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R E S U M O

Determinações da composição isotópica de carbono e oxigê

nio foram feitas em cerca de 100 amostras de rochas metasseâimentares do

Pré-Cambriano Superior do Grupo Rio Pardo, no Sul do Estado da Bahia. Os

resultados obtidos mostre ram para o carbono uma variação na faixa de

Ô1JC—5,73°/oo a Ô13C=+S,00%o e para o oxigênio de 518O—l,8/9/íc a

5liO*-19,676/oo em relação ao padrão internacional PBD. As interpreta

ções conduziram a algumas conclusões que confirmam a validade da técnica

isotõp .ca como instrumento auxiliar no e3tudo de problemas geolôgii

cos. Entre elas temos: 1) a evidencia, de uma transgressão marinha na

sedimentação da Formação Camaci; 2) a probabilidade de serem os meta

calcários dolomlticos, ocorrtndo na Formação Água Preta, pertencentes ã

Formação Serra do Paraíso; 3) anexação dos metacalcários dolomiticos

que ocorrem em Itirorõ ã Formação Serra do Paraíso, tidos como do emba

samento; 4) a colocação dos mármores "Serra do Paraíso" no embasamen

to, e finalmente 5) a evolução da sedimentação do Grupo Rio Pardo a

partir de um ambiente tipicamente continental para um marinho.

A B S T R A C T

Determinations of the carbon and oxygen i so topic

tions were made on approximately 100 samples of Late PrecarabrJan metase

diroentary rocks of the Rio Pardo Group from Southern Bahia. The results

obtained show that carbon varies from 51 JC—5,73°/oo to .«1:C«+9,OO°/.o•

and oxygen from 5I8O—l,87°/oo to 5I§0—19,67'/oo relative to i>BD. The

interpretations lead to some conclusions which confirm the validity of

the isotopic technique as auxiliary instrument in the study of geology

cal problema. These include: 1) the evidence of a marine transgres

sion during the Camacã sedimentation; 2) the probability that xfce

doloroitic mstalimestones of the Agua PreLa formation belong to th« Sf.r

ra do Paraíso formation; 3) the assignment of the doloraitic sietal lines

tones, which occur in Itirorõ and which ha3 been previously grouped wiih

U)



the crystalline basement rocks, to the Serra do Paraíso formation;

•4) the removal of the marble from Serra do£JPara!so formation and re-as»

signment to the basement rocks, and finally 5) tha sedimentary evolu

tion of the Rio Pardo Group from a typical fresh-water to a marine envi

ronment.
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I N T R O D U Ç Ã O

As primeiras determinações da razão isotópica do carbono,

C/ C, voltadas para uma aplicação geológica, foram realizadas por

Nier and Gulbransen (1939a) em amostras classificadas segundo seu modo

de formação: carbono igneo, calcário, plantas etc. Os resultados obti

dos levaram à conclusão de que a abundância isotópica varia na natureza,

e que ela está relacionada com o modo de formação dos materiais; os ve
12 i % ~*

getais tendem a concentrar o C, enquanto que os carbonatos o C. A

partir de então muitos pesquisadores orientaram seus trabalhos dentro

desta perspectiva, buscando encontrar novos subsídios para a resolução

de muitos problemas geológicos (Murphey and Nier, 1941; Rankama, 1948a;

Mars, 1951; Wickman and übisch, 1951; von Eckerman, übisch and Wickntan

1952).

Craig (1953) investiga mais ampla e detalhadamente a

abundância isotópica do carbono em várias e diferentes ocorrências geolõ

gicas. Seus resultados trazem consigo uma comprovação valiosa: os car

bonatos de origem marinha apresentam uma faixa de variação na composição

isotópica do carbono diferente da mostrada pelos carbonatos de origem

continental. Baseados nisso, Clayton and Degens (1959) demonstram que

as razões isotõpicas do carbono podem ser usadas como indicadores de am

bientes de sedimentação.

Esta comprovação se traduz numa conquista importante para

a classificação e diferenciação de ambientes deposicionais, tendo em vis

ta que, na ausência de fósseis e na falta de evidencias geológicas de

cisivas, torna-se difícil definir os ambientes de formação de muitas re

giões.

O conhecimento aprofundado de uma região é importante tan

to do ponto de vista cientifico como econômico. Cientificamente, o en

tendiroento de um grande numero de situações geológicas amplia as possibi.

lidadas de reconstruir a história geológica da Terra, na medida em que

vão sendo entendidos os fenômenos e processos aos quais ela foi subme

tida. Economicamente, seus efeitos se refletem na maior possibilidade

de determinar ambientes propícios 2 ocorrência de bens materiais, que

como se comprovou, não ocorrem ao acaso, mas em condições bem espe

clficas e definidas.



A bacia metassedimentar do Grupo Rio Pardo, assim denomi

nada em decorrência de ser o rio Pardo o acidente geográfico mais impor

tante da região (Pedreira et ai, 1969), esta situada no Sul do Estado

da Bahia. Foi dividida, após mapeamento realizado pela CEPLAC (Pedrei

ra et ai, 1969), em cinco formações: Serra do Paraíso, Água Preta, Sa

lobro, Camacã e Panelinha» Datada pelo método Rb/Sr em rocha total, a

presentou uma faixa de 580 a 670 m.a. para sua idade mais provável, se

constituindo assim numa seqüência do Pré-Cambriano Superior.

Através do estudo da composição isotõpica do carbono e do

oxigênio em amostras das diferentes formações do Grupo Rio Pardo tendo

na-se adquirir informações que, em conjunto com outros dados geolôgi^

cos, possam ser úteis ao estabelecimento das condições ambientais de se_

dimentação bem como à resolução de alguns problemas estratigráficos.

Pretende-se ainda fazer um estudo comparativo dos resulta

dos obtidos para este Grupo com os igualmente obtidos para o Grupo Bam

buí (Torquato e Misi, 1976).



C A P I T U L O 1

GEOLOGIA REGIONAL E REVISÃO

DE ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS

1.1 - GEOLOGIA DA REGIÃO

A geologia da região estudada neste trabalho, Bacia Meta

sedimentar do Rio Pardo, exposta a seguir, foi extraida dos trabalhos

de Pedreira et ai (1969), Pedreira (1971), Souto et ai (1971), Souto

et ai (1971), Souto et ai (1972), Pedreira (1976).

A bacia metassedimentar do Grupo Rio Pardo, presumivelmen

te de idade pre-cambriana superior, está situada no Sul do Estado da Ba

hia, aproximadamente entre os meridianos 39°10' e 39°45'W e os parale_

los 15°20' e 16°00'S (Figura 1). De forma grosseiramente circular tem

contatos com as rochas antigas do embasamento cristalino e cobertura de

sedimentos terciários do Grupo Barreiras. Seus contatos são preferen

cialmente através de falhas a Norte e Oeste, e transgressivos a Sul e a

Noroeste.

Cinco formações compõem o Grupo Rio Pardo: Panelinha, Cama

cã, Salobro, Ãgua Preta e Serra do Paraíso. As formações Panelinha e Sa

lobro, na base da bacia, são caracterizadas por sedimentos elásticos.

Interposta a elas encontra-se a Formação Caraacã pelítica e guimica, as_

sim como o são as formações superiores, Ãgua Preta e Serra do Paraíso.

O mapa geológico do Grupo Rio Pardo está mostrado na Figu

ra 2. Na Figura 3 está mostrado o esquema da coluna estratigráfica.

Formação Panelinha
m

É uma formação de pequena extensão, depositada diretamen

te sobre o embasamento cristalino. £ constituída pelos metaconglomera

dos que ocorrem nas proximidades de São João da Panelinha e ao longo da

falha do rio São Pedro. O metaconglomerado é do tipo petromítico com

matriz grauváquica e seixos formados de rochas do embasamento crista

lino, principalmente granulitos e sienitos-gnaisses.



Compêm também esta formação meta-ãrcoseos cinzas, ricos em
quartzo e feldspatos rõeeos.

Formação Camacã

Ocorrendo na cidade de Camacã e suas vizinhanças, esta for
roação é composta de elásticos finos fracamente metamorfizados, metassil
tito cinza azulado, meta-argilito calcífero e filito, e ainda de rochas
carbonatadas. Os metassiltitos e filitos cinza azulados são intercala
dos. por bancadas de netadolimitos muito argilosos de pequenas espessu
ras. Uma intercaüação de metassiltitos e filitos com meta-argilitos cajL
cíferos e bancos de silex ê vista na Fazenda Cachoeira Bonita. MetacaJL
cários violãceos e rÔseos intercalados com metassiltitos caleiferos, ou
não, afloram na base da Serra do Lapão (esta localidade e a anteriormen
te citada são vistas nas Figuras 4 e 5).

A Norte, os contatos dessa formação com o embasamento são
em grande parte, através de falhas. A Sul eles se apresentam de forma
gradativa com a Formação Salobro. Embora os sedimentos destas-duas for
nações indiquem condições tectônicas nitidamente diferentes, a passagem
dos elásticos finos da Formação Camacã para os grosseiros da Salobro
se apresenta de uma forma gradativa, com o surgimento de rochas interme
diárias rítmicas, por intercalações de metassiltitos e raeta-arenitos.

Formação Salobro

A Formação Salobro se estende por uma faixa E-W desde a
base da Serra do . Lapão até o vale do rio Pardo. Esta superposta â For
mação Camacã, caracterizando-se por sedimentos elásticos grosseiros num
relevo acidentado. •

Marcando o inicio de um processo de sedimentação de clâsti

cos grosseiros e imaturos, o metaconglomerado que ocorre sempre na base

desta formação é a sua rocha mais importante, embora ocupe uma pequena

parte da mesma. Ele apresenta na sua composição uma variação muito gran

de, A sul da estrada Santa Luzia - canavieiras ocorre um metaconglomei

rado avermelhado. O» seus seixos são sempre muito angulares constitui,

dos de calcita, dolomita, sílex, feldspato e de fragmentos de rochas do



embasamento cristalino, em pequena percentagem. Seus tamanhos variam
de 0,5 a 70 cm. Nota-se ainda uma superfície com cavidades, provavelmen
te resultado da dissolução de carbonatos. O segundo tipo de metacon
glomerado, mais comum da Formação Salobro, é um metaconglomerado petro
mítico, de matriz esverdeada, constituído de aproximadamente 90% de sei
XOB relativamente bem arredondados, mas mal classificados. o diâmetro
máximo S de 50 a 60 cm» Os seixos predominantes são constituídos de roa
terial do embasamento cristalino. Contam-se ainda seixos de dolomitos,
sílex .e metassiltitos, provavelmente pertencentes â Formação Camacã. o
terceiro tipo é o metaconglomerado Lapão, ocorrendo na base da Serra do
Lapão e na Pedra do Sino. Encontra-se numa posição estratigrãfica - supe
rior com respeito â base da-formação e é constituído de seixos de do Io
mito branco ou cinza claro, sílex e quartzo, sendo escassa a ocorrência
de fragmentos de rocha do embasamento cristalino. Eles estão intercala
dos entre metassiltitos e meta-arcõseos.

As rochas mais representativas da formação, são, no entan
to* meta-arcóseos de granulação média, onde são conservadas algumas es
truturas sedimentares como estratificação normal e cruzada e marcas de
onda.

