites do Estado do Maranhão (fig. 2) . E representado
pelas Formações Piauí, Membro Superior, do Carbonífero Superior (Aguiar,
1971), e Pedra de Fogo, Eo-meso-penniano, subdividida nos Membros Sílex
Basal, Médio e Superior , Trisidela (Faria Jr, 1979) (fig. 7) . O Membro
Superior da Formação Piauí constitui-se de pacotes de arenitos finos
a médios, friáveis, COM intercalações de siltitos e/ou folhelhos e sí -
lcx. 0 Membro Sílex Basal da Formação Pedra de Fogo compõe-se de inter-
calações de siltitos, folhelhos e bancos dolomlticos contendo concru -
çoes silicosas. No leste da bacia são mais freqüentes arenitos fir.os
com leitos delgados de sílex. O Membro Médio apresenta variações nas
fácies mas, era geral, na sua parte inferior . Encontrara-se arenitos fi-
nos, carbonáticos acompanhados por uma sucessão cíclica de arenitos fi-
nos, siltitos, folhelhos e carbonatos com nódulos e conereções silico -
sas. 0 Merabro Superior, Trisidela, 5 muito característico para a Forma-
ção Pedra de Fogo e é representado por bancos dolomlticos intercalados
cora siltitos e folhelhos carbonãticos com nódulos e/ou concreções e ní-
veis descontínuos de sílex. Estudos estratigráficos e sediitientolõyicos
(Faria Jr, 1979) sugerem para a Formação Pedra de Fogo o ambiente mari-
nho, restrito, raso, tipe epicontinental, variando de tran3icional, dei
táico, a nerítíco, enquanto que aos arenitos superiores Piaui, atribui^
se deposição fluvial-aluvionar (Kabesoone, 1977) . O clima perjr.ocarboní̂
fero deve ter variado de temperado, no inicio, a semi-ãrido, no Eo-ir,c -
so-perniano, com pequenas oscilações úmidas (Mabesoone, op. cit.).

ANALISES SEDIMENTOTiÔGICAS

MINERAIS PESADOS

São empregados aqui os estudos realizados por Faria Jr
(1979) cora as associações de minerais pesados de arenitos permocarfcoiií-
feros da Bacia do Maranhão. Optou-se pelos resultados das análises da
fração "grossa" (0,25-0,125 mm) considerando-se que ca minerais pesados
realmente diagnósticos e importantes às interpretações enriquecem-se na
classe 0,25-0,10 mm de diâmetro (Blatt, Mittleton e Muray , 1972; Rit -
tenliouse, 1943). As assembléias da fração mais fina (0,125-0,062 mrn) ,
embora q' ilitativamente semelhantes àquelas da classe mais grosseira ,
não foraiii utilizadas devido ãs relações diretas entre granulometria o
enriquecimento de minerais pesados. Frações inferiores a 0,1 m\ de diâ-
metro normalmente são enriquecidas de ninerais menos característicos ,
especialmente zireão e rutilo. Os resultados revelaram que na Formação
Pedra de Fogo a associação meta-estável granada-estaurolita predomina
sobre os^mlnerais ultra-estãveis zireão, turmalina e rutilo. Ma Forma -
ção Piauí a turmalina é o mineral mais abundante seguida pelo zireão
e estaurolita, enquanto gue a granada está praticamente ausenta. Além
disso, forara_refji<5tradas variações nas freqüências das espécies sugundo
A distribuição geográfica destas duas unidades. Nas regiões central e
oeste, granada e estaurolita eão encontradas, especialmente a primeira,
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ei-qv.anto que, no leste, falta a granada e a freqüência de estaurolita
ciro.nui consideravelmente. A presença do cimento carbonático na maioria
Oos arenitos Pedra de Fogo bem como sua ausência nos arenitos friáveis
ca Forração Piauí, foi considerada conto principal fator responsável por
est-vis variações (Faria Jr, 1979) . A abundância da associação granada-e£
•raurolita pode ser considerada como elemento indicador de áreas fornece
coras isetamõrficas.. Por outro lado, o estudo individual das espécies re
volou, ainda, a presença de turmalinas azuis e zircões de coloração ro-
se o, aü.bos consagrados na literatura geológica como indicadores de ro-
ch-'is xç-ncaíí.

Sob o ponto de vista critico, está claro que as inter-
pretações que utilizarem, isoladamente, os dados acima não podem ser
consiccraâas, em hipótese alguma, convincentes. Mão apenas pelas varia-
ções das assembléias segundo a granulometria e o grau atual de intempe-
rj «iio «.i;s roclias mas, também, pelas dificuldades de estabelecer-se os
nmcessas de diferenciação sedimentar que influenciaram na distribuição
ii ueliíÇcio dos espécies.

