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RAZOES 87Sr/86Sr EM SEDIMENTOS CARBONATICOS DO
GRUPO BAMBUf(MG)
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ABSTRACT

The Sr composition of ancient seawater can be estimated from
the analysis of carbonate rocks and, in some cases, used to estimate
the age of the analyzed carbonate. The normalized S7Sr/863r ratios in
calcium carbonate fractions from 14 core samples in the Bambuf Croup
near Mcntalvânia. MG, were found to range between .7077 and .7280. The
higher values are attributable to Sr isotopic exchange between silicate
and carbonate phases during diagenesis. The ratio of .7077 obtained in
two pure calcium carbonate samples is here suggested as the best aproxi-
mation for the 87Sr/86Sr value for the Bambui sea. This ratio is compa-
tible with an age of about 700 Ma., estimated from the published 87Sr /
S6Sr curve of Veizer and others,an age in accordance with Quadros re-
cent (1?S". in preparation) .identification of marine acritarchs from
the latest Precambrian (Venetian).

RESUMO

A composição isotopica do estróncio de oceanos antigos pode
ser estir.aJ.-i a partir de análises em rochas carbonáticas c. em alguns
casos, utilizada para estimara idade ou estabelecer correlações estra-
tigráficas das mesmas. As razoes S7Sr/S6Sr obtidas em carbonatos de cá_l
cio de 14 testemunhos do Grupo Baiabuí, nas proximidades de Montalyânia,
MG, variar» entre 0,7077 a 0.7 2 S 0. Assaltas razões seriam devidas às tro
cas isotípicas entre as fases carbonáticas e silicáticas durante a dia-
gênese, A razão de 0,7077 obtida em 2 carbonatos de cáicio puros é* suçe
rida como a melhor aproximação para a razão 87Sr/86Sr do "Mar" ttambuí.
Esta razão ê* compatível com a idade de cerca de 700 Ma. , estimada a par;
tir do trabalho de Veizer e outros, uma idade que é concordante com o
trabalho recente de Quadros (19S7, em preparação) que identificou Açri
tarchae marinhos do IVecambriano Superior (Vendiana).

INTRODUÇÃO

O estróncio é* removido, primariamente, dos oceanes pela co-
precipit;!ção com o cálcio nos minerais carbonáticos. No caso do 5r, de-
vida ac &7Sr radioèc-nico proveniente de dcsii tcgraçãc do ?.!- . pode ser-
vir como um importante monitor para o estudo ie processos 5,eol.6gicoí>,
bem como evolução da composição isotopica úo f-r marinho.

Os carbonatos e outros minerais de origem marinha que apresen
trim baixa razão Rb/Sr preservam um registro uV relação S7?r/S6Sr da á-
gua do xar no qunl eles foram jprecipitados em oquilfbrio i"o*ópico (Fau
re, 19S2']. A comporição isotopica do Sr marinho moderno, y.c: exemplo, ê
bastante homogênea e e caracterizada por uma razão :"Sr 'Sb ii c:n torno
ác 0,7090$. conforme compilação e trabalhos de Faure '>p- •-': "• •• e Burke
et aí. (-lvSZ) .



mas também caracterizá-las em função Jos teores de Rb c Sr totals. Cs
resultados obtidos oram comparados com os propostos na literatura
taapea com a nineralogia presente na amostra.

Quadros (19S7, em preparação), trabalhando cora amostras da
mesma area do presente trabalho, identificou Ac ri tarchae r.o Grape í:.$pi-
nhaço,urca das unidades subjacentes ao Grupo Bamluu. lira função d cs cÕi.e-
ròs identificados (Kildincl Ia, Vândalosphaeridiun e Ŝ icjtojsphaeridk;;:'. )
caracterizou estas rochas como 3ê~ origem maríliha c cõnfTd~ad"5~üo ioV:cr
s!e 6S0 Ma..

LOCALIZAÇÃO E AMOSTRAGEM

0 Grupo Bambuí (Dardenne, 197S; tem sido caracterizado como
uma cobertura cratônica, normalmente identificado na porção central do
Craton do São Francisco.

Os sedimentos do Grupo Bambuf fora::: perfurados por inür.eros
S do DNPM (Departamento Nacional da Produção Mineral) visando 3 ob

tenção de subsídios para a prospecção mineral. En '"unção da amostragem
e da localização, foi selecionado o poço 1-PSB-13-MG, situado na região
de •Mofltalvãnia, MG. Este poço, bem corto um outro da região de Alvorada
do Norte (GO) amostram sedimentos correspondentes ao Grupo Banbuí e tam
bem ao Grupe Espinhaço, q̂ ue aparecem intercalados por una camada de ti-"
litos (í-orraações Jequitai/Macaiibas/Bebedouro) , segundo esquema propos-
to por Delia Piazza (19S6).