São encontrados ainda nesta formação filltos e metagrauva
cas.

Formação Água Preta

Ê uma formação relativamente grande, que se estende desde
o Noroeste de Pau Brasil até Gurupa Mirim, a sul, prolongando-se para a
Leste ate a região do Córrego dos Inhumos. Suas principais rochas cons
tituintes são filitos, filitos siltoso e quartzo filitos esverdeados ou
cinza azulados. Ocorrem na formação intercalações de meta-arenitos, on
de estão evidenciadas estruturas sedimentares de estrati ficação cruzada
e convoluta. Ainda são consideradas como pertencentes a esta formação
(Souto et alf 1971) metagrauvacas conglomeraticas de matriz filítica,
•iltota cinza azulado e seixos de calcário violeta, calcário dolomltico
cinza, filito e quartzo azul, leitoso e róseo, que afloram na estrada
Camacã-Itapebl.

t notada ainda a presença de pequenos corpos de rochas
carbonâtica» na Formação Água Preta. Destacam-se as lente» de metadolo



mito cinza muito fino, intercalado com níveis de sílex, ocorrendo na re
gião do córrego dos Mutuns, e os corpos de metacalcãrio cinza escuro com
disseminações de sulfetos, ocorrendo em ambas as margens do rio. Pardo,
nas proximidades da ponte da antiga BR-101. Segundo Pedreira et ai,
(1969) estas rochas estariam na base da formação intercaladas na prin
cipal série filitica. No entanto, de acordo com estudos realizados re
centemente Pedreira (1976) admite que estes carbonatos tenham sido de
positados sobre um alto do embasamento, provavelmente num evento sincrô
nico com a deposição da Formação Serra do Paraíso, a sudoeste, o que le
va a colocá-los estratigraficamente no topo da Formação Agua Preta.

Os contatos desta formação com a Formação Salobro subjacen
te, e a Formação Serra do Paraíso, sobreposta, são de caráter gradativo.

As rochas da Formação Água Preta se encontram ã Leste re
cobertas por sedimentos terciârios do Grupo Barreiras.

Formação Serra do Paraíso

No topo da coluna estratigrafica do Grupo Rio Pardo está
a formação Serra do Paraíso» Ela se estende por uma faixa de 3,5 km da
largura com direção N-S, desde Pau Brasil até a Fazenda Lombardia, na
BR-101, alargando-s» nas proxlmiiides de Gurupã Mirim numa direção E-W.

Constituem esta formação metadolomitos e metacalcáriou do
lomíticos, associados com rochas elásticas. Os metacarbonatos branco ou
cinza azulados apresentam granulação muito fina, são bem estratifiçados,
mostrando muitas Vezes calcita recristalizada. As intercalações nos me
tadolomitoa se apresentam sob dois aspectos: 1) arcõseos (ou subarcõ
seos) formados de grãos de quartzo e microclina angulares aglutinados
por cimento calcítico e 2) rochas mais semelhantes a grauvacas, consti^
tuidas fie quartzo pertita e microclina, numa matriz não calcítica, for
mada por alta porcentagem de sericita. Ainda intercalados nos metacar
bonatos encontram-se ortoquartzitos metamorfizados, que representam ' um
fãoies quartzoso da formação.

Os contatos da Formação Serra do Paraíso com o embasamen
to-cristalino são discordantes a Norte e a Sul; através de falhas na re
giio da Serra do Paraíso, Com a Formação Agua Preta é gradativo, eviden
ciado pela ocorrência de rochas intermediárias, tipo margas antecedendo
ao» filitos.



Mármores

Nas proximidades do contato da Formação Serra do Paraíso
com o embasamento, a sudoeste, é notada uma ocorrência de mármore calei
tico, com cor variando entre .o rosa e o cinza. As análises mineralôgi
cas revelaram a presença de mi^a, provavelmente flogopita, plagioclãsio
e microclina, além de acessórios como pirita e hematita.

Estes mármores foram considerados como pertencentes à For
mação Serra do Paraíso (Pedreira et ai, 1969) devido à sua continui
dade geográfica com os metadolomitos desta formação, embora apresentem
ma grau de metamorfismo distinto, além de granulação mais grosseira.

Metamprfísioo

Com base nas idades acusadas nos filitos da Formação Água
Preta, obtidas pelo método de datação geocronolõgica Rb/Sr (Gbrdani,1973),
calcula-se que as rochas do Grupo Rio Pardo sofreram um metamorfismo hã
cerca de 470 m.a.

Os resultados das análises de lâminas das rochas do Grupo
F4.o Pardo revelaram a presença de: clorita, sericita, albita e epidoto
nas rochas da Formação Ãgua Preta (pelítica) e da Formação Salobro (clãs
tica grosseira); calcita, dolomita e talco na Formação Serra do Paraji
so. Considerando-se estes minerais como indicadores de grau de metamo£
fisroo, vê-se que o Grupo Rio Pardo foi afetado por um metamorfismo regio
nal de baixo grau, de fácies xistoverde. Fogem, contudo, â esta classi^
ficação os mármores, tidos como-Serra do Paraísor que, com a presença
de biotita e flogopita, feldspato potãssico e plagioclásio do tipo labra
dorita, de neoformação, acusam terem sido eles afetados por ura metamor
fismo de grau mais al^o, provavelmente de fácies anfibolito..

1.2 - FRACIONAMENTO ISOTÔPICO

O fracionamento isotõpico é a repartição de isõtopos de um
elemento entre duas substâncias com razões isotõpicas diferentes. Ele po-
de ocorrer por reações de troca isotópica, por processos cinéticos depen
dente* da velocidade de reação das moléculas ou por processos físico-qujl
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micos.

Por reações de troca isotõpica entenfem-se todos os proces

sos onde e constatada uma variação na. composição isotõpica de um elemen

to, entre duas substancias químicas diferentes, entre fases diferentes

de uma mesma substancia, ou simplesmente, entre moléculas individuais,

sem que qualquer alteração çuimica se proceda no sistema. Um exemplo

típico seria o mostrado pela reação:

C16O2 + H2
18O * C16O18O + H2

16O (1.1,

O fracionamento isotõpico. resultante de processos cinét_i

oos é explicado basicamente pela dependência de freqüência de vibração

das moléculas coro a massa dos átomos que a compõem., Os átomos pesados

têm. freqüência de vibração menor que os leves. Consequentemente,os isô

topos de um mesmo elemento apresentam diferentes energias de ligação e

diferentes energias de. ativação química, que conduzem a um fracionamen

to.. Por exemplo, o fracionamento produzindo o enriquecimento do isõtopo

leve numa reação química irreversível.

Dentre os outros processos flsico-qulmicos que produzem um

fracionamento estão a evaporação, condensação, cristalização, fusão,

absorção, difusão e termodifusão. Destes a evaporação e a condensação

apresentam maior interesse e importância para a Geoquímica, especialmen

te no estudo de ambientes.

1.3 - MECANISMOS DE FRACIONAMENTO ISOTÕPICO DO CARBONO E DO OXIGÊNIO

Os carbonatos e a biosfera se constituem nos reservatórios

de carbono mais importante da Terra. O comportamento do isõtopo C é

diferenciado nestes dois reservatórios. Os carbonatos mostram um enri

queclraento deste isõtopo com respeito aos compostos orgânicos. Esta djL

ferença deve-se principalmente aos 2 mecanismos diferentes de fraciona

mento que ocorre nos dois grupos, Pela fotosslntese é assimilado um

C02 empobrecido de 13C, o que leva a uma sintetização de material òrgâ

nico enriquecido do isõtopo leve, 12C. Por sua vez, o enriquecimento

do 13C em bicarbonatos é provocado por efeitos de trocas químicas ocor



rendo no sistema C02 atmosférico - HCO~ dissolvido - CaCO..

Contudo, os isôtopos do carbono podem sofrer fracionamento
através de outros processos importantes: efeitos cinêticos ocorrendo na
quebra térmica de hidrocarbonetos (Frank and Sackett, 1969), e proce£
sos de difusão.

O oxigênio é o elemento mais abundante na Terra, compare
cendo em compostos na fase liquida, sólida e gasosa.

Pesquisas concernentes com a sua composição isotôpica, em
preendidas desde 1929, em diversas ocorrências naturais, tais como, oxi
gênio atmosférico, águas oceânicas e neteõricas, rochas sedimentares,
magmáticas e metamõrficas, evidenciaram uma variação na razão 0/160 em
torno de 10%.

Os isótopos do oxigênio sofrem fracionamento, basicamente
através de três mecanismos: processos cinêticos, que ocorrera, por exem
pio, durante a respiração (Lane and Dole, 1956), durante a fotosslnt£
se (Dole and Jenks, 1944> ou na redução de sulfatos por bactérias
(Mizutani and Rafter, 1969b); por diferença na pressão de vapor das
moléculas leves e pesadas, que durante o processo de evaporação conduz a
um enriquecimento do isõtopo leve na fase vapor, e finalmente, por rea
ções de trocas de equilíbrio.

1.4 - AMBIENTES DE SEDIMENTAÇÃO E ANALISES ISOTÔPICAS

As pesquisas realizadas por Craig (1953) sobre a. composi,
ção isotôpica do carbono em centenas de amostras de diversas fontes geo
lógicas abriram decisivamente uma nova perspectiva no estudo de ambien
tes de sedimentação.

Um novo procedimento foi introduzido na determinação da
composição isotôpica do carbono. Esta não é mais expressa pela varia
ção na razão absoluta 12C/13C, mas como um desvio da razão C/ C na
amostra com respeito ã mesma razão medida num padrão; este desvio é de
finido. como

0C/C). - (1JC/12C)p
«lfC(»/»t) - — xlO 3 (1.2)

(llC/í2C)p
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Os resultados obtidos por Craig (1953) evidenciaram ume

faixa de variação de cerca de 24*/oo para o 6Í3C dos carbonatos ana

Usados. Os carbonatos de origem marinha, contudo, mostraram uiaa va

riação de apenas 5,79/oa* Baertischi (1951) e o próprio Craig (1953)

acharam que a razão C/ C em depósitos de carbonatos de origem con

tinental ê menor que a razão em carbonatos marinhos.

Quatro fatores, segundo Craig.(1953), são responsáveis

por esta diferença na razão. C/ C: 1} variação no carbonato de cá̂ l

cio de detritos orgânicos incorporados ãs rochas, variação esta, resul

tante de um efeito vital de organismos; 2} variação do carbonato pre

cipitado devido ã fotosslntese de plantas marinhas; 3) equilíbrio com

o COj derivado organicamente e 4) grau do equilíbrio isotôpico atin

gido durante a precipitação,

Animados COM OS trabalhos de Degens et ai (1957, 1958),

onde ficou demonstrada a eficácia de critério;? geoqulmicos como indica

dores ambientais para rochas sedimentare3, Clayton and Degens (1959) vî

ram no estudo da abundância i so tópica do carbono, e oxigênio uma perspec

tiva de conseguir um novo parâmetro auxiliar na determinação de ambien

tes deposicionais. Esta perspectiva é resultante do acúmulo de infor

mações e observações obtidas nos inúmeros estudos isotópicos do carbono

e do oxigênio, acionados a partir do trabalho de Nier and Gulbransen

(1939).

