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Apresentação 

Este volume contém os Anais do II Congresso Brasileiro de Gcoqufonca - II CBGq. São ao todo 55 
trabalhos selecionados, envolvendo os principais domínios da geoqufmica. Convém destacar qoe 
durante o referido evento serio apresentados e discutidos 125 trabalhos tecnico-cientificos, cujos 
resumos estão publicados, em sua quasc-tot alidade, no vohinK correspondente. Portanto, apenas parte 
dos trabalhos consta destes anais. A outra parte, não-disponfvel para publicação im sua forma integral, 
poderá ser publicada, posteriormente, na Revista Geodúmka BnsÕiensis ou em outras publicações 
C iprcialwadas, nacionais ou internacionais. 

No ensejo, em nome da Sociedade Brasileira de Geoquímica e da Coordenação Técnica do / / 
CBGq, queremos apressar os agradecimentos da comunidade tc^wo-^ãentirka brasikàra peto 
colaboração e participação recebidos dos mais variados segrnentos nacionais das áreas de geocièncias, 
exploração mineral, exploração de petróleo e meio ambiente. 

O / / CBGq é valorizado não apenas pela grande mobilização e participação de geoqumncos e 
geocientistas brasileiros vinculados ás principagttnrvereidades,CJiq)resascoentros de pesquisas, corno, 
também, pelo grande interesse despertado junto á comunidade geoquímica internacional, que a partir 
do dia 04 de outubro participai á do XIII International Geochemical Exploration Symposium, num 
promoção conjunta com a Association of Exploration Geocnemisb - AEG. Os gcoqufmkos estran
geiros, em sua quase-totaKdade, optaram espontaneamente por antecipar suas vindas para os eventos, 
de modo a participar do / / CBGq, muitos deles, inclusive, apresentando trabalhmtécmco-científicos do 
mais alto nfvel. Isso bem demonstra o conceito e a credibilidade conquistados pelo segmento brasileiro 
da geoauimica no contexto mundial. 

Enfí- . o RIO'89 (II CBGq - XIIIIGES) se constitui, sem dúvida, num evento do mais elevado 
signiE' *., internacional, em porte jamais ocorrido anteriormente, num país em desenvolvimento e no 
hemisL io sul. Representa, seguramente, um marco histórico do crescimento, fortalecimento e con
solidação dt Sociedade Bra sileira de Geoquímica, a qual, doravante, passa a ocupar uma posição 
especial no contexto mundial das associações técnico-científicas pertinentes a esse importante ramo 
du.geociências. 

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 1989. 

Dorival Correia Bruni 
Presidente da Sociedade Brasileira de Geoquímica - SBGq 

Célia Maria Tinoco 
Coordenadora Técnica do II Congresso Brasileiro de Geoquímica - CBGq 
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APLICAÇÃO DO TESTE DE DUNCAN NA INTERPRETAÇÃO 
ESTATÍSTICA DE RESULTADOS GEOQUÍMICOS EM 

PROSPECÇÃO GEOQUÍM1CA 

Lázaro Vandertei Fernandes 
Departamento de Geoquímica, Instituto de Química • UFF 

RESUMO 

Para uso do teste de Duncan, necessitamos de tabelas 
especiabA-7 in multipkrangr and multiple test, a nM de 
1% e/ou 5% de probabilidade, afim de facilitar os cál-
culos estatísticos e o manuseio por pessoas pouco acos
tumadas com a estatística mais avançada. 

Neste trabalho, o teste de Duncan indicou, entre as 
vànas Jrações panulomeoicas e ataques obtidos entre os 
resultados, qual o mais sigaficaúvo entre as escolhas de 
médias. 

Esse teste permite comparar mais de duas médias, e 
são ordenadas por inaptitude. Duas médias adjacentes 
soo comparadas por P = 2 e soo separadas por outra 
média, P = 3 e assim sucessivamente. 

INTRODUÇÃO 

Na fase de tratamento estatístico dos resultados de 
analise química e granulometría, o autor aplicou o teste 
de Duncan para satisfazer aos objetivos de trabalho, bem 
como atingir à sua finalidade, quando possível, na carac
terização de melhor ataque químico, melhor fração gra-
nutométríca e material mais adequado na prospecção 
geoquímica de superfície para determinação de metais. 
Em virtude do pequeno volume de dados, e dos objetivos 
do trabalho a utilização de um processamento de dados 
mais refinado não foi justificada. 

Os resultados do teste de Duncan (Multiple Range 
Test), para os dados encontrados entre a maior e a 
menor média encontrada para cada elemento metálico 
numa fração granulométríca determinada entre quatro 
frações e três métodos de ataque químico diferentes, 
para separar o melhor método de ataque e a melhor 
fração granulométríca foi aplicada com resultados satis
fatório. 

Duncan (1955) aplicou o novo teste para comparação 
de médias em dados de Rhizobium, em trabalhos ex
perimentais em estudos bíomédicos. 

Segundo Gomes (1963), o teste de Duncan indica 
resultados significativos em casos em que o teste de 
Tukey não permite obter significação estatística. Fernan
des (1977) e Machado (1978), em diferentes áreas de 
estudos no estado da Bahia, aplicaram o teste de Duncan 
em resultados de análises químicas em trabalhos de 

Geoquímica para comparar médias de diferentes fra
ções granulométricas. 

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO 

Teste ée D m t n (Mafttiplr Range Test) 

Neste trabalho utilizou-se o teste de Duncan (in Steel 
& Torríe, 1960) para comparar os valores médios entre 
as diversas frações granniométricas analisadas para cada 
elemento metálico nos materiais (sedimentos de cor
rente ativos e solos) amostrados. De tal forma que a 
comparação entre diferentes técnicas analíticas (extra
ções parciais e totais), como também o confronto dos 
resultados entre dHvrsas frações granulométrícas (solos 
residuais e sct*ínvatos de corrente ativos) podem ser de 
grandr %.-'i-. ?H> reconhecimento de tipos prováveis de 
ÍIK-V.IÍJJ (hidromõrficos e elásticos) e no melhor en
tendimento da distribuição dos elementos metálicos pes
quisados. 

O teste de Duncan compara valores médios entre as 
diversas frações granulométricas para cada elemento 
nos materiais amostrados e diferentes métodos de ata
que, com a finalidade de testar a hipótese de nulidade 
em frações granulométrícas e entre os métodos de ata
que químicos no nível de 5% e \% de probabilidade. 

Numa fase oríentativa ou de reconhecimento de uma 
etapa de exploração geoquímica, normalmente se testam 
técnicas de amostragem, frações do material a ser 
analisado e métodos químicos diferentes, a fim de 
selecionar a metodologia mais adequada para ser apli
cada na fase de geoquímica regional ou em outras áreas 
semelhantes. 

A concentração média dos elementos (Cu, Cr, Ni, 
Zn) apresenta contraste entre as médias encontradas 
(aproximadamente 2 e 3 vezes maior) com relação aos 
teores de fundos em solos residuais e sedimentos de 
corrente ativos em uma mesma amostra com granu
lometria e métodos de ataque químico diferentes. 

O teste para comparação de médias, introduzido por 
Duncan (1955), in Steel e Torríe (op. cit.), está repre
sentado pela equação Rp « SSR. (Sx), em que o valor 
SSR (Sigoidicant Studeottzed Ranges), com os graus de 
liberdade dado pela fórmula de Se3. O valor SSR é 
fornecido na tabela 1 (Steel e Torríe, op.ch\), a qual 
envolve o valor de P, graus de liberdade e nível de 



proltcia P m este trabano P vam de 2 on 3; erro e 
m a de abcrdade referes»* ao ntnera de dnxeates 
meda*, voes (a-lX e o desvio-pndrio é o cálculo d i 
n i n a da» variaaoat de cada elemento mmaiidn na» 
quatro frações gfaauniMBCtncas-

O crro-padrao comuna entre at nédns t fornecido 

a 

oadeaeoaancrodevaiiawLisdar —mfiajeSe2a 

(•,-1) + (B2-1) + (Bj-1) + 0^-1) 

O numero de graus de liberdade para deteruwnaçio 
oo vator aa unem e dano pcio Qcnousmnaor 

Se2 « ai » a i » a} - a*. 

Onde (Rp), é o valor cacoatrado para testar as dt-
•CVCaKaaS CfltaTC OB8S aafCdaaK» 

Para aai dado valor Rp ( X I - X i ) , svjmfjca que aio 
ente daereaça Mgnifk ativa eatre as médias, ou seja, 
aio existem ruões para rejeitar a hipótese de aaidadr 

A fnaadade primordial do teste de. Duncan, foi con-
firanr e completar os resakados obtidos através dos 
cálculos numéricos, alem de facilitar a iaterpictação de 
dtfercaças, significativas para o elemento pesquisado, 
visuaazando us resokados eacootrados con a união de 
valores das médias por una barra horizontal. 

RESULTADOS ESTATÍSTICOS DA GEOQUlMICA 

Aplicação do Teste de Daacaa 

Foi empregado o teste de Duocan para testar a hi
pótese de nulidade entre os valores das médias en
contradas, entre as frações granulométrícas dos teores 
de elementos metálicos analisados pelos diferentes mé
todos de ataques químicos: total e parcial, a quente e 
frio. 

A aplicação do teste de Duncan para os dados en
contrados mostrou resultados contrastantes entre a mai
or e menor média encontrada para cada elemento pes
quisado numa fração graniuométrica. Permitiu obter 
resultado significative na escolha da granulometria mais 
adequada. 