A amostragem para este trabalho abrangem o intervalo de 403,1
a 544,3 m (carbonato Sete Lagoas) ende foram coletadas^14 amostras. Ma-
eroscopicaisente são rochas de cor cinza escura, C3rbonãticas e apresen-
tando freqüentes laminações de cor preta.

METODOLOGIAS

As amostras foram caracterizadas mineralogicamente utilizando
-se um difratômetro Rigaku 200 e radiação CuK^ . A preparação das amos-
tras seguiu as técnicas descritas por Alves e Anjos (1982), sendo obti-
dos difratogramas tanto para a rocha total como para a fração argila.

A mineralogia foi estabelecida, semi-quantitativamente, a par
tir destes difratogramas e os resultados encontram-se na tabeia 1 onde.
se observa na fração argila, o predomínio de clorita e ilitas.

Para as análises isotópicas de Sr, cerca de 50 a 100 r;<: d;-
sedimento carbonático pulverizado, foram dissolvidos em um tubo de ccr.-
trifugação de polietileno com cerca de 2 mililitros de HC1-0,IN.Após un
dia de reação, o tubo foi centrifugado por cerca de 3 minutos e o sobre
nadante depositado, com a ajuda de uma pipeta, sobre uma coluna de resl
na catiônica para separação do estrôncio. Após a secura completa do e"-
luído, o estrôncio foi depositado sobre um filamento simples^de tânta-
lo para análise espectrometrica^com esgectrômetro de fonte sólida da
Varian Mat, modelo TH-5, cuja técnica é amplamente descrita em Kawashi-
tá et ai. (1986).

A qualidade das medidas isotópicas do estrôncio pode ser afe-
rida »edindo-se o carbonato de estrôncio NBS-987, cujos valores actito<
para á razão 87Sr/86Sr, normalizados para a razão 86Sr/88Sr tomado coiTiO
igual a 0,1194, deve ser em torno de 0,71025 _+ 0,00005. Em cinco análi-
ses deste padrão,utilizando-se o espectrômetro TH-5, obteve-sc 0 .71u 2 4
• 0,00006, não sendo portanto, necessária a aplicação de nenhum tipo de
correção ("bias correction").

COMENTÁRIOS

Os resultados analíticos obtidos são apresentados na tabela
1. Na mesma, observa-se que as amostras, excetuando-se as de numero
8574 e 8575, apresentaram composição mineralógica bastante heterogênea
podendo, em alguns casos, serem denominadas de margas.



Os teores de Rb e Sr, razões Rb/Sr e S7Sr/86Sr são bastante
variáveis, afastando daqueles propostos na literatura para calcários
puros (Rb-5 ppm, Sr-50üj?pra e Rb/Sr - 0,01), reflexos desta heteroge-
neidade. As razões isotópicas 87Sr/86Sr da fração carbonâtica fornece-
ram resultados que variam entre 0,7077 a 0,7279. Destes, somente duas,
que apresentam teores de calcita em torno de 1001, exibem teores de ru
Kdio e estrôncio, bem como razões 87Sr/86Sr compatíveis com os da lir

teratura. 0 teor de rubídio foi da ordem de 3 ppm, enquanto que o de
estrôncio da ordem de 1000 ppm sendo, portanto, mínima a contribuição
de 87Sr radiogênico. As razoes obtidas para estas 2 amostras foram em
torno de-0,7077 •_ 0,0003, menores em todo o intervalo estudado. Nos de
mais sedimentos carbonáticos, embora só tenhamos analisado a fração
carbonâtica extraída com HC1..O,1N, as razões isotópicas obtidas foram
significativamente maiores, chegando a 0,728 na rocha dolomítica 8586.
Estas altas razões' seriam devidas i diagênese, quando teria havido
"leaching" ou então*trocas isotópicas entre as fases carbonáticas e si
licáticas, conforme sugerido por Veizer e Compston (1976). Assim, o me
lhor valor para o "Mar" Bambuí deve ter sido de, aproximadamente.G,70777
Este valor, quando confrontando com a curva de variação da razão 87Sr/
S6Sr para o Proterozõico Superior (Veizer et ai. 1983) permite estimar
duas faixas de idade: a primeira entre 800 a 900 Ma., e a segunda en-
tre 600 a 300 Ma. (aproximadamente em 700 Ma.).