Epstein and Mayeda (1953) mostraram que a razão 0/ O

na água do mar é praticamente uniforme e que as águas doces são mais des
18 "~

providas de O com respeito ao mar, Por outro lado, ficou estabele

cido a partir da concordância dos resultados obtidos por Mccrea (1950)

e os obtidos por. Epstein et ai, (1953) em conchas carbonatadas, que

existe um equilíbrio isotôpico entre o carbonato de cálcio e a água da

qual ele precipita. Assim, o carbonato precipitado em ambiente de água

doce deveria apresentar um empobrecimento em o relativamente ao pre

cipitado em condições marinhas.

Com respeito ao carbono, os resultados obtidos para a com

posição isotõpica em plantas marinhas e continentais por Craig (1953),

em petróleo marinho e r»ao-marxnho (Silverman and Epstein, 1958) - onde

fica constatada uma deficiência em 13C tanto nas plantas como no petró

leo nSo-marinhos - e a diferença na composição isotõpica do ion bica£

bonato na água do mar e nas águas doces levaram Clayton and Degens
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(1959) a suspeitar que tavoêm a composição i so tópica do carbono era car

bonatos deve refletir a origem ambiental: marinha ou continental. Real

mente os resultados obtidos para a composição isotõpica do carbono ent

amostras previamente classificadas, com base em fosseis, em marinhes e

continentais, evidenciaram uma diferença marcante entre estes dois g-u
13 12

pos: apresentando as marinhas uma razão C/ C mais alta que as con
tinentais.

Visando demonstrar a extensão e a validade da utilização

de critérios isotopicos nas determinações da natureza dos ambientes da

sedimentação, Keith and Weber (1964) ampliaram a pesquisa acima citada,

efetuando, medidas das-razões isotõpicas do carbono e do oxigênio em cer

ca de 500 amostras de rochas sedimentares de diferentes localidades, co

brindo todo o Fanerozõico. As amostras foram previamente classificadas

em marinhas e continentais através de fósseis ou outros critérios paleo

geográficos. •

A configuração dos resultado3 para o carbono, permitiu a

definição, embora arbitrária, de um limite de separação na composição

isotõpica, 6I*C*-2,00*/oo/ entre as amostras marinhas e de água doce.

Cerca de 85% das marinhas apresentaram valores de 613C maiores que

este limite e cerca de 84% das de água doce abaixo dele.

Os valores anômalos encontrados, o que significa amostras

marinhas apresentarem Ô1JC menores que -2,00°/0o e as de água doce

iJÍC maiores que este 1 irai te, antes de se constituírem num fator de não

confiabilidade da técnica isotõpica, pelo contrário., tornaram-na mais

importante, quando da análise e interpretação de outros parâmetros geo

lógico- dessas - amostras foi possível explicar tais resultados de compo

sição isotõpica.- A importânciar contudo, não reside na explicação dej»

ses ou daqueles dados isotopicos mas de forma inversa, na utilização

de qualquer resultado isotõpico na interpretação comparativa no contex

to geológico do ambiente deposicional.

Sedimentos calcários depositados em ambientes marinhos de

transição ou próximo a costas devem ter sua composição isotõpica afeta

da por carbono e oxigênio, oriundos de fontes continentais, normalmente

mais leves. Weber et àl (1964) • demonstraram este fato através de

um estudo- da razão isotõpica do carbono em calcários de Vanport,que apre

sentaram um empobrecimento progressivo de C & medida que eles se

Aproximavam das linhas de costa e de deltas.



Ambiertes- continentais com águas rasas, onde é abundante

a presença de organismos planctônicos, são favoráveis à precipitação de

carbonatos enriquecidos em 3C, porque pel* fotossíntese é assimilado

preferencialmente o C02 (Craig, 1953), o que leva o ambiente a fi

car mais desprovido do isótopo C e consequentemente mais rico em l 3 C

Weber et ai (1964) analisando a composição isotôpica

do carbono de amostras de sideritas-de origens previamente comprovadas,

mostraram que i possível ainda diferenciar isotopicamente sedimentos âe

positados em ambientes marinhos restritos daqueles depositados em ambien

tes francamente marinhos. Ficando os valores de 513C dos de ambien

tes restritos limitados â faixa de -2,50°/09 a +l,00'/tf

Os resultados obtidos por Keith and Weber (1964) para o

oxigênio mostraram, que a diferenciação entre ambientes marinhos e conti

nentais, baseada -na composição isotôpica deste elemento, sô ê marcadamen

te observada em rochas do Jurãssico em diante. Os - marinhos se caracte

rizam por valores de 518O acima de -5,00°/o» e os continentais por

valores interiores a este. As amostras de carbonatos marinhos mais

antigos, além de mostrarem uma variação irregular na composição isotópi

ca do oxigênio, apresentam uma diferença muito grande no conteúdo de

O, em comparação com os mais modernos, sugerindo uma tendência a

um empobrecimento deste isótopo nos carbonatos mais velhos. Este compor

tamento isotõpico do oxigênio é contrastante com o do carbono,que atra

vês do tempo geológico mostra uma relativa constância na sua composição

isotôpica em carbonatos. Esta variação na razão isotôpica inicial do

oxigênio, sugerem Clayton and Degens (1959), ê devido a processos

põsdeposicionais, como rscriscalização e trocas isotópicas com águas

continentais mais leves, aos quais o oxigênio, ao contrário do carbono,

é mais susceptível.

0 estudo da composição isotôpica do carbono e do oxigênio

em 260 amostras de calcários e dolomitos précambrianos realizado por

Schidlowski et ai (1*75) ampliou a perspectiva de estender o uso da

técnica isotôpica na interpretação de ambientes sedimentares por todo o

tempo geológico.

A oor-s -â.icia da composição isotôpica do carbono em carbo

nato» marinhos do Fanerozôico é constatada em amostras do P>ré-Cambriano

Inferior, tyédio e Superior. Quanto ao oxigênio, fica também patente a

tendência a um decréscimo de 180 em carbonatos mais velhos, observada

no Fanerozôico.



Duas formações estudadas mostraram resultados muito cor.

trastantes; uma caracterizada por valores bem abaixo de -3,00°/to e a

outra por valores positivos anômalos da ordem de +8,209/»0. Tendo em vis

ta valores negativos desta ordem não serem típicos para carbonatos com

afinidades marinhas, foi admitida por Schidlowski et ai (1976) uma ori

gem continental para a correspondente formação. A outra eles concluíram

ter sido formada numa bacia fechada sujeita a uma intensa remoção do car

bono orgânico quo conduziu a valores-de - 613C extremamente altos. Eles

consideram ainda que carbonatos formados em tais bacias estagnantes de

vem apresentar 61SC bem positivos. No entanto, Keith and Weber

(1964) encontraram para calcários pretos de provável formação em ambien

tes marinhos de circulação restrita, contendo abundante matéria orgâni

ca, valores de 613C muito negativos. Como explicação, eles sugerem

que tais carbonatos são precipitados num ambiente onde o bicarbonato

é oriundo do CO, resultante da decomposição de matéria orgânica, geral
13 —

mente mais pobre em C que a igua do mar, e que em condições estag

nantes, tem poucas chances de modificar a sua composição isotôpica. Re

sultados similares aos de. Keith and Weber (1964) são os obtidos por

Landergren (1954) nos calcários pretos de Limbata, e os de Ross and

Oana (1961) em calcários, no Texas.

No Brasil, os resultados obtidos para as análises isotõpd

cas de carbono e oxigênio em rochas carbonatadas do Grupo Bambui, Pré-

Cambriano Superior, (Torquatoe Misi, 1976), permitiram traçar a evo

lução da sedimentação desta região. Identificou-se para as três unicte

des reconhecidas e designadas por A,B e C ambientes de sedimentação

francamente marinho, marinho restrito e continental respectivamente, o

que é compatível com o que indicam os demais parâmetros geológicos ana

Usados.
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C A P I T U L O 2

AMOSTRAGEM E METODOLOGIA UTILIZADOS

2.1 - AMOSTRAGEM

Foram coletadas cerca de 116 amostras de rochas frescas,

preferencialmente carbonatadas, em afloramento superficiais. Destas ape

nas 98 forneceram resultados isc^õpicos, o que se constitue assim na

amostragem efetiva.

A amostragem efetiva da Formação C&macã compreende 8

amostras entre metadolomitos filitos e meta-argilito» Sete destas amos

trás são oriundas de uma secção aflorando na estrada-Camacã Santa Luzia

(Ba 270) a 8 km da BR-101, onde ocorre uma bancada de metadolomitos

intercalada em filitos e meta-argilitos. Embora a direção das camadas

da Formação Camacã seja aproximadamente E-W, o afloramento onde foi

efetauda a coleta é cortado pela estrada quase .que perpendicularmente ã

direção do acamadamento regional,. A outra amos era, cedida pela Compa

nhia de Pesquisa de Recursos Minerais, é um metadolomito de uma ocor

renda na-Fazenda Cachoeira Bonita, que segundo os últimos trabalhos de

mapeamento efetuado pela citada Companhia parece pertencer ao mesmo

banco que aflora na estrada Ba 270 (informação verbal de A. Pedreira).

A Figura 4 mostra a localização das amostras na formação.

Metaconglomerados e metagrauvacas foram as rochas amostra

das da Formação Salobro. As metagrauvacas foram colhidas em duas sec

ções aflorando na BR-101; uma a 0,5 km a sul da entrada para Mascote,

e outra nas imediações da Ponte sobre o Rio Pardo (ambas as margens).Os

metaconglomerados, também cedidos pela CPRM, são oriundos da Serra do

Lapão e Pedra do Sino.

A localização destas amostras é vista na Figura 5.

Da Formação Água Preta foram amostrados apenas os metado

lomitos (10 amostras), oriundos de uma pedreira na região do córrego do

Mu tuns, e dos dois corpos calcários situados em ambas as margens do Rio

Pardo, nas proximidades da ponte da antiga BR-101: Figura 6.

Cerca de 49 amostras de metacalcários, metacalcários dolo

nlticos e metadolornitos (os mármores não estão incluídos neste número)
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conpõem a amostragem da Formação Serra do Paraíso. A Figura 7 mostra
m disposição delas na região, onde se teve o cuidado de recolher amos
trás de várias posições estratigraficas.

Embora geograficamente separados da bacia convencional do
Grupo Rio Pardo, foram c .'etadas amostras dos metacalcários dolonlticos
que ocorrem na Fazenda Três Lagoas, no Município de Itoxorõ, entre esta
cidade e I tape tine = (figura 7a) . Nos mapeamentos antigos eles são ti
dos por Deus (1972) e Barbosa et ai (1972) como rochas calco-siliça
tadas do Pré-Cambriano Médio, ocorrendo junto a migmatitos do embasamen
to. Porém suas características macro e microscopicamente semelhantes às
das rochas da Formação Serra do Paraíso levaram à idéia de compará-los
geoquimicamente, através do estudo do comportamento isotõpico do carbo
no e oxigênio.

Foram feitas análises de lâminas delgadas de amostras re
presentativas de pequenos grupos dentro das formações. As descrições se
encontram no Apêndice 1.

2.2 - METODOLOGIA

2.2.1 - Preparação de Amostras

Nenhum tratamento especial foi dispensado às amostras além
de lavagem e esmagamento a, uma fração de 200 mesh. Todas as análises
foram feitas em rocha total, COT. exceção dos metaconglomerados, cujos
seixos foram analisados separadamente do cimento.