As tabelas no fim do texto mostram os resultados 
encontrados para cada elemento do processo pratico na 
determinação das diferenças entre médias no desenvol
vimento do teste de Duncan. Assim, obtiveram-se resul
tados condizentes com os dados tratos. 

Para o valor de SSR* foi utilizada a tabela A-7 de 
Steel & Torrie (op. cit.). 

DISCUSSÃO 

r i apinçin dn tritr rtr fT—rta. rw ir laátadw naii 

ataV» s^mKmwnM, csuKBuamcmt, wm escoas da m -
ÇSO flraanVBOSBCutCa QRBB SÍJml BflmSflBtnaCaumnl D M OCOQttvS, 

- Se dine atos de corrente e ativos, para o ataque 
parcial a quente e a trio, estão entre as trações 
graaalonetricas inferiores a ISO nesh e (20-40) 

- Os soles residuais, em ataque parcial a frio, não 
apresentam, estatisticamente, diferença na deter-
mnaçáo do cobre para qualquer tração aaali-

- Os solos residuais, « ataque total a o t f r i a , es
tatisticamente, que existe diferença significativa 
eatre os elementos Ca, Cr, Ni, Za para as frações 
argilas e süte grosso. 

CONCLUSÃO 

Os estudos estatísticos ajudaram a evidenciar as re
lações eatre as variáveis determinadas graficamente nos 
mstogramas reate, Jos e nsb-apresentados. Assim, o 
teste de Duncan mostra que as várias frações das amos
tras são comparáveis e significativas estatisticamente pa
ra os dados tratados da área. 

A priori, poder-se-ia recomendar as frações gre-
nulométricas e os métodos de ataque químico testados, 
considerando os fatores que • f * ™ » una maior ra
pidez e baixo custo operacional. O procedimento a se-
guir, em principio, é vindo e aceitável. 

Sedimento de corrente ativo, em ataque parcial 
a quente e parcial a frio, está entre as frações 
granulométrícas: (20-80) mesh e inferior a 150 
mesh, e o Cr, Ni e Za em qualquer fração mos
tram o mesmo resultado. 

Solo residual em ataque parcial a frio para a 
determinação do Cu cm qualquer fração granu-
lométrica. 

Solo residual em ataque total: está entre as fra
ções argilosa e silte grosso para os elementos Cu, 
Cr, Ni e Zn. Do exposto pode-se eleger, segundo 
os resultados obtidos da pesquisa, principalmente 
com o teste de Duncan, a fração granulométrica 
(20-80) mesh e o tipo de ataque químico parcial 
a frio. 
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TESTE DE DUNCAN PARA COMPARAÇÃO DE MÉDIAS 

Material: Sedimento de Corrente 
Ataque Químico: Parcial a Quente 
Número de Amostras: 30 
Numero de Dados por Amostra: 4 
Elementos: Cu, Cr, Ni, Zn. 

COBRE 

Fração 

Mcsh 

<150 

100-150 

80-100 

20- 80 

Média 

Aritméticas (Yi) 

Yj 4146 

Y 2 28,86 

Y 3 27,12 

Y 4 22,00 

Variftnda 

S2 

Ŝ  1.433,37 

S\ 433,52 

S^ 536^8 

S^ 495,95 

Diferença entre u> Médias 

(ppm) 

Yl - Y 4 = 19,55 Y 2 - X"4 = 5,86 

Xl-\3=UM X 2 - X 3 = l , 7 4 

"5̂  - Y 2 = 12./0 Y 3 - Y 4 = 5,12 

Grau de Liberdade =116 

NÚMERO DE AMOSTRAS NA FAIXA DE COMPARAÇÃO 

P 
SSR* 

SSR.Sx = (Rp) 

2 
2,80 

13,78 

3 
2,95 

14,51 

4 
3,05 

15,00 

DETERMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE MÉDIAS 
POR ETAPAS 

1! Etapa 

2'- Etapa 

V Etapa 

Y r 

x x . 

Xl-

Y2-

Y2-

Y3-

- Y 4 = 19,55>15,00 

. Y 3 = 14,44>14,51 

• Y 2 = 12,70> 13,78 

• Y 4 = 5,86> 14,51 

• Y 3 = 1,74>13,78 

• Y 4 = 5,12>13,78 

Rp < 19,55 

Rp < 14,44 

Rp < 12,70 

Rp< 5,86 

Rp < 1,74 

Rp < 5,12 

Não existe diferença significativa entre médias abrangidas pela 
mesma barra horizontal. 

X2 X3 

X 4 
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CROMO 

Fração 

Mesh 

80-100 

100-150 

<150 

20- 80 

Média 

Aritmética (Ti) 

"Xj 68,40 

~X2 61,35 

"X3 56,67 

"X4 53,57 

Variancia 

S2 

S\ 6.228,36 

S\ 4.338,85 

S^ 2.42546 

S4 4.188,67 

Diferen litre as Médias 

(ppm) 

X-! - ~X4 = 14,83 Y 2 - X 4 = 7,78 

"Xj - Y 3 = 11,73 T 2 - "X*3 = 4,68 

• X 1 - Y 2 = 7,05 • X 3 - X 4 = 3,l 

Grau de Liberdade =115 

NUMERO DE AMOSTRAS NA FAIXA DE COMPARAÇÃO 

p 
SSR* 

SSR.Sx = (Rp) 

2 
2,80 

33,49 

3 
2,95 

35,27 

4 
3,05 

36,49 

DETERMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE MÉDIAS 
POR ETAPAS 

15 Etapa 

25 Etapa 

35 Etapa 

X ' i - X 4 = 14,82<36,49 

T j _ T 3 = 11,73<35,27 

Yl-H2 = 7,05<33,49 

T 2 - " X 4 = 7,78<35,27 

T 2 -"X 3 = 4,68<33,49 

Y 3 _ * X 4 = 3,1<33,49 

Rp> 14,82 

Rp> 11,73 

Rp> 7,05 

Rp> 7,78 

Rp> 4,68 

Rp> 3,1 

Não existe diferença si£níficativa_entre as médias. 

Li. *4 
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Grau de Liberdade =115 

ZINCO 

Fração 

Mesh 

<150 

100-150 

80-100 

20- 80 

Média 

Aritmética (Xi) 

Y i 61,97 

"X~2 33,4 4 

Y 3 32,42 

X4 24,57 

Variância 

S2 

S2, 35.547,33 

S2
2 419,43 

S2
3 577,44 

S2, 302,06 

Diferença entre as Médias 

(ppm) 

X j - X4 = 37,4 X2 - X4 = 

Y , - Y 3 = 29,55 Y 2 - Y 3 = 

~X\ - "X2 = 28,53 Y 3 - Y 4 = 

8,87 

1,02 

7,85 

NUMERO DE AMOSTRAS NA FAIXA DE COMPARAÇÃO 

P 
SSR* 

SSR.Sx = (Rp) 

2 
2,80 

49,05 

3 
2,95 

51,68 

4 
3,05 

53,44 

DETERMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS 
ENTRE MÉDIAS POR ETAPAS 

I2 Etapa 

2- Etapa 

3- litapa 

x",. 

Y,. 

Y,-

Y2-

Y2-

* 3 " 

• Y 4 = 37,4 <53,44 

• Y3 = 29,55<51,68 

• Y 2 = 28,53<49,05 

• Y 4 = 8,87<51,68 

- Y 3 = 1,02<49,05 

• Y 4 = 7,08<49,05 

Rp>37,4 

Rp>29,55 

Rp>28,53 

Rp> 8,87 

Rp> 1,02 

Rp> 7,85 

Não existe diferença significativa entre as médias. 
Xj X2 X3 X4 
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NÍQUEL 

Fração 

Medi 

<150 

100-150 

80-100 

20-80 

Média 

Arita*tka(X~i) 

"X-! 61,97 

x^ «w» 
X"3 54,15 

"X4 34,15 

Variiacia 

S* 

S^ 35.54733 

S\ 33.889,12 

S\ 2648430 

S\ 8.854,81 

Diftnaça eatre as Médias 

(PI») 

' X 1 . X 4 = 2732 T 2 - " X 4 = 26,75 

Y i - " X 3 = 7,D "X 2 - ¥3 = 5,93 

X ! - X 2 » 1,07 X 3 - X 4 « 26,75 

GnuidcLibcntadc= 115 

NÚMERO DE AMOSTRAS NA FAIXA DE COMPARAÇÃO 

P 
SSR* 

SSR.SÜ = (Rp) 

2 
2,80 

32,74 

3 
2,95 

87,17 

4 
3,05 

90,13 

DETERMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS 
ENTRE MÉDIAS POR ETAPAS 

Xi - X4 = 27,82<90,13 
1* Ftimti 
i ciapa • 

% - X3 » 7,0 <87,17 
Y 1 - X 9 - 1,Q7<82,74 

?*FtntM , 
X2 - X! - 26,75<87,17 

Y 2 - " X 3 - 1,74<82,74 
1" Ftfinti 

X3 - X4 = 5,12<82,74 

Rp>27,82 

Rp> 7,0 

Rp> 1,07 

Rp>26,75 

Rp> 1,74 

Rp> 5,12 

N8o existe diferença significativa entre as médias. 
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C H E M I C A L C O M P O S I T I O N O F S E D I M E N T S 
F R O M T H E P A T O S L A G O O N , BRAZIL 

Paulo Roberto Martins Baisch^ 
Jean-Marie JounneauS ' 

Haroldo Erwin AsmuzS ' 

INTRODUCTION 

A chemical composition study of sediments from the 
Patos Lagoon floor was carried out to primarily deter
mine vitiations of major and trace elements along a 
longitudinal profile to this laggon, and secondarily to 
verify a possible relationship between major and trace 
components. 