A IRRADIAÇÃO DOS GRÃOS DE QUARTZO - METODOLOGIA

Para a aplicação das irradiações foram selecionados a-
x "iterj «.íe diferentes níveis estratigráficos do Permocarbonlfero obser
vf:rido-se, ainda, a respectiva distribuição regional dos mesmos na Bacia
'-<:• Maranhão (fig. 2). O andamento das análises estão resumidos no esqu«s
r:a da fj.g. 3. Fcram tomados inicialmente 100 g de amostra. Os arenitos
i'r.i.íivc!i.s desagregados mecanicamente e aqueles mais compactados a/ou ci-
::".• -ito<tos, através de uma duplicata, tratados com ácidos diluídos para
xiliar a desagregação, uma v«z que o atrito, muito forte, pode ocasio
lente nadar a cor da superfície dos grãos (Schnitzer, 1979b). Este

oc«rii.-er!to químico não pode ser aplicado nas amostras das quais serão
ide. minerais pecados, a fim de evitar a dissolução de minerais ira -
to '.: -3 co;no apatita e monazita.

A preparação das amostras para a irrad^açãn seguiu-se
> trea foges importantes: peneiramento, separação do quarbzddos
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presentes e eliminação dos óxidos de ferro. Escolheu-se

C,5 - 0,25 mm de diâmetro como mais apropriada levando -
â que os arenitos normalmente possuiam granul.Ação fina

•i.i .. Devido a observação de que a cor de um grão depende diretamen-
ju.i oppossara, deve-se, sempre que possível, analisar frações
íi/ as; yrííos ontre 2 - 1 mm de diâmetro produzem excelentes resul-

- todavia, podem ser analisadas todas as frações até 0,1 nun sem a
' • ;:ação de líquidos de iniersão (Schnitzer, 1979b). Além disso, a os-
.i de urna íração comum a todas as amostras é fundamental para O3 re-
adec, considerando-se que os percentuais de grãos de quartzo escure
••s, "si:iokY quartz", variam segundo as diversas frações entre 2,0 e
í -M ÚQ ••JiÍKetro (Schnitzer, 1979b). A separação dos grãos de quart
,!oi íitdtii, primeiro, utilizando-se bromoforraio (d = 2,81 - 2,83) pa-
eparar na pesados e, segundo, uma solução diluída de brorrofôrmio
álcool ofcí.lico (d - 2,57) a fim de separar os grãos de feldEpntO3 ,
íTienton de rochas, etc. Em algumas amostras observou-se, mesrao após
:'fa-,'-:nt.o acína, a permanência de fragmentos de chert sedimentar os
.i fr.r.un Bpparüdos manualmente ou, quando abundantes nao considera -
».i rase posterior da contagem, uma vez que sendo produtou diagenéti^
fonem <-.o [Trincípio básico do método aplicado. A eliminação dos óxi-
ilr: .forro foi rral.issada com Matriumdiotinito segundo o método desen-
;ido i.or Schw(;:tmann (1964). Em casos necessários , alguns concentra^

f;ii.iL"Lzo forar.i tratados corn ácido clorídrico a quente, 30° C, du-
?0 Minutos a fim de eliminar as impurezas ainda presentes.

para as irradiações separaram-se pequenas quantidades
•':sj.ir̂  5 g) dn cada uma das amostras, as quais foram reaJiz-idas no

o./ (U' penquísãs Neuherberg da Sociedade de Pesquisas Radioativas e
fi.u-<i:; (r:oso.Uschaft für Strahlen und Umwelt forschung) em Munique,
:.-i !,.:; C;.-Lclental*

T:iJ t-! do reitor as irradiações podem ser normalmente realizadas
u'i ü;>.irelho de raios-X ou, ainda, eventualmente de Co*°. Sobre a
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metodologia da irradiação utilizando-se raios-X recocienda-se consul
tar Schmidt (1977).