0 método usado na preparação de amostras foi o introduzi
do por McCrea (1950), como descreveremos a seguir.

Cerca de 60 a 100 mg de amostra pulverizada são introdu
zidas no tubo de reação, de formato especial, concebido para conter s_i
multânea e separadamente o ácido fosfõrico e a amostra. O tubo é então
submetido ao vácuo numa linha de capacidade para 14 amostras (Figura 8).
Apôs »• ter conseguido uma pressão de IO"3 mm de Hg, ele é retirado do
sistema e invertido d* maneira a se processar a reação, através do der
rame do ácido sobre o pó. A reação que se dá entre eles é expressa por

4 3CaCO3 * 3CO2 + 2P0^ • 3H2O + 3Ca
++
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Para as primeiras amostras foi utilizado o H ^ a 95% e
posteriormente a 100%. Afim de se testar a reprodutibilidade. - dos resul
tados nestas duas condições foram repetidas algumas análises de amostras
preparadas anteriormente com o ácido a 95% com ele a 100%. Os resulta
dos se reproduziram dentro de um limite de ±0,l*/0t.

O tubo de reação é então introduzido numa cuba termostati
zadar a temperatura de 25°C, permanecendo aí por 24 horas afim de que
a reação se processe totalmente e se complete o equilíbrio i so tópico do
oxigênio, <jue sofre um fracionamento entre o CO2 que se forma e a água.

O CO2 desprendido da reação é recolhido através do se
guinte procedimento. Retirado da cuba e introduzido no setor esquerdo
da linha, o tubo de reação é submetido a um resfriamento ã -70°C, atra
vês de uma mistura fria de acetona, álcool e nitrogênio líquido. O CO2

é expandido na linha de onde, apôs purificações sucessivas de vapor
d'água, expulsão dos gases não condensãveis a -200°C é medição de sua
pressão final, é transferido para um tubo de análise imerso em nitrogê
nio líquido.

. 2.2.2 - Análises Isotôpicas

Foi usado um espectrômetro de massa NUCLIDB, modelo 6-60
para o processamento das análises isotôpicas do carbono e oxigênio.

O aparelho consiste basicamente de cinco unidades: siste
ma de introdução, câmara de ionização,- sistema analisador, coletores e
registros.

Um sistema de introdução duplo permite a injeção do C02 -
amostra e do C02 - padrão através de capilares na câmara de ionização.
A entrada dos dois gases se dá alternadamente controlada por um sistema
de válvulas magnéticas. Na câmara de ionização um filamento de tungste
nio aquecido produz elétrons que são acelerados para uma armadilha e que
no seu trajeto colidem com as moléculas do C02 ionizando-as. Estes ions
submetidos a um campo elétrico são acelerados em direção ao sistema ana
lisador e são coliroados de tal forma que ao entrarem têm a mesma carga
e mesma velocidade. Nestas condições a energia cinética adquirida por
eles é dada por

qV - 1/2 Mv2 (2.2)
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Entrando no sistema analisador eles são submetidos a um
campo Magnético perpendicular a seu plano de movimento que os força a
descrever una trajetória semi-circular. A força centrípeta atuando so
bre eles I dada por

Mv2/R * qvB (2.3)

Combinando-se (2.2) e (2.3) obtem-se para os raios das
trajetórias descritas a expressão

R m B-» (2MV/q)
x/2 (2.4)

o que mostra a dependência do raio com a massa do ion.

Defletidos pelo campo magnético os ions são detectados por
um sistemm de coletor duplo, ligados ã Terra, dispostos de forma a re
cebê-los conforme suas massas. Ao chegarem às placas coletoras eles pro
vocam uma corrente através de resistências conhecidas conectadas ãs pia
cas. Estas correntes produzidas são proporcionais ã quantidade de ions
que chegam e são medidas através da diferença de potencial nas resisten
cias.

Assim as medidas das razoes 18O/160 e 13C/12C serão obti
12 18 16 "!"

das a.partir das razoes entre os ions de massa 46 ( c O O) e os de
massa 44 (12C16O16O) e entre os de massa 45 (13C16O16O) e os de mas
sa 44, que por sua vez serão determinadas pelas correntes produzidas
por estes ions. Ou seja

A& T 4 6

R 4 6 - 1 — (2.5)
I 4 4

45 I 4 5

R45 - i — (2.6)
I 4 4

As correntes são determinadas pela diferença de potencial
nas resistências através da relação I - V/r, onde v é a d.d.p. e r a
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resistência conhecida.

Desta forma as relações (2.5) e (2.6) serão dadas por

45 V 4 5
5 - ^TT (2.8)

V

O sistema de registro e dotado de um dispositivo que per
mi te comparar as tensões nos dois coletor s. Ele consiste de uma caixa
de resistências que quando ajustadas estabelece entre as tensões nos co
letores a relação

V 4 6 - A V 4 4 - 0 (2.9)

onõe a é dado pelo valor das décadas ajustadas para o balanço mais o
valor do chart.

As composições isotõpicas do carbono e oxigênio são expres^
sas na forma introduzida por Craig (1953) em termos de um desvio das ra

13 12 18 16 ""*
zôes C/ C e O/ O na amostra em relação ãs mesmas razões no pa
drão, utilizado para a comparação, definido por

R11 - Ri*
6llC(%i) - — -5-xlO» (2.10)

«"C(VM) - — — x IO1 (2.11)

onde R»* - *»C/12C (amostra, padrão) (2.12)



19 *

»
l§0/l$0 (amostra, padrão) (2.13) .

Como foi visto, as medidas no espectrometro dão as relja
ções entre os ions de massa 46 (45) e os de massa 44. Logo os 6 medi "
dos serão dados por

»-

R** (2.15)

que tendo em vista a equação (2.9) serão obtidos por

(2.16)

Assim para se obter os 6 relativos ãs razoes isotôpicas
especificas, expressas em termos dos Ô1}C e 6i$0, é preciso converter
os 6 medidos através das correções estabelecidas por Craig (1957),
dadas por

«lfC - 1,0676 «m
5 - 0,0338 «liO (2.18)

«l§0 « 1,0014 d̂ J* + 0,009 6IJC (2.19)
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en relação ao PDB.

As amostras foram medidas em relação ao padrão secundário

Ba, calibrado relativamente ao PDB no laboratório de I.R. Kaplan -Uni

versity of California, Los Angeles, com as citadas correções dadas por

613C = 1,0583 6ffl
5 - 0,0338 6le0 (2.20)

««•O = 0,9751 6*6 + 0,0089 613C (2.21)
m

Os resultados foram convertidos para o PDB através da re

lação estabelecida . por Craig (1957), dada por

6(x-PDB)*6 (x-3a)+6 (Ba-PDB) + 1° 6(x-Ba) Ô(Ba-PDB) (2.22)

onde

"(Ba-PDB) - - 7,78 •/.. í2'23)

(Ba-PDB) - -5,22 Voo (2.24)

A reprodutibidade das analises foi verificada por uma sé

rie de 6 medidas de uma amostra, cujos valores mostraram um desvio pa

drão de cerca de ± O,O9°/oo«
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C A P I T U L O 3

RESULTADOS

3.1 - APRESENTAÇÃO

O Grupo Rio Pardo ficou caracterizado isotopicamente por

valores de 61S entre os limites de -5,73°/oo e +8,909/00 e por 6
18,

com excessão dos resultados obtidos para as matagrauvacas da Formação

Salobro, entre os limites -1,87%o e -11,65%o, em relação ao pa

drão universal PDB.

Todos os resultados foram • dispostos no gráfico 6nC x 61SO,

mostrado na Figura 9.

Formação Caroacã

Os resultados das análises isotõpicas do carbono e do ox_i

gênio das amostras da Formação Camacã vem descritos na Tabela 1, dada a

seguir:

N9 laboratório

Bax 853

Bax 844

Bax 845

Bax 957

Bax 892

Bax 1042

Bax 1045

Bax 1031

N9 campo

RP 13

RP 14

RP 15

RP 16

RP 17

RP 90

RP 98

RP 107*

tipo de rocha

metadolomito

metadolomito

metadolomito

filito

filito

metadolomito.

meta-argilito

metadolomito

6 1 3C%o

+4,01

+3,89

+4,15

-1,18

-0,08

+3,16

-5,73

+2,77

« l s O % o

-9,92

-10,00

-8,11.

-7,87

-8,59

-9,72

-5,13

-9,79

TABELA 1 - Resultados das análises isotõpicas do carbono e do oxigênio

das amostras da Formação Caroacã»

* amostra cedida pela CPRM
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Ve-se no diagrama isotópico, Figura 9, demarcado pelos re

sultados obtidos para a Formação Camacã, o agrupamento em torno de três

valores de 6I8C, com o oxigênio variando entre os limites -5,13°/o»

e -10,00°/80 . O priemiro, que evidencia um enriquecimento em l 3C,

é* respectivo aos metadolomitos analisados, sem exceção; corresponde a

um valor médio de 6lsC=+3,59°/o«» Em torno do segundo, 6 1 3C=-O,6O°/OOF

se localizaram os filitos, e o terceiro, 613C=-5,73°/oo» foi o obtido

para o meta-argilito, que em relação aos demais mostrou um enriquecimen

to em l i 0 .

Formação Salobro

Os resultados das análises isotôpicas do carbono e do oxi

gênio das amostras da Formação Salobro são mostradas na Tabela 2, dada

a seguir:

N9 laboratório

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax.

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

972

971

973

-958

.3.15 ..'..,

974

970

966

965

962

1062

1056

1055

N9

RP

SP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

campo

18

20

2311

25

25a

28*

30

46

47

48

10511*

106C«*

106EH*

tipo de rocha

metagrauvaca

metagrauvaca

metagrauvaca

:metagrauvaca

•metagrauvaca

metagrauvaca

metagrauvaca' •

metagrauvaca

metagrauvaca

metagrauvaca

metaconglomerado
(Pedra áo Sino)

metaconglomerado
(Lapao - seixo)
metaconglomerado
(Lapão - cliriento)

6I3cVoo
-1,64

-0,19

+1,73

+0,82

+1,11

-1,49

+0,49

+0,43

+0,37

+0,94

-2,00

+2,12

+ 2,13

«XloVoo

-17,91

-19,67-

-19,03

-19,48

-19,19

-16,21

-19,26

-19,55

-1&,38

-18,96

- 8,07

-9,72

-9,51

TABELA 2 - Resultados das análises isotôpicas do carbono e do oxigênio
das amostras da Formação Salobro.

* amostras cedidas pela CPRM

1 media de dois valores



A amostra RP 106 do metaconglomerado Lapão foi desmem

brada em duas, RP 106E e RP 106C, respectivamente cimento e seixo

dolomltico. Os seus resultados de composição isotópica, tanto do

carbo como do oxigênio, não mostraram grande diferença entre si. Com

6lsOf2,12°/oo e ôia0=-9,61%,, contudo se distinguem isotopicamen

te das metagrauvacas, que se caracterizaram por um baixo conteúdo em O,

com 61$O variando na faixa de -16,21%o a -19,67%, e 6i3c entre

-l,64%o e +l,73%o.