The Patos Lagoon, 300 km long and with an average 
width of 45 km (about 12.000 km in area), is one of the 
lorgest chocked type lagoons in the word-barrier island 
system (Kjerfve, 1986). A natural opening in the 
southernmost part of the lagoon connect with the ocean 
forming an estuarine configuration with an area of 900 
km2. The Patos Lagoon is relatively shallow with most of 
its area less than 5m deep: greater depths of 112 m 
(maximum 17 m), occur in the natural and artificial 
navegational channels in the estuarine area. The lagoon 
is fed directly by the Patos Lagoon hydrographic com
plex and indirectly by the Mirim hidrographic complex 
(figure 1). 

The Patos hydrographic complex of 136.780 kmz has 
two main drainage basins: the Guaiba and the Camaquã 
system. The Guaiba system drains an intensively cul
tivated area of 98.000 km formed predominantly by 
fertile soils derived from weathering of Precambrian 
basement rocks. Paleoozoic sedimentary rocks, and by 
Early Cretaceous basaltic lava flows. Waters from this 
system enters the northernmost part of the lagoon. 

The Camaquã hydrographic basin (23.963 km2) cuts 
transversally the Precambrian shield lower Paleozoic 
rocks of the Paraná Basin and part of the coastal plain 
Quaternary sediments. The discharge of its waters oc
curs in the western central part of the lagoon. 

The Mirim Complex, to the south of the Patos Lag
gon, totalizes 46.750 km2 and includes several small 
hydrographic basins. It influences mainly the estuarine 
area of the lagoon. 

The main contribution of sedimentary material 
reaches the Patos Lagoon through these drainage sys
tems, the Guaiba system being most relevant. Its consid
erable traction load is deposited in the confluence of the 
five rivers that comprehend this system, forming alluvial 
islands arranged in a deltaic configuration (Alvarez et 
al., 1981). According to the same authors, the suspended 
load of the Guaiba system is incorporated into the 
lagoonal water body. The fine sand and silt size fractions 

are deposited on the lagoon floor, whereas the clay size 
fractions can reach the estuarine area. Part of this 
susr nded matter is deposited by floculatkm in the es-
taurine area and part is discharged to the ocean. The 
same is true for the Camaquã system that forms a deltaic 
feature at its mouth and contributes with suspended 
sedimentary plumes of fine grained material to the 
lagoon. 

Direct anthropogenic influence in the composition of 
sediments, mainly in terms of trace elements, including 
heavy metals, occurs in the southern parts of the lagoon 
(Guaiba and estuarine system). In fact these two areas 
concentrate urban centers and a diversified industrial 
complex that includes, among others, oil refineries, fer
tilizer and petrochemical plants, tanneries and metallur
gies. 

This paper deals with the main body of the Patos 
Lagoon. A study of the stuarine area will be presented in 
a forthcoming paper. 

METHODOLOGY 

This study is based on 18 samples collected from the 
lagoonal sediments using a Van Veen type dredge (fig
ure 1). The samples were taken from the 2-5 cm upper 
layer of sediments at samples sites with water depths of 
more than 4 m. This was done to assure a better charac
terization of the most important regional geochemical 
variables and also to avoid the influence of localized and 
non representative sedimentary fades. 

The samples were conserved at - 20°C and stored in 
plastic containers until analysis. 

The composition of the samples in terms of grain size 
classes was determined by conventional granulometric 
sievind and pipette analysis. The fraction less than 63/<m 
was sieved separately on a nylon mesh, dryed at 60°C and 
powdered in a agate mortar. 

The particulate Organic Carbon content was deter
minated using method described by Gaudette et al. 
(1974). The Organic Nitrogen content was determinated 
using the Micro-Kjeldahl method. 

Fundação Univenidade do Rio Grande 

instituto de Geologic du Butin d'AiquiUine 
Uirivenité' de Boideaw I 
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The coaieat of trace (Pb,Cu,Zn,Ni;Cr,Zr,Ba,Rb, 
Sr, Co, Ga, P and S) and major (Si, AL Fe, Mg, MB, Na, 
K and Ti) elements were determined using x-ray fluores-
cenee with a PhflBps: W1400/1570, sequential type, at 
the Institute de Geologic de Bassin d'Aquitaine 
(Uuwcrsfté de Bordeaux). The trace elements were 
analysed in the sieved and powdcredsamnlcs according 
to the technique described by LapaqueDerie (1975). The 
major dements, whose results are presented as oxides, 
were analysed by samples calcinated at 1100%; during 24 
hours. Details regarding the techniques, acuracy and 
preciskxi of this method can be found in Lapaqueucrie 
(1975) and Lapaqueuerie ft MaiBet (1984). 

Analyses for Cu, Or and Pb were performed in the 
same samples using Atomic Absorption Spectropho
tometry method. 

The extraction of heavy metals was attained by attak-
ing about 1 g of the sample with 10 ml of HNO3 (cone), 
using a teflon bomb at 150"C during 2 hours. The results 
of these extractions were diluted, filtered and analysed 
by the Atomic Absorption Spectrophotometry method 
on a Variant-175 at the Fundação Universidade do Rio 
Grande. The results obtained with this method are par
tial concentrations because the HNO3 attack although 
strong, does not dissolve the elements held in the sili
cates cristallyne structure (Agemian ftChau (1976); 
Knak ft SeeEger (1982); Bryan ft Uysal (1978); Trcfry ft 
Presley (1976). 

The results obtained with x-ray fluorescence are con
sidered total concentrations. The total concentrations 
were normalised to Alumina (AI2O3) to coned the grain 
size effect (Martin ft Meybeck, 1975); Jouanneau 
(1983); Vale ft Sundby (1982); QuevauvOler (1987). 

The correlation analyses between the variables con
sidered only those coefficients of correlation which were 
significant £ 0.01. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Granulometry 

Figure 2a shows that texture of the studied sediments 
is predoniinanüy silty. Figure 2b shows that silt content 
varys along the north-south profile of the lagoon, being 
high in the northern part of lagonn and decreasing 
towards the south. In contrast the amount of clay is high 
in the southern part of the lagoon and decreases towards 
the north. This sediment grain size distribution suggests 
that the Guaiba hydrographic system is the most impor
tant source of silty sediments to the lagoon. 

OifBdrMatter. C, N, P, S 

The amount of organic matter in the sediments were 
analysed for C-org, N org, P-total and S-total. 

Average »~>ount: of organic matter are presented in 
table 1. 

In the northern cell C.org and N-or contents show a 
progressive decrease along the longitudinal profile N-S 
(figure 3a), but increase again in the southern part of the 
lagoon, indicating that the Guaiba river is the main 
source of organic matter in the northern part of the 
lagoon. 

P-total concentrations are approximately constant in 
the lagoon (figure 3b) and do not preset* regional 
trends. 

In contrast the amount of S-total, presented marked 
variability and are enriched towards the south (figure 
3b). Even taking into account that S-total represents the 
sum of organic and inorganic forms, this component like 
N-org, shows a good correlation with C-org correlation 
with (table 2) indicating that both the S-total and the 
N-org occur associated with organic matter of the sedi
ments. 

Sediments from the northern cell of die lagoon show 
S-total concentrations 5-6 times lower than in the rest of 
the lagoon (figure 3b), presenting a low S/C ratio which 
indicates a fluviatile provenance for the organic matter 
(Donard, 1983). 

These inferences are supported by the work of Closs 
(1965) on foraminifera and thecamocbina allowing to 
conclude that only the northern cell of the lagoon has 
typically limnic characteristics. 

The organic matter content of the sediments is 
primarily concentrated in the clay fraction, and less in 
the silt fraction, as shown by the negative correlation 
between silt, C-org and S-total (table 2). 

The organic matter autochthonous or allochthnous 
trend can be evaluated based on the C/N ratio. In the 
Patos Lagoon sediments the global average of C/N ratio 
is 11.4 indicatinfg that the most part of organic matter is 
aubchthonous. 

Major Elements 

The results concerning major elements are presented 
in the form of oxides (table 1). The ratios of major 
elements (figure 4) characterize the sedimentary 
lithologic components along a north-south profile of the 
lagoon. 

For this profile the point 0 (zero) is located at the 
Guaiba river mouth in die northern part of the lagoon. 
The maximum distance from this point is at the limit 
between the limnic and estuarine regions, in die soudiern 
part of the lagoon (figure 1). 

Larger values of SIO2/AI2O3, K2O/AI2O3 and 
Na20/Al203 ratios where found in the northernmost 
part of the lagoon, where the sediments are 
predominantly silty. This could indicate a contribution of 
minerals of the feldspar group that are brought to that 
part the lagoon by the Guaiba river. 

High value of the SÍO2/AI2O3 (figure 4) are sugges
tive of a silica enrichment in die lagoonal sediments. A 
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strong positive correlation between SÍO2 and the silt 
fraction, and a negative correlation between SÍO2 and 
the clav fraction, ind .ate that silt is the cause for that 
enrichment. 