Quadros (1987, em preparação), trabalhando com amostras da
mesma área, porém subjacente às do presente estudo e atribuídas por
Delia Piazza (1986) ao Grupo Espinhaço, identificou alguns gêneros de
acritarchae, em especial, Vandalosphaeridium, que o caracterizam como
de origem marinha e com idade Vendiana (óéO a 570 Ma.).

Assim, consubstanciados em Acritarchae e nas diversas deter-
minações ̂Rb/Sr obtidas por diversos autores em rochas argilosas do Gru
po Bambuí (Amaral e Kawashita, 1967, Bonhonune, 1977, Parenti Couto et
ai. 1981, Thomaz Filho e Lima, 1981), a idade de sedimentação do mesmo
deve ser, no máximo, de 700 Ma., valor este coerente para a razão iso-
tópíca de 0,7077 observada nos 2 carbonato* puros.

Na tabela 1 constam também 4 análises, em rocha total, por
diluição isotópica. Estas 4 margas calcárias exibem uma enorme dispe£
são quando lançados em um diagrama isocrônico e as razões iniciais in-
dividuais, assumindo 650 Ma. como a idade mais provável, variam entre
0,7079 a 0,7344, bastante compatíveis com as razões observadas nos ca£
bonatos.

CONCLUSÃO

As análises de composição isotópica do estrôncio em carbona-
to$ de cálcio puros do Grupo Barabuí, associadas-ã descoberta de Açrij'
tarchae por Quadros, em testemunhos obtidos na região de McntalvanTa,"

me dados de literatura, e concordante com as razões iniciais baixas de
algumas isócronas Rb/Sr publicados na literatura. Além do mais, as di-
versas idades isocrõnicas obtidas, que se situam entre 590 e 680 Ma. ,
podem constituir como uma prova de validade de se utilizar analises so
Drç rocha total de sedimentos argilosos para a obtenção de i:ru idade
aproximada para a sedimentação, segundo modeli proposto em Oordani et
ai. , 19S5. Segundo ainda este modelo, a diagêiese, bem como os episó-
dios anqui a epímetanórficos de maior parte do Bambuí constituiram de
eventos precoces, ou seja, de algumas dezenas*de milhões àa anos após
a deposição.
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Tabela 1 - DaJos analíticos obtidos para awostras.de sedkmnf* 4» Grupo Uwbmt

r
Ar.ostra

8514
8?7Ü
8í>78
3579
55 80

8581

85 82

35 84

8585

85 »6

Prof
(m)

403,1

407,9

442,5

450,4

453,6

466,5

473,4

494,6

534,4

537,4

RL>
(ppm)

3 , 0

3 , 0

41,0
26,0
27,0
27,0
41,0
10,0
13,0
21,0

Sr
(ppm)

1207,0
837,0
348,0
268,0
314,0
431,0
164,0
222,0
77,0

147,0

87Sr/

0,70767 +
0,70778 ±
0,70933 i
0,71058 £
0,71129 *•

6,72234 +
0,7122 0 ^
0,70968 jh

0,71688 ±
0,72793 •

86O ASr*

0,00025
0,00019
0,00031
0,00035
0,00036
0,00033
0,00086
0,00003
0,00040
0,00031

Q

TR

TR

18
17
26

14

24

5

TR

11

C

100

100
54

73
60

50

6

90

' P

TR

7
5
5

5

5

3

D

14
5
9

36

65

TR

100

86 .

KP A

1
TR

TR

TR

C l

45

35

I

55

5 0

100

30

IS

TR

7

K

15

8576.

3577

85 83

S3 87

razão isotópica da fração carbonãtica

413,8
421,9
486,2
544,3

108,25
89,23
92,84
32,19

206,97
243,74
133,28
29,68

0,72256 • 0,00037
0,71772 £ 0,00016
0,72950 •_ 0,00022
0,7C348 •_ 0,00081

30

19

20

81

18
19

17

11

6
13

6

25

46

37

2

2

11

14

10

13

T*

35

40
45

35

55
60
55

65

10

a m o r . t r a n a n a l i s a d a s jKir D , l . ( i l l 1 u itiotó[».lc."i)

Q a quartzo D » dolomita

C => ca.lcito KF « fe Ida pato potásaico

P s plagiocláuio A - argila

K - caul hit t u

Cl - clorita
I - ilita

XS - iUta-esmcctita