Formação Água Preta

Os resultados das análises isotõpicas do carbono e do oxi

gênio das' amostras da Formação Água Preta estão apresentadas na Tabela

3, a seguir:

N9 laboratório

Bax 838

Bax 839

Bax 840

Bax 841

. - Bax 842

Bax 1064

Bax 1060

Bax 1061

Bax 1058

.N? .campo .

RP 7

RP 8

RP 9

RP 11

RP 10211*

RP 103**

RP 1041*

RP 109

tipo de rochas

metadolomito

metadolomito

metadolomito

metadolomito

me tadolomito

metacalcãrio

metacalcãrio

metacalcãrio

metadolomito

. 6 I 3C%o

-1,33

-0,96

-1,26

-0,92

+1,12

+2,61.

+1,91

+3,35

+6,20

«lao%.
- 5,84

- 5,78

- 6,42

- 6,04

- 5,75

-11,73

-11,25

- 7,67

-11,17

TABELA 3 - Resultados das análises isotõpicas do carbono e do oxigênio

das amostras da Formação Água Preta.

* amostra cedida pela CPRM

II média de dois valores

Para as amostras das duas ocorrências de carbonatos obte
ve-se dois grupos isotópicos separados. O primeiro, de amostra» da pe
dreira na região do córrego dos Mutuns, caracterizou-se por valores ne
gativos de ÓX3C na faixa de -l,33%o a tO,92%« com o oxigênio va
riando de -6,04 a -5,75% 0; e o segundo, de amostras da ocorrência
nas imediações da ponte do Rio Pardo (BR-101 antiga), por valores posí.
tivos de 6I9C entre -H,91e/o« • +6,20%»/ e 6l$O mais negativos
que os do primeiro grupo, com excessão da amostra RP 104, que mostrou
um enriquecimento relativo em 1 80.
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Formação Serra. da-Earaiso.

Na Tabela 4r a seguir são mostradas os resultados das aná

o Ar\ rtvSgôpjn rfaq amnefr^i; ft a pr>yim»rffQ Serra

do Paraíso.

N9 laboratório

Bax 846

Bax 847

Bax 848

Bax 849

Bax S5C

. Bax 851

Bax 854

Bax 855

Bax 856

. Bax 857

Bax 858

Bax 859

Bax- 860

Bax 861

Bax 862

Bax.. W.3
Bax 864

Bax 866

Bax 865

Bax 867

Bax 896

Bax 897

Bax 898

Bax 887

Bax 911

NC

RP

RP

RP.

RP

RP.

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

. RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP.

RP

RP

RP

RP

campo

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

49

50

51

52

53

54

55

64

65U

66

67

68

tipo de rocha

metadolomito

metadolomito

metaâolomito

metaâolomito

metaâolomito

metadolomito

metadolomito

metaâolomito

metacalcãrio dolom.

metadolomito

metadolomito

metadolomito

metaquartzito cal.

metaâolomito

metaâolomito

nátaâolomito

metaâolomito

metadolomito

metadolomito

metadolomito

metadolomito

filito calclfero

metacalcãrio

metacalcãrio

metacalcãrio

-o,
-o,
+3

+4

+1

+1

+1

+1

+1

: % ,

,62

,25

,69

,48

??7

,43

,38

,39

,28

-0.,99. ..

-0

-0

-0

+1

+0

-0

-1

-0

+4

.+6

+0

+5

+8

+6

+8

,31

,23

,32

,48

,92

,68

,34

,54

,87

,60 '

,19

,58

,90

,42

,15

6laoVa.

-7,15

-6,75

-4,48

-4,11

-2,86

-3,72

-1,87

-3,86

-4,29

-7,96

-6,74

-6,53

-4,99 .

-6,62

-6,83

-7,25

-6,99

-6,93

-3,45

-3,25

-6,60

-4,15

-6,49

-6,75

-7,18
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continuação da Tabela 4

N9 laboratório

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax

Bax.

Bax

911

885

891

886

884

929

942

943

930

913

934

918

919

920

921

922

923

936

916

917

946

1047

AQ44 .

1038

N9

RP

RP

RP

RP

RP

RP

. RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

campo

68

69

70

71

72

73

74

75

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

110

111a

115

tipo de rocha

metacalcârio

metadolomito

metadolomito

metacalcãrio

rnetacalcârio

metacalcãrio

metacalcãrio dolom.

metadolomito

metacalcãrio dolom.

metadolomito.

metacalcãrio

metadolomito

metadolomito

metadolomito

metadolomito

metacalcãrio

metacalcãrio

metacalcãrio"

metacalcãrio

metadolomito

metadolomito

metadolomito

metadolomito

metadolomito

619C°

+8,

-0,

-0,

+7,

+7,

+6,

-o,
-1,

+0,

+4,

+8,

+6,

-1,

+2,

-1,

+5,

+2

+2

+ 6

+7

+8

+0

-0

-1

/o o

15

04

25

42

63

27

96

63

08

03

10

44

16

,77

,67

,16

,31

,98

,31

,39

,75

,58

,59

,38

Ô 1 S O

-7,

-7,

-7,

-6,

~4'

-4,

-7,

-6,

-6,

-6,

-3,

-4,

-1,

-7,

-7,

-5,

-7,

-8,

-6,

-4,

-3,

-3,

-6,

-5,

/eo

18

24

88

28

98

09

19

28

46

01

55

68

14

67

14

49

55

37

63

25

,40

,03

,18

,95

TABBT.A 4 - Resultados das análises isotôpicas do carbono e do oxigênio

das amostras da Formação Serra do Paraíso.

f média de dois valores



As amostras desta formação apresentaram para a composição

isotópica do carbono uma faixa de variação relativamente grande, limita

da por valores de Í13C situados entre -1,67°/,, e +8,90'/,,. Compa

rado com o carbono, o oxigênio mostra uma variação menor, de cerca de

6,64f/o«» com o 6lt0 assumindo os valores entre -l,87B/»a e -8,51*/i» .

Observa-se uma similaridade entre os resultados dos meta

dolomitos da Forma;ÍJ Água Preta com os desta formação.

Mármores

Os resultados obtidos para as amostras, de mármore foram re

gistrados numa tabela a parte «Tabela 5, da destinada â Formação Serra do

Paraíso por mostrarem uma composição isotõpica, tanto do carbono como do

oxigênio, completamer e distinta da apresentada por esta formação,

N9 laboratório

Bax 890

Bax 868

Bax 869

Bax 870

• Bax 871

Bax 872

Bax 873

Bax 874

Bax 1049

Bax 1032

Bax 1048

Bax 1034

N9 campo

RP 56

RP 57

RP 58

RP 59

RP 60

RP 61

RP 62

RP 63

RP 112

RP 113

RP 114

RP 116

tipo.de rocha

mármore

n

n •

N

n

n

li

*

H

H

n

ti

«X3C°/oo

-3,84

-4,45

-3,02

-3,54

-3,17

-3,72

-3,58

-4,66

-3,55

-3,20

-4,07

-3,38

«iaoVo.
-8,57

-8,21

-8,47

-7,79

-8,09

-7,79

-7,79

-8,25

-8,53

-8,34

-8,69

-8,90

TABELA 5 - Resultados das análises i&otôpicas do carbono e do oxigênio

das amostras de mármore.
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Do porto de vista isotôpico, eles se constituem nu» gru

po bem definido, caracterizado por uma estreita faixa de variação nos

valores de «l3C e 618O. Para o ál!c esta variação é de 1,64°/»»,

con 6l3C médio de -3,68c/o«* Para o oxigênio é de l,ll°/ao» com

5xi0 médio de -8,28°. .-, A figura 9, oferece uma visão clara desse

quadro*

Matacalcârios Dolomíticos de Itororó

A Tabela 6, abaixo, mostra os resultados das análises iso

tópicas das amostras dos metacalcãrios dolomíticos de Itororõ.

N9 laboratório

Bax 905

Bax 906

Bax 907

' Bax 908

Bax 910

Bax 939

Bax 940

Bax 941

N9 campo

IT 1

IT 2

IT 3

IT 4

IT 6

IT 7

IT 8

IT 9

• tipo de rocha

metacalcãrio dolom.

n m

n i»

n »

m n

ti w

n tt

n n

0 C /o o

+1,27

+1,55

+2,42

+1,30

+1,31

+2,86

-0,43

-0,63

«leoVo,

-7,12

-7,17

-6,47

-6,40

-6,06

-5,34

-7,35

-6,88

TABELA.6 - Resultados das- análises isotôpicas do carbono e do oxigênio
das amostras dos metacalcãrios dolomíticos de Itororó.

Os valores de 613C estão compreendidos na faixa de

-O,63°/oo a +2,865/-, e os de 6iaO na faixa de -7,35:/so a -5,34c/oo.

Estes resultados, lançados no gráfico Ô13C x S*"0, Figura

9,. se dispuzeram no bloco isotôpico obtido para a Formação Serra do

Paraíso.
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3.2 - DISCUSSÃO

Formação Canacã

Os resultados da composição isotopica do carbono das anos

trás da Formação Camacã, em ternos de 6ISC, apresentaram valores den

tro da faixa de -5,73Vt« a +4,15B/»e. Contudo a disposição dos va

lores nesta faixa não se dâ de tina forma continua, mas em três grupos

isotôpicos individualizados por:

a) valores de 6I3C essencialmente positivos variando en

tre +2,77*/,, e +4,15V§«# com 6líC médio de

+3,59*/o»# « «XiO variando de -8,ll»/»0 a -10,OOVo«;

b) • valores de 613C negativos, mas restritos à faixa

de 0,00V«e. a -l,2OVto* e 61-0 entre -8,009/oo

e -9,00% o;

c) uma amostra que apresentou 6lsC=-5,73°/9« e 6
19C«-5,13V«o»

A análise destes resultados isotôpicos juntamente com

as características litolõgicas das amostras e a sua configuração no con

texto, geológico em que foram colhidas permitem estabelecer as condições

ambientais, dentro das quais evoluiu a sedimentação da área efetivamen

te analisada da formação.

As amostras do primeiro grupo isotõpico são metadolomi

tos coletados numa bancada, aflorando na estrada Camacã - Santa Luzia,

a 8 km dá BR-101, intercalada em filitos e roeta-argilitos. As amos

trás do segundo grupo são os filitos colhidos numa posição estratigráfi

ca imediatamente mais baixa que os dolomitos. E a amostra do terceiro

grupo é ura meta-argilito, estratigraficaroente mais baixo que os fil^

tos, apresentando como estruturas primárias, gretas de contração preen

chidas por gipsita. A Figura 10 é um esboço da disposição das amostras

no corte.

Resultados de 613C abaixo do limite -2,00°/o» para rochas
carbonatadas refletem, tanto no FanerozSico (Keith and Weber, 1964) como
no Pré-Cambriano (Schidlowski et ai, 1976), condições ambientais de se
dimentação continental. A amostra RP 98 representativa do terceiro gru
po isot6pico, acusou ura 613C multo abaixo deste limite. Ê consequen
temente, dentro dos crité ios isotôpicos de classificação ambiental,
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um valor indicativo da natureza de sedimentação continental da. seqüência

mais representativa da formação. Esta conclusão seria questionável, na

•adida em que, ela se apoiasse apenas no resultado isolado da. análise

isotÕpica-de-uma única-amostra, . logicamente não representativa em ter

•os de numero. Mo entanto, as características gerais do contexto geolõ

gico da formação, -e principalmente, as evidencias, notadas até mesmo

em amostra de mão, representadas pelas já referidas gretas de contra

ção afastam qualquer possibilidade de invalidação do resultado isotõpi

co. Ainda mais que, mais reforçado se torna o seu significado, quando

0 resultado da análise da composição isotõpica v do oxigênio acusa um

6I0O—-5,13*/ttf valor-este, excessivamente alto para ambientes continen

tais médios, mas perfeitamente compatível com um ambiente continental

em condições especiais, onde se dá uma evaporação intensa.