Data presented in Table 2 indicate that the sediment 
grain size coi . ol the . istribution of major elements and 
organic matce? in the sediments of the lagoon. 

The Fe20j/MgO ratio shows an apparent decline in 
the southern part of the lagoon. This is caused by an 
increase in ihe MgO -oncentration towards the south, 
whereas the uutcentration of Fe2Ü3 remains practically 
constant along the studieu profile. The Guaiba river 
system, because it cuts in most part of its drainage are 
through basaltic rocks rich in Fe-Mg minerals, can be 
considered as a potential source for these elements. 

However, Mg distribution indicates that most of it 
can have marine origin. 

The strong correlation between Mg and clay content 
(table 1) suggests that Mg is held in the argillo-minerals 
(Smectite, IM-layer), which according to Eillwock et al. 
^1972) are present in the sediments of the lagoon. 

Trace Elements 

Table 2 presents the values of con elation coefficients 
between trace elements and the other studied 
parameters. 

Interpretation of the obtained information allows the 
identification and the arrangement in groups of the trace 
elements with similar characteristics. The first group 
includes trace elements directly or indirectly associated 
with argUlo-minerals. This group comprises Zn, Ni, Cr, 
Rb and Ga, which present correlation with the com
ponents of the argilles AI2O3, Fea03 and MgO. 

In a second level the elements of this group, except 
Rb, present correlation with one or more elements that 
are part of organic matter. 

Zn as known is an essential trace element associated 
with enzymes and proteins (Salomons & Forstner, 1984; 
Wedepobl, 1978). 

The distribution of Zn in the Patos Lagoon sediments 
seems to be controlled by organic matter because of its 
strong correlation with C, N and S (table 1) in spite of its 
correlation with argillo-minerals and the clay fraction. 

The second group composed of elements that are 
considered detrítal: Ti, Zr and Ba. They present, beside 
their mutual correlation, a strong correlation with SÍO2 
and with the silt fraction. 

The Guaiba hydrographic system appears as the 
main source for these elements, because they present a 
decrease in their concentration from the north towards 
the southern part of the lagoon. 

The Zr and Ti frquently used as indicators for detrítal 
influence due to their low solubility and geochemical 
mobility (Hirst, 1962; Dumon, 1981). Thus, the high 
concentrations of TiO (figure 4) and Zr (figure 5) sup
port the hypothesis of the influence of the Guaiba sys

tem, as a source for detrítal material mainly in the north
ern part of the Lagoon. 

The third group is formed by the elements Mn, Co 
and Cu that present correlation exclusively with one or 
more components of organic matter. Consequently the 
distribution of these elements is controlled by the or
ganic support. 

The Pb has special characteristics because it does not 
present correlation with the major elements, grain size or 
organic matter. 

Bowen (1979) pointed out that the Sr is an element 
co-crystallized in minerals of the feldspar group. In 
Patos Lagoon sediments this element presents a positive 
correlation with SiCh and K2O, and a negative correla
tion with the clay fraction indicating its association with 
feldspar. 

The mean concent .s of the trace elements in the 
Patos Lagoon sediments are presented in table 1. In this 
table the concentrations are compared with values of the 
Shale Standard proposed by Turekian and Wedephol 
(1961). 

Almost all the studied elements have concentrations 
that are equal to or lower than the Shale Standard values, 
Pb and Zr representing the only exceptions. Previous 
work carried out by Baisch (1986) had already indicated 
low values for some heavy metals concentrations in the 
Patos Lagoon sediments. 

The special characteristics shown by the Pb and its 
enrichment in the lagoonal sediments suggest that at 
least in part, an anthropogenic contribution of this ele
ment. 

Figure 5 and 6 show how the heavy metals Cu, Cr, Pb 
and Zn, normalized to Alumina vary. Higher concentra
tions occur in the northern part of the lagoon. A south
ward decrease in the concentration of these elements 
leads to the conclusion that the Guaiba hydrographic 
system is their main source to the lagoon. 

Correlations between acid-soluble fractions em-
phazize of Cu, Cr and Pb with C-org. (table 2) the 
importance of organic matter for the distribution of the 
trace components, in their labile form. When considered 
in their total concentrations th«y do not present the same 
correlations. 

Soluble fractions have maximum values, both in the 
northernmost and southernmost part of the lagoon, as 
exemplified in figure 7 for the case of Cu and Pb. 

It is accepted that the higher values of the partial 
concentrations in the north consitute also a direct con
tribution of these elements by the Guaiba system. How
ever, the finest fraction of the sediments that can hold a 
high concentration of trace elements (Oliver, 1973; Jaffe 
& Walters, 1977; Jouanneau, 1983) remains in the 
lagoonal waters as suspended matter, and being 
transported consequently to the southern part of the 
lagoon. When deposited, these fine grained sediments 
can contribute to an increase of the concentration of 
heavy metals in that area. 
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Table 1 - Mean concentration (m) and standard deviation (s) of major elements in percentage, and of trace elements in ppm. Shale 
Standard values for the trace elements (Turekian St Wedepohl (1961)). 

Major 
Elements 

Patos 
Lagoon 

Trace 
Elements 

Mean 
Shale 

Patos 
Lagoon 

m 
s 

m 

m 
s 

SÍO2 

63.0 
±2,2 

Pb 

23 

31 
±6 

AI2O3 

123 
±6,8 

Cu 

39 

29 
±8 

Fe203 

6,8 
±1,6 

Zn 

120 

104 
±18 

MnO 

U 
±0,4 

Ni 

68 

32 
±6 

MgO 

1.1 
±0,6 

Zr 

160 

248 
±122 

CaO 

0,8 
±23 

Cr 

90 

54 
±7 

T1O2 

11,0 
± 2 3 

Ba 

550 

297 
±120 

K2O 

1,4 
±0,2 

Rb 

160 

150 
±16 

C 

13 
±0,4 

Sr 

300 

279 
±44 

N 

13 
±0,4 

S 

2400 

2588 
±1971 

— 

0,11 
±0,02 

P 

700 

768 
±56 

— 

-

Co 

19 

20 
±6 

— 

-

Ga 

23 

22 
±5 
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ESTUDO GEOQUÍMICO ORIENTATIVO EM SEDIMENTO DE 
CORRENTE NA REGIÃO DE UBAÍRA/JEQUIRIÇÁ - BAHIA 

Sérgio Augusto de Monas Nascimento 
Superintendência de Geologia e Recursos Minerais - SGM 

RESUMO 

Um estudo geoquimico foi realizado em duas áreas 
localizadas na parte centro-kste do estado da Bahia -
Brasil, mais precisamente ao sul das cidades de Ubaba e 
Jequiriçá, inseridas dentro das coordenadas geográficas: 
13°15'a J3'30'Se39a30'a39'45'WGr. 

A região investigada apresenta predominantemente ro
chas da fades granuMca, tais como: chamoctítos, augen-
chamocküos e migmatitos granuMzados. Estão situadas 
em uma região de clima subúmido, apresentando relevo 
ondulado a fortemente ondulado. 

Foram coletadas 33 amostras de sedimento de corrente 
provenientes do riacho da Areia (área 1) e riacho da 
Muquiba (área 2); em alguns pontos foram feitas me
dições de pH na água das drenagens com um equipamen
to denominado depH-metro. 

No laboratório do CEPED as amostras foram sub
metidas a peneiramento em três frações granulométricas 
(-30+80mesh) (-80+ lSOmesh) (-lSOmesh), para ataque 
de uma mistura de ácido ftuorldrico, água regia e ácido 
perclórico, visando a determinar o melhor contraste para 
os metais cobre, chumbo, zinco, cobalto, níquel, ferro e 
manganês. A fração granulométrica que apresentou o me
lhor contraste (-150 mesh) foi em seguida submetida a 
cinco ataques geoquímicos seletivos seqüenciados, ou se
ja: 1 - ácido acético 1M a frio; 2 - cloridrato de hidro-
xilamma 0,1M a frio; 3 - água oxigenada 30% a 80*C; 
4 - cloridrato de hidnxálamina 0,25Ma 70*Q 5 - mistura 
de ácido fluoridrico, água regia e ácido perclórico. 

Algumas conclusões podem ser tiradas dos seguintes 
resultados: o melhor grau de detecção para todos os ele
mentos estudados foi aquele obtido pelo ataque 5, en
quanto os melhores contrastes geoquímicos podem ser 
obtidos pelos ataques 2,3, 4 e 5, a depender do elemento 
estudado. 

Finalmente, pode-se admitir que todos os elementos 
estudados estão fortemente associados aos óádos de ferro 
e manganês, nas suas formas moderadamente cristali
zadas. 

INTRODUÇÃO 

O Projeto Estudo Geoquimico Orientativo Regional 
do Estado da Bahia teve continuidade na sua terceira 
fase, durante o período de fevereiro/88 a abril/89. Nas 
duas primeiras fases, ficou estabelecida a possibilidade 
de se delimitar, no estado da Bahia, algumas regiões que 

pudessem apresentar alguma homogeneidade do ponto 
de vista geoqmmíco. Com isto, poder-se-ia estabelecer 
alguns parâmetros importantes, inerentes a cada uma 
dessas regiões e que pudessem ser utilizados pelos diver
sos órgãos públicos e empresas rrivadas em futuros 
trabalhos de prospeccão geoqufmica em solos. Esses 
parâmetros estariam relacionados à profundidade de 
amostragem nos solos, à melhor fração granulométrica, 
ao melhor contraste geoqufmko, aos melhores e mais 
indicados métodos de atração geoqufmica para alguns 
metais-base, além evidentemente do estudo da dispersão 
secundária, a mobilidade dos elementos e o alcance dos 
halos de dispersão, entre outros. 