DETERMINAÇÃO DAS CORES NATURAIS DOS GRÃOS DE QUARTZO
E CONTAGEM APÔS A IRRADIAÇÃO

As análises foram realizadas, simultaneamente, _ nas
mesmas amostras a fim de comparar-se os resultados. A determinação das
cores naturais dos grãos de quartzo ê condição prévia no método da irra
diação (Schnitzer, 1979b). Grãos brancos e cinza claros são consequên -
cia da inclusões gasosas e/ou líquidas ou, ainda, do abundantes micro -
fraturas de origem teetôniea; inclusões de micas, anfibôlios, clorita ,
ratilo, cxidos de ferro etc. são responsáveis por grãos amarelados, eŝ
vordeaws e azulados de quartzo (Holden , 1923, 1924} Postelmann, 19367
Importantes são, taiBbêm, grãos extremamente escuros e marrons esfumaça-
tíos (smoky quartz) conseqüência de radiações nucleares CBoyle , 1953 ;
Schnitzer, 1957, 1977).

No presente estudo os concentrados de quartzo não irra
ciados foran separados segundo as cores naturais: claros (transparenteá
leitosos, marrons e cinza claros e escuros. Dentre as anostras irradia-
cas individuali2?ram-se os grupos: não escurecidos (aqueles que perraa -
r.ecerara cora suas cores claras); manchadas (parcialmente escurecidos ou
com pontos escuros) e "smoky quartz" (intensivamente escurecidos). Es-
tes dois últinos grupos foram reunidos sob a denominação comum de "scio-
fcy-qaartz" e comparados com os percentuais de grãos que não sofreram e-
feitos de irradiação. Os grãos com cores naturais também foran reunidos
eni dois grupos com base no mesmo principio interpretativo. A contagem
procedeu-se através de uma lupa binocular utilizando-se luz natural e
foram contados, em média, 400-500 grãos por amostra. Os resultados des-
tas análises podem ser observados nas figuras 4 a 7. Observa-se que pre
dominam nos arenitos permocarboníferos grãos de quartzo Ieitoso3 e de
coloração clara. Somenta o arenito "Custódio" apresentou percentuais
pouco r.ais elevados, era torno de 5% , no conteúdo de "smoky quartz" na-
turais . (fig. 5 e 7) . Apôs a irradiação verificou-se um auicento consi
derãvel de grãos escurecidos (fig. 5 e 6) . Nos arenitos Piauí cerca de
30% transformaram-se para "smoky quartz", enquanto que naqueles da
iTormação Pedra de Fogo a média foi de 25%.

COMPARAÇÃO E INTERPRETAÇÕES DOS RESULTADOS

As análises com grãos <3e quartzo irradiados revelaram
r*.a Forir.ação Pedra de Fogo uma surpreendente homogeneidade nos resulta -
c.os (fig. 7). Verifica-se que em média, cerca de 75% dos grãos não mos-
tram evidências de irradiação, evidenciando a predominância de rochas
ir.etamórficas no fornecimento dos elásticos. As assembléias de minerais
pesados desta unidade mostram a mesma homogeneidade dos resultados obti^
cios cora os grãos irradiados, e apoia a suposição de referidas áreas fon
tcs. Normalmente encontra-so granada (60 - 90%) , turmalina (10 - 30» T
R estaurolita (5 - 205) como minerais principais, enquanto que zircio ,
rutilo, apatita e outros ocorrem em quantidades pouco representativas .
fomente em algumas amostras, por exemplo nos perfis 11 e 12 (fig. 7) ,
verifica-se uma inversão nesta ordem de abundância. Coreo foi dito (Fa -
ria Jr, 1979) atribui-se este fato ã ausência e/ou dissolução do cimen-
to carbonátjco observada nas reforidas amostras. As pequenas variações
no conteúdo ôa "snoky quartz" nos arenitos Pedra de Fogo (ver fig. 4 )
riSo podem ser consideradas contraditórias as interpretações conside -
rando-se o aspecto regional cio presente estudo.

Os resultados das análises com os grãos de quartzo da
parte superior da Formação Piauí, permitem imaginar que as areas forne
cedoras dos sedimentos desta unidade teriam sido praticamente as mesma]?
da sequ«ncia Pedra do Fogo. Observa-se nas amostras analisadas (fig. 7)
um percentual médio de 70S de grãos que permaneceram claros após a irra
dj.ação, o guo corresponde â predominância de sedimentos oriundos de ro-
chas rcratamoi.ficas. Entretanto, os estudos com os minerais pesados apre-
sentaram resultados bastante heterogêneos, em parte, discordando daa
interpretações acima. Enquanto na região da Chapada da Arara, leste da
bacia, a orden de abundância doe minerais pesados principais constitui-