Valores de 61SC compreendidos aproximadamente entre os

limites de -2,50*/«» +l,OO*/o» segundo Heber et ai (1964), são re

presentativos de ambientes de deposição marinhos restritos. Os filitos

do segundo grupo se situam dentro desta faixa, colhidos numa região onde

são mostradas várias intercalaçoes de rochas mais carbonatadas no meio

de níveis mais argilosos, antes de se atingir a bancada dos metadolomi

tos.

Os nrataâolomitos, componentes do primeiro grupo, se enqua

dram, dentro do esquema de interpretação ambiental, baseada na ccuposi

ção isotõpica do carbono, • na faixa de carbonates depositados em anbien

tes francamente, marinhos (Keith and Weber, 1964; Schidlowski et ai,

1975, 1976; Torquato' 6 Misi, 1976}. Com respeito à composição iso
18 "~

tópica do oxigênio, nota-se um decréscimo no conteúdo de O das amos

trás coletadas na base da bancada para o seu topo; o que poderia ser

o resultado da ação de águas mais leves afetando o sistema posteriormen

te ã deposição, como sugerem Clayton and Degens (1959).

Com base no que foi discutido acima e no conhecimento l_i

tolõgico da formação, pode-se supor que a evolução da sedimentação Ca

maçã* pelo menos no que se refere a parte é amostrada, se deu nos se

guintes moldes: deposição caracteristicamente continental na sua parte

basal, seguida de uma transgressão marinha, lenta e entremeada de cur

tos par Iodos de regressão, o que proporcionou a criação de ambientes

restritos, onde se depositaram oc citados filitos; passando em seguida

1 para um ambiente francamente marinho (deposição dos doloraitos) e final

'msntc no topo da secção, um retorno ao ambiente continental típico, atra
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ves dst uma xegressão. brusca, evidenciada no contato superior dos meta
dolomites com os filitos a eles sobrepostos.

Formação Salobro

Os resultados obtidos, para a» análises isotõpicas das meta
grauvacas individualizaram este conjunto de amostras num grupo isotõpi
co caracterizado por valores de 6"C na faixa de -l,64'/»# a +1,73*/,,,
e por valores de 6lfO na faixa de -19r67*/»tr a -16r2l'/.Cr eviden
ciando um conteúdo em O extremamente baixo. Valores de 6>a0 desta
ordem, não sÔ são muito raros na literatura para. rochas do Pré-Cambriano
Superior (Schidlowski et ai (1975) encontraram valores nessa faixa pa
ra amostras do Prê-Cambriano Inferior; assim como Torquato . (comunica
çio pessoal), em carbonatos na Bahia, Jequié), como são totalmente dis_
crepantes em relação aos obtidos para as amostras das demais formações
do Grupo Rio Pardo.

Atentando-se para as análises de lâminas delgadas destas
amostras, ve-se que não ficou definida a situação, do carbonato, existen
te nas rochas. Ora ele se apresenta como seixos, ora como um. preenchi
mento secundário, mas nunca como cimento. Como as análises isotõpicas
são feitas no CO, resultante da reação do ácido fosfõrico com o carbo
nato, de acordo com estas possibilidades, são plausíveis duas explica
ções para tais resultados de 61$0.

1) Admitindo-se que o carbonato seja primário, isto é,
fragmento de rocha, ele não foi precipitado durante a
sedimentação Salobro. £ portanto mais antiga do que
ela, o que explica estes baixos valores de ólf0, ten
do em vista ter sido observado por Keith . and Weber
(1964) e posteriormente constatado por Schidlowski et
ai (1975), que os carbonatos marinhos raostram um de
créscimo progressivo no conteúdo de O com a idade.
Logo estes resultados da composição Isotõpica do oxí
gênio do carbonato devem estar relacionados â sua ida
de, ficando assim também esclarecida a discrepância
com respeito aos valores obtidos para as demais
formações.
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2) Na hipótese de se tratar de um preenchimento secun
dãrio, explica-se tais resultados de composição iso
tópica de carbono combinada com a do oxigênio por uma
precipitação do carbonato num ambiente mixto, com gran
de contribuição de águas continentais leves, normalmen
te despeovidas em 1 80.

Segundo Keith and Weber (1964) as análises i so tópicas de
carbono* oxigênio .podem. ser. usadas para caracterizar formações, e até
meimo diferenciá-las; esta observação, é, de certa forma-também verifi
cada nos resultados obtidos para o Grupo Rio--Bardo.- Ora, para as amos
trás dometaconglomerado Lapão obteve-se resultados que mostram um rela
cionamwnto muito grande-com os obtidos para os carbonates da Formação Ca
maçã. A amostra do seixo dolomítico, RP 106C, apresentou para. o car
bono um < 1'OH-2,12*/«« e para o oxigênio ót*O=-9,72°/t«. Estes re
sultados, além de localizarem-no isotoplcamente junto ao. bloca isotópi
co dos carbonates Camacã, é compatível com os obtidos para a amostra
RP 107 (6ISC«+2,77V,# e 6 " o — 9 , 7 9 % •) da ocorrência de Cachoei
ra Bonita, de onde se admite que sejam oriundos os seixos dolomlticos.
Assim, é possível que estes resultados sejam uma provável confirmação
desta hipótese.

Formação.Água Preta

As análises isotópicas para a :.Formação Ãgua.Breta fo-
ram feitas em amostras.de.metaâolomitos, oriundos de una.ocorrência nas
imediações do córrego dos Mutuns e das -manchas calcária» situadas as ma£
gens do Rio Pardo. Estes dois-conjuntos forneceram resultados aparente
mente . distoantes. 0 primeiro se caracteriza por Ó1}C negativos, cora
um valor médio de -1,11°/PO e 619O médio de -6,O2B/<>o • ' O segundo
por valores positivos de 613C, situados entre +1,91% o e +6,20°/oo,
e por um interessante comportamento do 6>(O. As amostras da margem cLL
reita tem 6laO em torno de -ll,53o/eo e a da margem esquerda,RP 104,
ao redor de -7,67°/ot*

0 comportamento isotõpico do carbono, como veremos a se

guir, é semelhante ao mostrado pelos carbonates da Formação Serra do Pa

raT.so; valores positivos que refletem um ambiente de sedimentação mari



nho, "e valores negativos numa faixa representativa de um ambiente de de
posição marinho restrito.

Segundo Pedreira (1976), os carbonatos da Formação Água
Preta se depositaram sobre um alto estrutural do embasamento, . na parte
rasa. da. sub^bacia, tende sido, provavelmente, uma deposição sincrõnica
com a Formação Serra do Paraíso, a sudoeste. Desta forma os carbonatos
estariam no topo da formação, em vez de estarem na base.

Dentro desta hipótese torna-se possível então explicar a
similaridade do comportamento isotópico do carbono nas amostras analisa
das .da Formação Água Preta e nas'da Formação Serra do Paraíso.

Outra explicação possível, seria admitir que a. sedimenta
çãb Serra do Paraíso se estendeu por sobre toda a Formação Água Preta,
e posteriormente foi erodida de uma forma tal que em cima da Água Preta
restaram apenas relevos.residuais, hoje representados por essas manchas
calcárias» Neste caso, eles não estariam nem na base (Pedreira et ai,
1969), nem no topo (Pedreira 1976) da Formação Água Preta, mas sim
passariam a fazer parte da Formação Serra do Paraíso.

Ê prematuro se advogar qualquer uma.das 2 hipótese, pela
absoluta necessidade-de se ter análises mais detalhadas dos dados geo
lógicos existentes e dos que estão sendo atualmente adquiridos. Convém
apenas ressaltar que quer os resultados das•analises de lâminas dei
gadas (Apêndice 1) das amostras de ambas as formações, quer os resul
tados isotópicos, apresentam características muito semelhantes.

Quanto ao oxigênio ,-é provável que a explicação da dife
rença nos valores de 6l *0 da* amostras do -Rio. Pardo, resida na varia
ção causada por-processos põs-deposicionais (Clayton and.Degens, 1959;
Schidlowski et ai, 1975), aos quais devam ter estado submetidos os
afloramentos, tendo em vista a sua localização numa região próxima a fa
lhas.

Formação Serra do Paraíso

As amostras da Formação Serra do Paraíso, exceptuando-se
os mármores, mostraram uma variação na composição isotôpica do carbono
na faixa de «1JC situada entre os valores -1,63o/»» e +9,OOVoo. AP£
•ar de ser uma variação multo ampla, os resultados são compatíveis com
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os mostrados por carbonatos marinhos mais novos. Sãor consequentemente,

considerados como 'normais" para rochas sedimentares, . além de se enqua

drarem perfeitamente na faixa de valores obtidos por Schidlowski et ai

(1975), numa formação do Prê-Cambriano Superior, na Africa do Sul.

Quando da identificação e localização, tanto no quadro

isotõpico como na situação estratigrãfica na formação, ficou patente a

seguinte configureçêo;

1) As amostras com 513C variando na faixa de +l,OO'/o»

: , a + 4 , 0 0 % o e 6laO entre - 1 , 8 7 : / Q O e -8,37°/o»

são metacalcârios e netadolomitos cinza azulado a

cinza escuro, coletados na base da formação, nas pro

ximidades do contato com a Formação Água Preta;

2) As amostras com valores de 6l3C na faixa de +0,25"/t9

a -l,67°/oo e 5li0 entre -&,OO0/o9 e -8,OO°/o»

são metadolomitos ou metacalcârios dolomíticos branco

a cinza claro, colhidos no meio da formação, estrati

graficamente mais altos que as do item (1);

3) As amostras que apresentam um enriquecimento em C,

com 6I3C na faixa de + 4 , 7 5 % o a +9,00°/oof e ô l > 0

entre -3,25°-/co e -7,25°/oo são ou amostras muito

alteradas, colhidas em diversas situações na forma

ção, ou metacalcârios pretos, fétidos, colhidos nas

proximidades de Pau Brasil e na estrada que liga esta

cidade â, Itajú da Colônia.