Com o término da segunda fase do projeto, em 1986, 
a SGM publicou o Mapa Pedogeoqmmko do Estado da 
Bahia, o que representou uma primeira tentativa car
tográfica de se delimitar, no espaço físico do território 
baiano, algumas regiões homogêneas, denominadas de 
"Domínios Pedogeoquhnicos*. No seu texto explicativo 
foram feitas algumas considerações e abordagens sobre 
o comportamento de alguns elementos-traço nas diver
sas regiões do estado, além do papel dos argüominerais, 
da matéria orgânica e dos áridos de ferro, manganês e 
alumínio, como "sítios" retentores de elementos maiores 
e traços. Entretanto, algumas dessas abordagens não 
tiveram muita consistência, necessitando-se de maiores 
estudos. 

Assim, nesta terceira fase, de trabalho, foram es
tabelecidas duas linhas de pesquisa. A primeira voltada 
para estudo dos "sítios" retentores de elementos-traço 
em solos nas regiões de Amargosa e Canarana, e a 
segunda voltada para o estudo de alguns metais-base em 
sedimentos de corrente. Os resultados dos trabalhos em 
solos serão abordados em dois relatórios à parte (Sub-
programas 2 e 3), que comporão, juntamente com este, 
um documento único. Os resultados servirão de sub
sídios para algumas modificações que se pretende fazer 
na primeira versão do Mapa Pedogeoquímico do Estado 
da Bahia. Pretende-se assim estabelecer algumas al
terações nesse mapa, dando-lhe inclusive um caráter 
informativo mais abrangente, abordando-se alguns as
pectos relacionados também aos sedimentos de cor
rente, afastando-o da característica meramente pedo-
geoquímica da primeira versão. 

Neste trabalho (Subprograma 1) abordaremos as
pectos relacionados aos estudos com sedimentos de cor
rente realizados nos riachos da Areia e Muquiba, que 
são afluentes da margem direita do rio Jequiriçá. 

Essas duas áreas de trabalho situam-se na parte 
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centro-leste do estado da Bahia (figuras 1 e 2), nos 
municípios de Ubaíra (área 1 - riacho da Areia) e Je-
quiriçá (área 2 - riacho da Muquiba). 

O acesso 6 feito a partir de Salvador até o município 
de Vera Cruz na ilha de Itaparica, através do sistema 
"ferry-boat". A partir daí, pela BA-001, atinge-se o en-
trocamento com a BR-101 na altura da cidade de Santo 
Antônio de Jesus. Pela BR-101 desloca-se cerca de 20km 
para sul até o entrocamento de Lage, quando então 
toma-se o rumo oeste pela BA-S53 até as cidades de 
Jequiriçá e, posteriormente, até Ubaíra. As duas áreas 
de trabalho situam-se a sul dessas duas cidades. 

SÍNTESE DA GEOLOGIA LOCAL 

Na área de trabalho são encontrados, além da co
bertura detrítico-laterítica de idade quaternária, litó-
tipos variados da facies granulito de idade arqueana, 
descritos por Miranda et alii, 1982 (figura 3). 

Unidade C - Trata-se de gnaisse bandado, por vezes 
com contornos migmatíticos bem diferenciados. Quando 
isso ocorre, são considerados como palcossomas, rochas 
de coloração cinza-escura a esverdeada, de composição 
em geral norítica, finamente foliada, com presença de 
hiperstênio, só raramente dando lugar à augjta. O pla-
gioclásio varia de oligoclásio a andesina. Interpostos nos 
migmatitos, ocorrem eventual ou muito raramente cal-
cossilicáticas, quartzitos ferruginosos bandados e kin-
zigitos. Entre os rcstitos ultrabásicos há predomínio de 
hornblenda-piroxenitos. Os leucossomas são represen
tados por uma rocha cinza-esbranquíçada, de trama 
isotrópica ou com orientação superimposta, composta 
essencialmente por feldspato e quartzo e com freqüên
cia generalizada de cristais espaçados de granada. Se-
gunJo Barbosa (1986), trata-se de uma rocha derivada 
de granulitos básicos, apresentando a seguinte compo
sição mineralógica: plagioclásio (40-60%), antipertita 
(An 30-35%), ortopiroxênio e clinopiroxênio (20-40%), 
hornblenda e biotita (10-20%). Como acessórios temos 
Umenita, apatita, zircão, quartzo e opacos. 

Unidade E - Constituída por uma rocha cinza, de 
granulação fina a grossa, cujo comportamento gnáissico 
é de natureza variável, apresenta uma lineação gerada 
por alinhamentos de minerais claros (feldspato e quart
zo). A lineação, quando não exclusiva, convive sempre 
com as outras formas gnáissicas. Estas variam desde uma 
discreta e fina foliação sobre tipos litológícos ainda res
guardando uma aparente feição granítica, até uma 
foliação em que já se destacam bandas delgadas e des
contínuas de minerais máficos. Foliações cataclástica e 
milonítica também ocorrem paralelamente ao "trend" 
regional. Barbosa (op. cit.) engloba essa unidade na faixa 
dos charnockitos, onde se pode assumir uma compo
sição mineralógica idêntica àquela descrita para a 
Unidade F. 

Unidade F - Constituída por gnaisses lineados e/ou 
foliados, apresenta uma estrutura bandada, algumas 

poucas vezes estrutura migmatftica. É formada ainda 
por charnockitos-granitos variando para charnoender-
bitos-granodioritos, enderbitos-tonalitos e mangeritos-
monzonitos, maciços ou levemente foliados. Segundo 
Barbosa (op. cit.), a composição mineralógica média 
nessa faixa biológica é a seguinte: quartzo (30%), k-
feldspato pertítico (40-50%), piroxênio (10%) e, como 
acessórios, tem-se zircão, apatita e Umenita. 

Unidade J - Caracterizada principalmente por quart
zitos ferruginosos, bandados ou não, quartzitos ("sensu 
latu") e calcissilicáticas, e, ainda, gabronoritos, piro-
xenitos e leucogranitóides. 

Unidade L - Essa unidade não apresenta uma iden
tidade própria, parecendo reunir características tran-
sicionais de diversas outras que lhe são adjacentes. Bar
bosa (op. cit.) engloba essa unidade em áreas 
constituídas por augencharnockitos e charnockitos. Na 
realidade representa uma transição oriunda da Unidade 
E, ao norte, cujas rochas, caracteristicamcnte lineadas c 
gnáissicas, passaram de levemente foliadas a maciças. 
Na parte central, o desenvolvimento gradativo de cristais 
augenfeldspáticos assinala a sua passagem para a 
Unidade A, augengranitóides de Miranda et alii (1982) e 
augencharnockitos de Barbosa (op. cit.) (fig. 3). 

Do ponto de vista estrutural, a principal caracte
rística dessa área é a forte linearidade ressaltada não só 
cm aerofotos convencionais como em imagens de radar 
(Miranda et alii, op. cit.). Essa estruturação exerce um 
rígido controle sobre a drenagem e sobre o relevo de 
cristas alongadas e paralelas, o que contribui para a 
individualização de uma unidade geomorfológica com 
características próprias, denominada de serras margi
nais. Observa-se um certo paralelismo entre as feições 
lineares, seja de eixos de dobras, alinhamentos de cris
tas, ou simples ondulações. É muito comum a presença 
de níveis básico-ultrabásicos estirados ou em "boudins", 
concordantes com a foliação, como é o caso da ocor
rência de piroxenito da fazenda Riacho da Prata/Ga-
meleira, contendo mineralização de arsenopírita-iollon-
gita. As dobras menores refictem-se na superfície do 
afloramento como pequenas calhas e rugas de limbos 
paralelos. Via de regra são normais, com espessamento 
nas charneiras, similares, apertadas, quase ísocíinais e, 
menos freqüentemente, abertas. Feições de transposição 
e de cisalhamento subverticais muitas vezes são paralelas 
ao "trend" regional. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Neste trabalho foram coletadas 33 amostras de se
dimento ativo de corrente, 22 das quais no riacho da 
Areia e em um dos seus afluentes, o riacho da Con
ceição. As 11 amostras restantes foram coletadas no 
riacho da Muquiba, conforme distribuição apresentada 
no mapa de localização (figuras 1 e 2). 

Toda a coleta foi feita na parte central dos citados 
riachos, evitando-se, quando possível, a perda excessiva 
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dc material fino, já que nessa região toda a rede de 
drenagem é perene. 

As amostras coletadas pesaram (quando secas) uma 
média de 2,23kg, sendo acondicionadas em sacos plás
ticos e rotuladas segundo o procedimento de praxe. Em 
quase todas as estações de amostragem foi medido o pH 
da água, utilizando-se o "kit" colorimétríco denominado 
de pH-Metro. 

Posteriormente, as amostras foram enviadas para o 
CEPED (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Bahia), sendo submetidas a diversos procedimentos la
boratoriais. 