se de turmalina (70 - 80%), zircão (10 - 20%) e estaurolita (S - 10?.),
em outras regiões, ocorrem assembléias que variam entre granada (80%),
turmalina (15%), estaurolita (55), no riacho Salobre, e turmalina(SOt),
zircão (10%), estaurolita (5 ) e rutilo (5) no sul da bacia (fig. 7) .
Estas variações das assembléias dos minerais pesados da Formação Piau!,
constituem-se um caso típico de como são susceptível a erros estudos
sedinentolõgicos que utilizam, isoladamente, o método dos minerais pe-
sados nas interpretações estratigrâficas e/ou paleogeogrãficos. A pre-
dominância da associação turmalina-zireão no leste não significa, abso
Jutanente, que para esta região, as áreas fornecedoras teriam sida
preferencialmente ígneas. Confrontando-se os resultados das análises
dos grãos de quartzo con aqueles dos minerais pesados é mais simples
admitir a atuação de processos, quer diagenêticos, quer intempêricos ,
na alteração dos valores de freqüência dos minerais pesados, do que
atribuir referidas variações ã diferenças no fornecinento dos sedimen-
tos. Além disso, deve-se levar em consideração a representatividade
dos resultados. CORO foi visto, o método da irradiação utilizou o
quartzo, o mineral principal dos arenitos, enquanto que nas análises
cora minerais pesados, apenas uma pequena fração, normalmente inferior
a li, pode ser utilizada para as devidas interpretações.

Aeredita-se que as rochas daa faixas orogênicas for-
madas no pré-Cambriano Superior, Ciclo Brasiliano, (Almeida et alii ,
1976} poderiam ser consideradas as principais fontes primárias doa se-
dimentos elásticos da sedimentação marinho-deltãica ca Permocarbonífe-
ro. Não são excluídas com isso, as possibilidades de referidos elásti-
cos serem, em parte, produtos de retrabalhamento (recycling) de unida-
des subjacentes da Bacia do Maranhão.

CONCLUSÕES

Não restam dúvidas, dado o volume de trabalhos exis-
tentes e métodos aplicados, que o Triãssico ca sul da Bacia Germânica
constituída predominantemente de sedimentos elásticos é uma das rngi -
ões sedimentares melhor conhecidas. Apesar ca riquíssima .litex-atura
sobre a palcogeograf ia do "Buntsandsteins" a aplicação do método de
irradiação dos grãos de quartzo produziu novas informaçcjes (Mahadjer ,
1977? Kremians, 1977; Schnitzer , 1979 a) e permitiu eliminar antigas
dúvidas e concepções sobre a proveniência daquelss sedimentos. No en -
tanto, deve ser ressaltado que esto método encontra-se, aindi, num es-
tágio inicial, e não deve, como em qualquer análise, ser aplicado iso-
ladamente ou, multo menos, utilizado para substituir métodos consagra-
dos na sedimentoloçria, mesmo que estes sejam pouco convincentes. Sau
emprego deve ser encarado como mais uma boa possibilidade para estabe-
lecer-se a origem e proveniência do quartzo un importante constituinte
33 rOcflà sedimentar. Acredita-se que sua aplicação ao Permecarbonifero
aa nana do Maranhão apresentou resultados satisfatórios e pretende-s^
com novos estudos, tanto nas seqüências sedimentares como nas ãreas
cristalinas, contribuir na resolução dos problemas estratigráficos c
paleogcogrãficos daquela região.
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Fig.1 CORES NATURAIS DOS GRÃOS DE QUARTZO E PRODUÇÃO
DE "SMOKY-OUARTZ" DE DIFERENTES TIPOS DE ROCHAS
DA "BOHMISCHEN HASSE* ( EUROPA )
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Fig.S PRODUÇÃO DE "SMOKY QUARTZ* - FORMAÇÃO
PEDRA DE FOGO
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Fig.l CORES NATURAIS DOS GRÃOS OE QUARTZO E PRODUÇÃO
DE "SMOKY-QUARTZ" DE DIFERENTES TIPOS DE ROCHAS
DA "BÔHMISCHEN MASSE* ( EUROPA )
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Fig.5 PRODUÇÃO DE "SMOKY QUARTZ" - FORMAÇÃO
PEDRA DE FOGO
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Fig. 6 - PRODUÇÃO DE "SMOKY QUARTZ*- FORMAÇÃO PIAUl'

IRRADIADOS
"SMOKY NS

NAO IRRADIADOS S J J ^ - AM.
(V.)

29 2/01

29 7/06

33 10/01

2021



. • ii t » d
0t9 It !
* - 5 J « :

9tt 19 1

i!

'{".
S !

g> « a ^ ^ ^ - ^ •v=::---;:t:

2032