Como jã foi anteriormente discutido, valores de 5 l 3C na

faixa de +1,00°/oo a +4,00°/oo são considerados comumente como repre

sentativos da composição isotõpica de rochas sedimentares depositadas em

ambientes marinhos. As amostras coletadas na base da formação (item 1)

mostram uma composição isotõpica dentro desta faixa. Consequentemente,

pode-se supor que a fase inicial da sedimentação Serra do.Paraíso se deu

em condições francamente marinhas,

Na medida em que as amostras se afastam do contato, pas_

sando para posições estratigráficas mais altas, o quadro isotópico que

se apresenta é caracterizado por uma composição isotõpica do carbono

típico, segundo Weber et ai (1964), de ambiente marinho com restri

ção de águas.
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Assim, ê possível se-admitir que a- sedi*e»tação Serra do
Paraíso se processou inicialmente num ambiente francamente marinho pas
sando em seguida para um ambiente ainda marinho mas restrito, criado pos
sivelmente através de uma regressão lenta. Reforçando esta hipótese
temos o comportamento demonstrado pelas amostras RP 35, RP 34 e RP 33.
Elas foram colhidas numa situação tal que estratigraficamente a RP 35
é oriunda da base e a 33 do topo, distanciadas de cerca de 500 metros.
A variação no &l3C destas amostras se dã na razão inversa de suas
posições estratigraficas; ou seja, a amostra da base apresenta um
6l8C=+3,69°/oof a intermediária, RP, um ô13C=-O,25°/oo e a mais alta
6lsC»-O,62°/oo.

Quanto às amostras referidas no item (3), ê possível que
o enriquecimento em c seja devido a uma remoção preferencial do isõ
topo C, durante a diagênese nas amostras diageneticamente alteradas
e durante a sedimentação dos calcários pretos, num ambiente especial. Ê
possível que em ambos os casos a remoção seja causada por ação de natu
reza biológica. No caso dos calcários pretos, a presença de matéria or
gânica é sugerida pelo odor fétido apresentado por eles quando batidos
com o martelo, fi razoável admitir.um ambiente de formação em bacias
de origem marinha fechada, isolada de renovação de águas, em condições
estagnantes, situação esta, que poderia conduzir a um enriquecimento
em C, em torno de +8,00°/oo» de acordo com o demonstrado por Schi
dlowski et ai (1976).

Como foi dito no Capitulo 2 (amostragem), foram coletadas
amostras da ocorrência de metacalcãrios dolomíticos em Itororó, com o
objetivo de fazer um estudo comparativo, através do comportamento isotõ
pico do carbono e do oxigênio, destes com as rochas de Formação Serra do
Paraíso.

Os resultados obtidos para estas amostras apresentam uma
faixa de variação -na composição isotópica definida por 5x3C entre os
limites -0,63°/oo e +2,86°/oo e 618O entre -5,34°/oo « -7,35°/oo.
Ve-se na figura 9 que as amostras de Itororõ estão inseridas no corpo
isotõpico obtido para a Formação Serra do Paraíso. Além disso também é
coincidente o comportamento isotõpico evidenciado pela distribuição das
amostras nos dois grupos identificados nos itens (1) e (2). No entanto
não dispomos das posições estratigraficas dessas amostras por terem sî
do coletadas em montes de rochas partida junto ao forno de cal.
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Contudo a configuração geral, quer dos dados petrogrãfi
cos, quer dos i so tópicos, leva a se admitir, ao contrário do que se acre
ditava, que estes metacalcãrios não pertencem ao embasamento, mas à For
nação Serra do Paraíso. Este resultado está de acordo com as últimas
idéias da CPRM, sobre a região (informação verbal de A. Pedreira).

Os resultados das análises isotõpicas dos mármores, tidos
como pertencentes ã e<ssa formação, de certa forma são surpreendentes. Com
uma estreita variação, na composição isotôpica, tanto do carbono como do
oxigênio, marcada por 61SC entre os limites de -3,O2°/eo e -4,66°/oo»
e por ôie0 entre -7,79°/oo e -8,9Oc/oo» de todas as amostras sem
exceção, estes mármores se caracterizam numa província isotôpica com
pletamente independente da Serra do Paraíso.

Embora eles apareçam sempre associados com os metadolomi
tos e possuam direções estruturais semelhantes, o grau de metamorfismo,
em fades anfibolito, que eles apresentam ê contrastante com o grau dos
metadolomitos, de fácies xisto-verde, não havendo portanto uma explica
ção geológica para isso. Este fato, aliado aos discrepantes resultados
isotõpicos, levaram a colocar a questão: "Seriam os mármores, realmen
te, pertencentes à Formação Serra do Paraíso?" Com base apenas nas me

didas isotõpicas, dir-se-ia que não, em vista de se saber que o meta
13 12 ~~morfismo não é responsável por variações na razão inicial C/ C, a

menos que, se trate de um metamorfismo de contato (Deines and Gold,
1969), e ainda mais que, valores negativos de Ô13C desta ordem são re
pre8entativos de ambiente deposicional continental. No entanto, os da
dos isotõpicos .apenas não são suficientes para suportar e comprovar uma
hipótese desse quilate. Necessitava-se de outras evidencias geológicas
que fossem capazes de corroborar, ou invalidar decisivamente, a idéia.
De volta ao campo foram feitas as seguintes observações:

1) No primeiro afloramento de mármore, localizado a oeste
do Km 57 da antiga BR-101 na estrada para Potiraguá, fo
ram notadas as características abaixo, absolutamente
distintas do resto da Formação Serra do Paraíso:

a) metamorfismo de grau mais alto, com desenvolvimento

de níveis de flogopita e pirita, estas, âs vezes,

com cristais de aproximadamente 2 mm de ares;

ta;



do Paraíso.

b) ausência de cizalhamento e deslocamento nos níveis

mais claros ou mais escuros, sendo possível seguir

um mesmo nível por todo o afloramento;

c) presença de quartzo rolado bastante grande (aproxi
madamente de 3 a 4 mm)j

d) lobras e falhas bem preservadas, sem destruir a es
trutura da rocha;

e) estruturas de slumping bem conservadas.

Por outro lado o acamadamento ê para SE, tal como na Serra

2) A dois guilômetrso a oeste do fim da primeira mancha
de mármore, ocorre um afloramento de metacalcário Serra
do Paraíso. Nele foi colhida a amostra RP 110, com di
reção N 60°,a mesma apresentada pelos mármores.

3) A : onze quilômetros do fim da primeira mancha, na Fazen

da Nova América, voltam a aparecer mármores associados

com metadolomitos. Na pedreira que aí aparece, em pri

meiro lugar a rocha é nitidamente calcária, com dire

ção N 60°/75° passando gradualmente para N 120 até che

gar ao contato com os mármores, que apresentam igual di^

reção. Neste local os mármores estão estratigraficamen

te por baixo dos dolomitos. Aí foram coletadas amos»

trás tanto de mármore (RP 113, RP 114 e RP 116) como

de metadolomitos (RP 111a e RP 115) para serem analisa

das isotopicamente.

Além disso, as análises de lâminas delgadas das amostras

RP 115 e RP 113, cujas descrições se encontram no Apêndice l, mostraram

diferenças marcantes; sendo a principal delas a presença nos mármores

de feldspato potássico e de plagioclãsio do tipo labradorita, tidos

como de neoformaçâo em função do metamorfismo.

As análises isotópicaa dos mármores e dolomitos da Fazen

da Nova América confirmam, sem exceção, os resultados obtidos inicia^

mente, devendo-se ressaltar que a amostra RP 116, mármore, foi colhida

exatamente no contato com cs metadolomitos.
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. Em vista do que foi dito acima, parece não restar outra ai
ternativa que a de se admitir, no momento, os mármores como pertencentes
ao embasamento, em vez de â Formação Serra do Paraíso. Se assim não for,
como explicar a não metamorf ização dos metadolomitos situados entre as
duas ocorrências de mármore? (amostra RP 110). Ao passo que colocan
do-os no embasamento, as intercalações de metadolomitos podem ser expli
cadas se admiti-se um paleorelevo do tipo cárstico, sobre o qual se
depositou a Formação Serra do Paraíso, sendo posteriormente erodida
dando a configuração hoje apresentada. Um possível modelo esquematico
explicativo desta evolução está mostrado na Figura 11.

Reconhece-se , todavia',' a necessidade. ú& se realizar um
estudo mais detalhado e pormenorizado dos aspectos geológicos do proble
ma, afim de que se possa adotar como definitiva a explicação sugerida.

Correlação Isotópica do Grupo Rio Pardo com o Grupo Bambuí

Torquato e Misi (1976) realizaram um estudo do comporta
mento isotõpico do carbono e do oxigênio em 85 amostras de diferentes
fácies. carbonãticas do Grupo Bambuí, ocorrendo na borda leste da Chapa
da de Irecê. O objetivo de tal estudo foi adquirir informações mais de
talhadas quanto aos ambientes de sedimentação e a partir daí, em combjL
nação com os dados geológicos de campo, poder traçar a evolução do pro
cesso de sedimentação pelo qual passou a região.

Foram analisadas isotopicamente as três unidades reconheci
das, designadas por A, B e C respectivamente topo, meio e base na colii
na estratigrãfica,

As análises isotõpicas dos ambientes se mostraram compatí
veis com os dados geológicos, tendo sido possível concluir que a sedimen
tação das três unidades teve uma evolução regular; iniciada por uma fase
de sedimentação continental na unidade C, seguida de um período de'transi
ção num ambiente misto, de alternância entre marinho restrito e continen
tal, na unidade B e finalizada por uma sedimentação tipicamente marinha
na unidade A.

Foi possível, no estudo comparativo com os resultados, do
Grupo Rio Pardo identificar algumas características comuns, que tornam
os dois grupos, de certa forma, correlacionávcis.
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O primeiro ponto em comum que se nota entre os resultados

isotõpicos do Grupo Bambu! e os do Grupo Rio Pardo, e a limitação da va

riação na composição isotópica do carbono e do oxigênio, praticamente,

ãs mesmas faixas. Para o oxigênio temos o 618O restrito ã faixa de

O,OO'/»o a -llr00°/o», e para o carbono temos o 613C entre -6,OO°/o»

e + 9 , 0 0 % o-

No que diz respeito ãs formações individuais, observa-se

entre a Formação Camacã (Rio Pardo) e a unidade C (Bambuí) , uma corres

pondencia no caráter ambiental da sedimentação destas duas formações;

ambiente continental sujeito a uma forte evaporação. • Semelhante corres^

pondencia ê mostrada também entre a unidade A (Bambuí) e a Formação Ser

ra do Paraíso, sendo que neste caso o ambiente deposicional ê típico ma

rinho, com a diferença que, na unidade A se evidenciou vuoa passagem pro

gressiva do marinho restrito para o francamente marinho, . comportamento

inverso do observado na Formação Serra do Paraíso, onde a passagem é do

francamente marinho para o marinho restrito.