Inicialmente as amostras foram secadas ao ar livre e 
em seguida separadas em três frações granulométricas: 
-30+80 mcsh, -80 + ISOmesh e inferior a ISO mesh. 
Cada uma dessas três frações foram posteriormente sub
metidas a um ataque total com uma mistura de ácido 
fluorfdrico, água regia e ácido perclórico (ataque 6). 
Preparadas as soluções, foram então estimadas por 
espectrofotometria de absorção atômica os elementos: 
cobre, chumbo, zinco, cobalto, níquel, ferro e manganês. 
Para o arsênio as frações granulométricas supra-
mencionadas tiveram um procedimento analítico distin
to, passando primeiramente por dissolução com água 
regia, sendo a dosagem feita pelo método do Dietilditio 
Carbonato de Prata. 

Os resultados analíticos mostraram que a fração in
ferior a 150 mesh apresenta os melhores contrastes 
(valor máximo/valor mínimo) para quatro elementos es
tudados, como foi o caso do cobre, chumbo, níquel e 
manganês (tabela 1). 

Nessa etapa de laboratório, o grau de detecção foi 
relativamente alto para todos os elementos (exceção do 
arsênio) e em todas as frações granulométricas es
tudadas. 

Em função dos resultados dos contrastes apresen
tados, decidiu-se pela utilização da fração inferior a 
150mcsh para os ataques geoquímicos seletivos seqüen-
ciados realizados numa etapa analítica seguinte. Nessa 
etapa, o procedimento analítico seqüenciado seguiu o 
seguinte esquema: 

1 - Ácido acético 1M a frio: para remover os 
metais trocáveis adsorvidos em superfícies só
lidas, dissolvendo os sais, principalmente os car-
bonatos. 

2 - Cloridrato dc hidroxilamina 0,1 M em HNO3 

0.01M a frio: para dissolver os óxidos e hidróxidos 
de manganês facilmente reduzidos. 

3 - Água oxigenada 30% a 80°C: para decompor 
os compostos orgânicos e os sulfetos em geral. 

4 - Cloridrato de hidroxilamina 0,25M, em HCI 
0.25M, a 70°C: para decompor os óxidos e hidró
xidos de ferro moderadamente reduzidos. 

5 - Ácido fluorídrico-água régia-ácido percló
rico: para decompor a fração cristalina residual, 
tais como os silicatos e os óxidos de ferro e 
manganês bem cristalizados. 

As soluções químicas preparadas com esses cinco 
extratores foram "passadas" no aparelho de Espec
trofotometria de Absorção Atômica, para a determi
nação dos elementos: cobre, chumbo, zinco, cobalto, 
níquel, ferro e manganês. 

De posse dos resultados analíticos, procedeu-se ao 
tratamento dos dados utilizando-se calculadoras de bol
so e programas computadorizados do sumário da estatís
tica básica (SUMEST), correlação e regressão simples e 
múltipla seqüenciada (CORREL e REGRESS). Estes 
foram precedidos pelos programas ENTCHR, 
CHRBIN, REPLAC e PRTALL, todos pertencentes ao 
GEOQUANT na sua versão 3.0. O processamento foi 
feito em computador de marca Protógica, modelo SP 16, 
instalado na gerência de geologia da Superintendência 
de Geologia e Recursos Minerais (SGM). 

Dados Obtidos e Interpretação dos Resultados 

O pH das drenagens 

No transcorrer dos trabalhos de campo foram feitas 
leituras de pH em 27 estações de amostragem, das 33 
visitadas. O menor valor obtido foi 5,3 e o maior 7,2, 
obtendo-se um valor médio de 6,54, denotando um meio 
ácido a neutro. 

Em dezenas de leituras de pH realizadas pela CBPM 
em 1980, na região limitada pela Folha Amargosa 
(1:100.000), foram encontrados valores que variaram de 
4 a 7. Especificamente no setor SE da referida folha (que 
é o caso das duas áreas deste trabalho), o pH variou de 4 
a 6. 

Para essas condições físico-químicas pode-se admitir 
que somente o Mn estaria solúvel na água dos riachos da 
Areia e Muquiba. Os outros elementos logo estariam 

Tabela 1 - Contrastes mostrados pelos elementos-traço em função da fração granulométnca. 

Contraste = Valor Máximo/Valor mínimo 
Fração 
mesh Cobre Chumbo Zinco Cobalto Níquel Ferro Manganês Arsênio 

- 3 0 + 8 0 1,0 1,0 17,7 1,0 4,3 11,4 19,2 2,1 
-80 + 150 2,0 2,1 9,1 2,8 2,8 5,5 15,7 3,6 

-150 6,0 4,9 13,6 2,0 7,1 8,1 31,2 2,9 
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precipitados a alguma distância da rocha-foate, pro
duzindo halos de dispersão com distâncias ainda ig
noradas. Brevemente algumas informações sobre a zona 
de iminência (alcance da dispersão) dos elementos aqui 
estudados serão publicadas como um estudo comple
mentar a este trabalha Para tanto, foram confeccio-
nados 43 varíogramas em computador, com o objetivo de 
fornecer estas e outras informações adicionais, visando 
ao planejamento do intervalo de amostragem em se
dimentos de corrente, quando da realização de futuros 
trabalhos de prospecçáo geoqufmka. 

O pH crítico (abaixo do qual o elemento metálico é 
solúvel e transportado pela água superficial e sub
terrânea) para o cobre é 53; para chumbo, zinco e 
cobako é de 6fi; para níquel 6 de 6,7; para ferro ferroso 
é de 2fl e para ferro féríco é de 5,5, enquanto para o 
manganês 6 de 8£ a 8ft Esses dados são 
forma genérica e estão relacionados a ambientes oxi-
dantes, ou seja, condições positivas de Eh. Em condições 
redutoras, como por exemplo em drenagens com forte 
influência da matéria orgânica, esses valores podem 
mudar. 

Distribuição dos Ekmeatos-Traço na Corrente 

Cobre 
As extrações, com os diversos ataques para o cobre, 

geraram normalmente valores baixos, excetuando-se 
aqueles produzidos pelo ataque 5 e, eventualmente pelo 
ataque 3. Com o ataque 5 extraíram-se em média 70,9% 
do teor de cobre contido nas amostras, enquanto com o 
ataque 3 extraíram-se em média cerca de 13,6%. 

Os valores do desvio-padrão geométrico (o) e do 
coeficiente de variação (C) evidenciaram que o ataque 5 
pode oferecer os melhores contrastes geoquímicos para 
toda a região, podendo o ataque 3 fornecer também 
bons contrastes para o riacho da Muquiba. 

Os dados de correlação linear mostraram boas as
sociações do cobre com o chumbo (r = 0,78) no ataque 1 
e manganês (r= 0,80) no ataque 5 para o riacho da 
Areia. Já no riacho da Muquiba o cobre está fortemente 
associado ao ferro (r= 0,74) e manganês (r= 0,74) no 
ataque 3. 

Chumbo 
Para o chumbo, os valores médios mais significativos 

foram também aqueles produzidos pelo ataque 5, repre
sentando cerca de 77,5% do teor de chumbo contido nas 
amostras. 

Os valores do desvio-padrão geométrico (a) e do 
coeficiente de variação (C) evidenciaram que o ataque 5 
é o que pode fornecer os melhores valores de contraste 
geoquunico para toda a região. 

Os dados de correlação linear não mostraram asso
ciações significativas entre o ei. abo e qualquer outro 
elemento químico pesquisado. 

Zinco 
Os valores médios mais significativos para o zinco 

foram também produzidos pelo ataque 5, representando 
cerca de 76,8% do teor de zinco contido nas amostras. 
Secundariamente, o zinco extraído pelo ataque 1, 
apresenta algum significado, representando entre 7 a 8% 
do teor desse elemento nas amostras. 

Os valores do desvio-padrão geométrico (o) e do 
coeficiente de variação (C) mostraram que se pode 
obter bons contrastes geoqumncos através dos ataques 2 
e 5 para toda a região, sendo que no riacho da Areia 
pode-se ainda obter bons contrastes com o ataque 4, 
enquanto no da Muquiba com o ataque 3. 

Os dados de correlação linear mostraram que esse 
elemento encontra-se fortemente associado ao man
ganês (r = 0,73) quando extraído pelo ataque 5 no 
riacho da Areia. No riacho da Muquiba o zinco en
contra-se fortemente correlacionado com o cobalto, 
ferro e manganês em todos os ataques utilizados. 

Cobalto 
Para esse elemento verifica-se que os valores médios 

dos seus teores são também muito baixos, excetuando-se 
aqueles obtidos com o ataque 5, que extraiu das 
amostras, em média, 74% do teor desse elemento. 

Com relação aos dados de desvio-padrão geométrico 
(a) e coeficiente de variação (C) para esse elemento, 
podemos observar que o ataque 5 poderia fornecer os 
melhores contrastes geoquímicos para a região, embora 
no riacho da Muquiba os ataques 1 e 2 também 
poderiam fornecer bons contrastes. 

Os dados de correlação linear mostraram boas as
sociações desse elemento com o níquel (r = 0,94) no 
riacho da Areia, enquanto no riacho da Muquiba o 
cobalto está fortemente associado ao ferro e manganês 
quando são extraídos pelos ataques 1,2 e 5. Verifica-se 
também fortes associações com o níquel, quando se 
utiliza os ataques 1,2 e 4. 

Níquel 
Já para o níquel pode-se verificar que os teores 

obtidos com os diversos ataques utilizados são muito 
baixos, inclusive com o ataque 5, que representa cerca de 
57% do teor desse elemento nas amostras. 

Os valores do desvio-padrão geométrico (a) e do 
coeficiente de variação (C) sugerem que o ataque 5 
poderia fornecer os melhores contrastes geoquímicos 
para o riacho da Areia, enquanto no riacho da Muquiba 
os valores de dispersão em torno da média mostraram-se 
muito baixos, não permitindo, portanto, qualquer su
gestão sobre o melhor contraste geoquímico. 

Os dados de correlação linear não evidenciaram boas 
associações do níquel com os outros elementos 
pesquisados, apenas moderadas associações com o ferro 
no riacho da Areia e uma forte associação com o 
manganês (r = 0,78) no riacho da Muquiba. 
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Faro 
Já para o ferro pode ser verificado que os valores 

médios dos seus teores são muito altos, destacando-se 
aqueles obtidos com o ataque 5, que representam em 
média cerca de 90% do teor desse elemento nas amos
tras. Outros ataques contribuem muito pouco no côm-
puto total dos teores nas amostras, como por exemplo, 
os teores obtidos com o ataque 1. 

Os valores do desvio-padrão geométrico e do coefi
ciente de variação sugerem que o ataque 5 poderia 
mostrar bons contrastes geoquímicos no riacho da 
Areia, enquanto no riacho da Muquiba pode-se destacar 
o ataque 3 como provável fornecedor de bons contrastes. 

Os dados de correlação linear não evidenciaram boas 
associações do ferro com os outros elementos pesqui
sados no riacho da Areia, enquanto no riacho da Mu
quiba esse elemento apresenta-se fortemente associado 
ao manganês, quando se utiliza os ataques 1,3 e 5. 

Manganês 
Também para o manganês verifica-se que os seus 

valores médios são relativamente altos quando são ex
traídos pelo ataque 5, representando cerca de 64% do 
teor desse elemento nas amostras. No riacho da Areia, 
além do ataque S, pode-se verificar que o ataque 1 retira 
das amostras cerca de 22% do teor de manganês. 

Os valores do desvio-padrão geométrico e do coefi
ciente de variação assinalam bons contrastes para todos 
os ataques utilizados, destacando-se o 2 para o riacho da 
Areia c o 3 para o riacho da Muquiba. 

Os dados de correlação linear mostram que esse 
elemento encontra-se fortemente associado ao cobre e 
zinco no riacho da Areia, quando se utiliza o ataque 5, 
enquanto no riacho da Muquiba encontra-se associado 
principalmente ao zinco e ferro, quando são utilizados 
todos os cinco ataques. Com o cobalto, o manganês 
mostra-se fortemente associado quando se utiliza os 
ataques 1, 2, 4 e 5, enquanto com o cobre o manganês 
encontra-se também muito associado quando se utiliza o 
ataque 3, e níquel quando se utiliza o 4. 

Arsênio 
Para o arsênio só foi utilizado o ataque forte na 

amostra total (ataque 6), mostrando um teor médio de 
2,48ppm e altos valores de desvio-padrão geométrico 
(3,32) e de coeficiente de variação (1,80). Para o riacho 
da Muquiba os resultados analíticos mostraram valores 
sempre inferiores a 2ppm, não permitindo o seu tra
tamento estatístico. 

RESULTADOS ALCANÇADOS E CONCLUSÕES 

A prospecçâo geoquímica orientativa para o cobre, 
chumlH), níquel e manganês nessa região mostrou que a 
frp.yao granulométrica inferior a I50mcsh é a que pode 
apresentar os melhores contrastes geoquímicos quando 

se utiliza uma extração forte nas amostras de sedimento 
decorrente. 

Os melhores graus de detecção encontrados para 
todos os elementos estudados em toda a região, foram 
obtidos através do ataque 5. Também com o ataque 3 
obteve-se bons resultados para cobre e com o ataque 1 
para zinco e manganês. Para esse último elemento, os 
processos de adsorção são mais intensos no riacho da 
Areia do que no da Muquiba. 

Os melhores contrastes geoquímicos para os ele
mentos cobre, chumbo, zinco e cobalto nmhfai foram 
obtidos pelo ataque 5 em toda a região. Para o níquel e 
ferro verificou-se que esse ataque só fornece bons con
trastes no riacho da Areia. Com relação ao ataque 3, 
pode-se verificar sua grande importância quando 
utilizado em amostras coletadas no riacho da Muquiba, 
talvez devido à presença de muita matéria orgânica nos 
sedimentos desse riacho, que atravessa na região muitas 
fazendas e plantações de cacau. Nesse riacho verifica-se 
bons contrastes para cobre, zinco, ferro e manganês, 
quando se utiliza o ataque 3. 

Pode-se verificar a importância do ataque 2 como 
gerador de bons contrastes para zinco em toda a região e 
para cobalto (riacho da Muquiba) e manganês (riacho 
da Areia), evidenciando a importância dos óxidos de 
manganês amorfos na pesquisa desses metais. 

Quanto à associação geoquímica entre os diversos 
elementos estudados, pode-se afirmar o seguinte: o 
cobre apresenta-se fortemente associado ao manganês 
extraído pelo ataque S no riacho da Areia, enquanto no 
riacho da Muquiba ele apresenta-se fortemente as
sociado ao ferro e manganês extraído pelo ataque 3. Isto 
mostra a importância dos óxidos de manganês cris
talizados na pesquisa de cobre no riacho da Areia e da 
matéria orgânica contendo ferro e manganês no riacho 
da Muquiba. 

Com relação ao chumbo, não ficou evidenciada 
qualquer associação plausível desse elemento com os 
outros metais pesquisados na região, apenas alguma 
evidência da sua associação com o cobre (ataque 1), 
adsorvido em partículas sólidas (argilas, colóides, grãos 
e fragmentos em geral). 

Para o zinco verifica-se também uma forte associação 
com o manganês pelo ataque 5 no riacho da Areia, 
evidenciando também a importância dos óxidos de 
manganês cristalizados na pesquisa de zinco no riacho 
da Areia. Para o riacho da Muquiba não ficou definida 
qual a melhor associação para o zinco. Os dados 
mostram fortes associações com o cobalto, ferro e 
manganês extraídos com todos os ataques. 

Para o cobalto verifica-se fortes associações com o 
níquel extraído com o ataque 4, tanto no riacho da Areia 
quanto no da Muquiba, evidenciando a importância dos 
óxidos de ferro moderadamente cristalizados na 
pesquisa desse elemento, funcionando o níquel como 
seu farejador. O cobalto estaria também associado aos 
óxidos de ferro e manganês cristalizados no riacho da 
Muquiba. 
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Finalmente, para o elemento níquel, observa-se for
tes associações com os metais ferro e manganês absor
vidos nos óxidos de ferro cristalizados e fracamente 
cristalizados, respectivamente, sendo o primeiro mais 
comum no riacho da Areia, enquanto a segunda asso
ciação é mais comum no riacho da Muquiba. 

Em resumo, para futuros programas de prospecção 
gcoquímica com sedimento de corrente na região ou em 
outras regiões com características semelhantes, sugere-
se, para realçar as anomalias de cobre, chumbo, zinco, 
cobalte, níquel e ferro, a extração desses metais direta
mente dos óxidos de ferro cristalizados existentes nos 
sedimentos de corrente. Para o riacho da Muquiba, 
deve-se dar muita atenção à matéria orgânica, principal
mente na pesquisa de cobre, zinco, ferro e manganês. 
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Fig. 1 - Mapa de localização da bacia do riacho da Areia (Ubaíra-BA). 
Fig. 2 - Mapa de localização da bacia do riacho 

da Muquiba (Jequiriçá-BA). 
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Fig. 3 - Mapa geológico da região do riacho da Areia (área 1) e riacho da Muquiba (área 2) . 
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EXPLORAÇÃO GEOQUÍMICA PARA FOSFATOS 
NO ESTADO DO ACRE 

RESUMO 

Prospecçâo geoquímica conduzida no Acre com o 
objetivo de detectar fosfatos que pudessem explicar a boa 
fertilidade da região levou à descoberta desse insumo 
mineral Os fosfatos estão estritamente compondo todas 
as estruturas ósseas e os copróütos dos inúmerosfiagmen-
tos de fósseis de vertebrados espalhados por toda a região. 
Os fragmentos de fósseis fosfáticos estão dentro da 
Formação SoUmões, especialmente na seqüência con-
gfomerútica basal-intermediária. Os fósseis são compos
tos de apatita de baixa cristaUnidade e esmecúta, hal-
loysita e calcita. Os teores de PtOs nos sedimentos 
chegam a 5,3%, enquanto que nos fósseis atingem 32%. 
Nos fósseis os teores de U3O» e terras raras são elevados. 
Não há perspectiva para depósitos econômicos, mas o 
conhecimento geológico desses depósitos poderá revo
lucionar o aproveitamento racional dos solos acreanos. 