Ê impressionante ainda a coincidência do comportamento iso

tópico apresentado pelos calcários pretos destas 2 formações. A coropo

sição isotópica do carbono deles é caracterizada por valores de 613C

acima de +4,00°/09 , atingindo até valores da ordem de 8 a 9,00% 0, de-

que se presume tenham sido formados em ambientes sob forte influencia

de matéria orgânica.
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C A P I T U L O 4

CONCLUSÕES

Das considerações feitas no Capítulo anterior, é possível

tirar as conclusões que se seguem:

1) A sedimentação da área analisada da Formação Camacã se

deu num ambiente caracteristicamente continental no seu

topo e na sua parte basal perturbado por uma transgres

são marinha lenta. Esta proporcionou inicialmente a

criação de um ambiente marinho restrito, quando foram

depositados os filitos calclferos que antecedem os meta

dolomitos. Estes, por sua vez foram depositados no

auge da transgressão, como indicam os resultados isotô

picos;

2). Oa elásticos da Formação Salobro estão relacionadas iso

topicamente com a Formação Camacã, sendo provável que o

metaconglomerado Lapão seja realmente oriundo dos meta

dolomitos desta formação;

3) As indicações fornecidas pelos resultados isotõpicos

obtidos para os carbonatos da Formação Água Preta são

compatíveis cem as 2 hipóteses levantadas no Capítu

Io anterior. O seu conteúdo interpretativo não se mo

dificará à comprovação de qualquer uma delas» Os valo

res obtidos sugerem para eles uma sedimentação num am

biente depôsicional de marinho franco a restrito. Ape

nas este ambiente será associado â sedimentação ocorri^

da no topo da Formação Água Preta, se os dolomitos re

presentarem um fácies carbonãtica desta, desenvolvi

da numa deposição sincrõnica com a Formação Serra do

Paraíso. No caso de se tratarem de resíduos da Forma

ção Serra do Paraíso, a interpretação acima nada mais

é que uma confirmação do que se obteve para as análises

das amostras da Formação Serra do Paraíso, propriamen

te ditas.
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4) A sedimentação da Formação Serra do Paraíso se deu nun
ambiente caracteristicamente marinho, onde se percebe
uma evolução do marinho franco para restrito, o que de
ve indicar o começo de uma regressão lenta na. fase fi
nal da deposição do Grupo Rio Pardo;

5) Os metacalcários dolomíticos de Itororõ pertencem ã For

macio Serra do Paraíso;

6) Os mármores localizados geograficamente a sudoeste na

Formação Serra do Paraíso parecem não pertencer a ela,

mas ao embasamento regional;

7) A sedimentação do Grupo Rio Pardo evoluiu de um ambien

te continental na sua base para um ambiente marinho no

seu topo, tal como se presume tenha sido a evolução da

sedimentação Barabul. Embora, os dois grupos, tenham se

formado em regiões geotectõnicas particulares, o Bambui

numa região plataformal do tipo cratônica e o Rio Pardo

numa região de miogeossincllneo, é possível pois que

se trate de dois grupos depositados sincronioamente;

8) Finalmente, com este trabalho ficou mais uma vez mostra

do que a técnica de medidas isotõpicas de carbono e oxi

gênio se constitui num instrumento auxiliar valioso na

análise e interpretação de ambiente deposicionais, de

vendo ser utilizada não somente com vistas a obter in

formações sobre o ambiente propriamente dito, mas tam

béra na definição e delimitação de formações individuais.
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A P Ê N D I C E 1

ANALISES DE LÂMINAS DELGADAS DAS AMOSTRAS DO GRUPO RIO PARDO

RP 10 (A P)* - rocha afanítica, uniforme, formada de calcita-microcri£

t*I'.na,-cortada por veio ou estrato muito fino preenchi

do por quartzo com bordos muito irregulares, quando no

contato. METAMICRITO.

RP 11 (A P) - rocha afanítica, finamente estratif içada,, cora alternan

cia de estratos de calcita de granulação mais grosseira,

separados por estratos finíssimos de quartzo, de mine

râis opacos (menos que 1%) disseminados. MBTACRITO.

RP 13 (C) - -rocha a-fanítica, ligeiramente estratifiçada, estratos djL

ferenciados pela granulometria, composta exclusivamente

de calcita microcristalina e opacos (menos que 1%) . META

MICRITO.

RP 18 (S) - arenito ligeiramente orientado, composto de fragmentos

de 0,2-0,3 mm de comprimento maior, formado de quartzo,

microclina, plagioclãsio, opacos, ortoquartzito, a

matriz- + cimento (menos que 25%) estão totalmente cio

ritizados e epidotizados, METAGRAÜVACA.

RP 25 (S) - rocha.homogênea, orientada, formadas de fragmentos de

quartzo, opaco , carbonato (?), numa matriz muito fina

de sericita (?) com preenchimento secundário de carbo

nato (?). METAGRAÜVACA.

RP 27 (S) - rocha orientada de granulação fina, com estratos alterna

dos de granulação mais fina, constituída de fragmentos

, de quartzo, opacos, plagioclãsio, carbonato (?), bioti

ta, matriz recristalizada em minerais de aspecto micá

ceof sericita (?) clorita e epidoto. METAGRAÜVACA.

) - lotimação a. que. pixte.nc.1 a amoòticn (C) - Çamacã, ÍS) *

bfio, (A P) - Xg.a Vizta. t[S ?) - Swia. do Pat&Zto.



HP 33 (S P) - id*r lamina RP 10, com granulometria maior. METAMICRITO.

RP 39 (S P; - idem lâmina RP 11. METAMICRITO.

RP 45 (S P) - rocha fanerltica muito fina, formada de estratos de

grãos d? quartzo de granulometria mais grosseira, grãos

de q-artzo + carbonato microcristalino e níveis mais en

xi} Idos de caleita microcristalina. NETAQUARTZITO

CALCÍFERO.

RP 46 (S) - arenito formado de fragmentos de 0,3-0,4 mm de comprimen

to médio, de quartzo, plagioclâsio, carbonato (?), fra£

mentos de orotoquartzito, raicroclina; matriz epidotizada

e cloritizada, com preenchimento secundário de carbona

to (?). MBTAGRAUVACA.

RP 51 (S P) - idem RP 11, pouco mais recristalizada. METAMICRITO.

RP 56 (S P?) - rocha •: fanerltica média -a- grossa r formada de calei ta

(95%), alguma dolomita (?) com contatos retos, mica

(flogopita?) e quartzo disseminados. MÁRMORE.

RP 60 (S P) - idem RP 56, com maior quantidade de . mica (flogopita?)

envoi.ando os grãos de carbonato e alguns grãos de pia

gioclãsio. MÁRMORE.

RP 66 (S P) - rocha afanítica orientada-(grãos estirados segundo dire

ção preferencial), homogênea, composta de calcita micro

cristalina. METMilCRITO,

RP 67 (SP) - idem RP Vi, se-., opacos e com quartzo disseminado. META

MICRITO.

RP 70 (S P) * rocha afanítica, com granulometria muito variada, compo£

ta de calcita recristalizada (possivelmente alguma doIo

mita). METAMICRITO.

RP 71 (S P) - idem RP 10. METAMICRITO,

RP 79 (S P) - rocha afanítica, composta de calcita, opacos, com grãos

de q""-tzo (menos que 1%) disseminados. METAMICRITO,

RP 84 (S P) - idem RP 67. METAMICRITO.

RP 86 (S P) - rocha afanítica, formada de carbonato (calcita)nicrocris

talina, co.vi Impurezas de quartzo, aglomerado de quartzo



IT M S P ) -

IT 9.(SP)-

RP 113 (S P?)-

carbonatos

mica

feldspato

quartzo

microcristalino, plagioclásio, mica branca, brucita e
cristais médios de ± 2 mm de comprimento de pirita
(10%). METAMICRITO PIRlTICO.

idem RP 66, apenas com granulometria pouco maior. NETA
MICRITO.

ídcn RP 45, com traços de mica branca. HETAQüARTZITO
CALCÍFERO.

rocha rosada com foliação devido aos minerais micáceos
que se distribuem em faixas, e com textura sacaroidal,
fina a média.

predominantemente 0,5 mm, xenoblástica granular, com li
geiro alongamento, dos grãos. Os contatos com.os outros
grãos são aproximadamente retilineos e encurvados, dan
do um aspecto mosaico. Geminação polissintática pre
sente em todos os grãos.

provavelmente flogopita, incolor a ligeiramente acasta
nhada. Aparece em placas de 0,2 a 0,4 mm de coraprimen
to predominante, e com orientação subparalela. Apresen
ta 2V=0-5°.

aparece em grãos de 0,2 mm de tamanho predominante,
e são granulares- São plagioclásio e microclina, fre
quentemente de contornos corroidos. A proporção de pia
gioclãsio na -csha é quase igual ã de microclina, e a
sua composição ê mais calcica do que andesina cãlcica.

A microclina apresenta geminação caracterÍ£
tica, mas em alguns grãos a extinção tende a ondulante.
Alguns grãos quase que não apresentam esta extinção, po
dendo ser até ortoclásio.

aparece em pequena quantidade, e formando agregados

também pequenos, com outros grãos de quartzo ou feldspa^

to r^ãssico. O quartzo apresenta extinção normal, e o

tamanho é aproximadamente igual ao dos feldspatos. Apre

senta algumas inclusões globulares de fluidos.
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A proporção de quartzo e feldspato na rochet
i pequena, não ultrapassando provavelmente 5%, e não se
concentra em faixas, achando-se uniformemente distribui
das na rocha. MÁRMORE .

RP 115 ( S P ) - rocha de -or cinza azulada, sacaroidalmente fina, cizalha
da.

carbonatos - aparecem em cristais granulares a ligeiramente estirados,
e são de tamanho relativamente irregulares. Os grãos .
maiores atingem cerca de 0,5 mm de diâmetro, mas os meno
res são predominantemente entre 0,1 e 0,2 mm, talvez devi
do ao cizalhamento. Os contatos entre grãos são retili
neos a ligeiramente encurvados, dando â rocha uma textura
mosaica, mas podem ser também ligeiramente reintrantes.

Os grãos de carbonatos não apresentam geminação polissin
tética, na maioria.

O quartzo aparece em grãos do mesmo tamanho aproximado
que os carbonatos e formam agregados lenticulares, orien
tados, e quando isolados, os grãos apresentam contornos
reintrantes irregulares. A extinção é normal. Não apre
senta muitas inclusões.

O feldspato aparece em quantidade muito pequena, somente
alguns grãos de microclina e praticamente nenhum plagio
clásio.

As micas se apresentam em placas individualizadas de 0,2
a 0,4 mm de comprimento predominante e se distribuem em
faixas estreitas. Ao longo--da placas-de cizalhamento, es
sas micas se encurvam, tomando granulação menor. São in
colores, mas 2V=-0°. METAMICRITO.
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LOCALIZAÇÃO DA REGIÃO ESTUDADA
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FIG. 2 - MAPA GEOL0GICO
DO GRUPO RIO PARDO
(SEGUNDO PEDREIRA ET ALI,
1969; PEDREIRA, 1976-MODI-
FICADO)
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FIG. 3 - ESQUEMA DA COLUNA ESTRATIGRARCA DO GRUPO RIO

PARDO ( PEDREIRA 1976,MODIFICADO )
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FIG 4 - MAPA OE AMOSTRAGEM DAFORMAÇAO CAMACÂ
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FIG. 5 - MARA DE AMOSTRAGEM OA FORMAÇÃO SALOBRO
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FIG. 6 - MARA DE AMOSTRAGEM DA FORMAÇÃO ÓGUA PRETA
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FIG. 7 - MAPA DE AMOSTRAGEM DA FORMAÇÃO SERRA DO PARAÍSO
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FIG. 7a - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS METACALCtfRIOS

DOLOMCTICOS DE ITORORCÍ
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FIG. 8 - BANCADA PARA EXTRAÇÃO 0 0 COg OE AMOSTRAS OE CARBONATO.
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FIG. 10 - ESQUEMA DA DISPOSIÇÃO ESTRATIGRÀF1CÀ
DAS AMOSTRAS DA FORMAÇÃO CAMACÃ
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FIG. 11 - MODELO ESOUEMATICODA EVOLUÇÃO

DA SEDIMENTAÇÃO SERRA do PARAÍSO
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