INTRODUÇÃO 

Os primeiros interesses em prospecçâo de fosfatos 
no Acre surgiram em 1980, quando o autor, após o 
convívio com os fosfatos de alumínio laterfticos da 
Amazônia Oriental, tomou conhecimento, através do 
mapa metalogenético do Brasil, de 1977, da ocorrência 
de tais minerais na porção oriental do estado do Acre. 
Esse fato foi reforçado com a existência do popular 
"abacaxi de lSkg" típico de Tarauacá, provavelmente 
com crescimento anômalo provocado por adubaçáo 
natural. As primeiras investigações de campo levadas à 
frente em 1985 não encontraram os fosfatos de alumínio, 
mas apenas grande extensão de Iateritos imaturos 
impróprios para fosfatos de alumínio. Nessa ocasião, 
entretanto, o autor deparou-se com vários fragmentos de 
fósseis de vertebrados sendo tratados pelo paleontólogo 
da UFAC, Prof. Alceu Rancy, o qual cedeu algumas 
amostras, que analisadas se mostraram ricas em apatita. 
Diante disso, após uma avaliação das condições 
geológicas preliminares da forma de ocorrência e das 
características químicas e mineralogicas isoladas dos 
diversos tipos de fósseis, em 1988 deu-se início a um 
trabalho de prospecçâo sistemática, no sentido de íden-
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tificar concentrações fosfáticas e poder avaliar as poten
cialidades econômicas desses fosfatos, embora depósitos 
clássicos sedimentares já fossem geologicamente des
favoráveis. Tal insumo 6 fundamental para a potencial 
vocação agronômica daquela longínqua região brasi
leira. 

QUADRO GEOLÓGICO 

O estado do Acre em quase toda a sua extensão, 6 
formado por sedimentos pliopleistocênicos da For
mação Solimões, além de significativos depósitos holo-
cênicos. A Formação Solimões, tipicamente flwiola-
custre, se estende por além das fronteiras do Acre, tendo 
sido depositada sobre os sedimentos miocênicos e pré-
miocênicos da bacia pericratônica do Acre, desen
volvida do Paleozóico até o Mioceno. Os trabalhos 
paleootológicos mostram que a Formação Solimões foi 
palco de fértil desenvolvimento de vertebrados de médio 
a grande porte, com destaque para os quelônios, 
crocodilídeos e toxodontes, cujo extermínio ficou re
gistrado sob a forma de grande riqueza de fósseis, 
provocado, segundo Campbell et alii (198S), por eventos 
catastróficos. Esse ambiente geológico, embora afaste as 
perspectivas mais alvissareiras para fosfatos sedimen
tares, não deixam porém de ser de grande interesse para 
sua reavaliação. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As primeiras pesquisas dos fosfatos consistiram no 
estudo de amostras isoladas de fósseis e sedimentos 
coletados nos arredores das cidades de Rio Branco, 
Feijó e Tarauacá, durante a primeira fase de campo em 
1985. Foram feitas análises mineralogicas e químicas 
totais dos fósseis e para P2O5, CaO e Na20 para os 
sedimentos, além de U e TR para todas as amostras. Os 
resultados obtidos foram instigaotes no que concerne ao 
U, TR e P. Em decorrência disso, em 1988 foi feita uma 
tentativa de coleta sistemática de amostras de solos, 
rochas e fósseis ao longo da BR-364, entre Rio Branco e 
Cruzeiro do Sul e nos rios próximos à estrada. Foram 
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coletadas 170 amostras e descritos vários perfis geo
lógicos amostrados. Destas, 108 foram analisadas por 
duração de raios X para ^ mineralogia, sendo que, 99 
foram analisadas para PzQs, envolvendo 15 de fosseis e 
84 de rochas e solos. 

RESULTADOS 

Os teores de PjOs estão apreseatados na tabela 1, 
tanto para as amostras de sedimentos como de fosseis. A 
analise dos sedimentos foi realizada após a retirada dos 
fragmentos de fosseis visíveis a olho nu. 

As concentrações de PzOs nos sedimentos são rela
tivamente baixas, sempre inferiores a 5%, ficando nor
malmente ente 0 3 e 1,0%. Por outro lado, os teores nos 
fósseis são muito elevados, chegando até a 32%, exceto 
naquelas (< 0,65%). 

Dfctfrifcrtcfco Geográfica e Geológica. 

Os teores de P2O5 mais elevados foram encontrados 
nos arredores de Tarauacá, Sena Madureira e Rio Bran
co (figura 1), especialmente nos locais onde afloram 
camadas mais subjacentes, as quais contêm a maior 
riqueza fossihTera. A coluna estratigráfica aflorante é 
similar entre si para toda a área estudada (figuras 2,3,4 
e 5), compreendendo argilas bege carbonáticas na base, 
arenitos muito finos estratificados na parte in
termediária e argilas marrom-esverdeadas no topo. Lo
calmente, no topo da camada carbonática observa-se a 
formação de material conglomerático, em geral rico em 
fragmentos de fósseis de vertebrados. Essa zona 
apresenta os teores mais elevados de P2O3 (figuras 2,3, 
4e5). 

Terras Raras e Urânio. 

Enquanto os sedimentos apresentam teores de terras 
raras (tabela 2) na ordem crustal (81 a 193ppm), os 
fragmentos de diferentes vertebrados fósseis atingem 
1.853ppm, muito além daqueles dos sedimentos ma
trizes. Teores de terras raras dessa ordem em fragmen
tos ósseos são reportados por Slansky (1980). O mesmo 
comportamento foi verificado para U308, cujos teores 
nos sedimentos são inferiores a 41ppm, enquanto nos 
fósseis alcançam 225ppm, valores estes anômalos. 
Slansky (op. cit.) também apresenta teores anômalos de 
U3O8 em fragmentos ósseos. 

Correlação com a Mineralogia. 

A composição mineraJógica dos sedimentos e dos 
fósseis estão na tabela 3. Os sedimentos são constituídos 
basicamente de quartzo, feldspato, esmectita, halloysita 
e calcita, além de pequenas quantidades de caolinita, 
gípso, pinta e apatita, e às vezes de aragonita, siderita e 
dolomita. Os fósseis, por sua vez, são tipicamente à base 

de apatita de baixa cristalmidade, além de calota, gípso 
e quartzo. Apenas aquelas não contêm quase apatita, 
sendo formadas quase exclusivamente por calcita. 

Pelo exposto e pelos dados da tabela 2 é evidente que 
a distribuiçio de P2Qs, TR e U3O» está diretamente 
relacionada com a mineralogia dos fósseis, ou seja, a 
apatita. Os teores de P2O5 formam o mineral apatita, 
cuja presença é responsável pelos teores de terras raras 
e urânio. Esse comportamento é típico do mineral 
apatita. 

CONCLUSÕES 

Os fosfatos do Acre estão intrinsecamente rela
cionados com o conteúdo fossihtero de vertebrados, 
incluindo os mais diferentes fragmentos ósseos, como 
vertebras, cascos, placas dénnkas, dentes e mesmo os 
copróhtos (exceção feita às quclas). Os sedimentos são 
pobres em P2O5, cujos valores mais elevados repre
sentam apenas mkrofragmentos de fósseis e não mine-
rafizações inorgânicas. Os teores de TR e U3O8 estão 
relacionados aos fosfatos dos fósseis. Os sedimentos 
mais superficiais são geralmente mais pobres em P2O5, 
porém em níveis e em estrutura cristalina de baixa cris-
talinidade, que favorece a disponibilidade lábil do 
fósforo para a rida vegetal, além de estar dentro da 
racha mineralogicamente adequada para formação de 
solos de relativa boa fertilidade, como no Acre. A baixa 
fertilidade na porção oriental é explicada pela presença 
de solos lateríticos, ausentes nas demais regiões do Acre. 
Além disso, os sedimentos superficiais são geralmente 
desprovidos de fósseis, ocorrendo apenas aquelas. Por 
sua vez, os sedimentos holocênico, derivados entre out
ros do retrabalhamento dos pliopleistocênicos ricos em 
fósseis, são em geral altamente férteis em decorrência do 
espalhamento dos fosfatos e das esmectitas. As 
anomalias radioativas, encontradas localmente no Acre, 
devem ser explicadas pela presença dos fósseis. 

A pesquisa dos fosfatos no Acre deve continuar, não 
no sentido de se encontrar jazidas minerais, porém com 
a finalidade de mapear áreas de vários graus de fer-
tilidades para uso racional na agricultura. 
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1 - de PjOs (% eaa pcao) pan os e r d w do Acre 

Dense (aegro) 
Condi (negra) 

Copróaao (negro) 
Placa d a m n (negra) 
Frag. 6neos (negros) 
Cano 
Pfe-cm» 

"XP3Q5» 22,47 

* • • * • 
AC-25 
AC-26 
AC-27 
AC-28 
AC-29 
AC-30 
AC-31 
AC-32 
AC-33 
AC-34 
AC-35 
AC-37 
AC-38 
A C - 4 0 B 
AC-41 
AC-42 
AC-43 
AC-4S 
AC-50 
AC-51 
AC-52 

nos 
0.79 
137 
240 
1.62 
137 
0,70 
0^7 
137 
0,70 
1.62 
137 
035 
0J00 
1.72 
1.25 
0,77 
1^0 
1.12 
0,77 
137 
137 

TP2O5 - 0*7 

Tabela 2 -

_. 

Campo de 

Aasastra 

AC-62 
AC-64 
AC-65 
AC-66 
AC-68 
AC-70 
AC-74 
AC-77 
AC-78 
AC-80 
AC-S3 
AC-84 
AC-8S 
AC-87 
AC-89 
AC-90 
AC-92 
AC-J93 
AC-94 
AC-95 
AC-96 

Variado dai 
Pesado* (ETRP). VyOg e 

rones de veucuiauu* 

Sedunentos 

Quelas 

P205(*) 

21-32 

alé S3 

0,65 

FÓSSEIS 

32^0 Dente (bianco) 
30Í37 Frag, oneos (brancos) 
2032 Ctopiolto (bianco) 
2430 Cbjxóaao (bianco) 
32JD7 Placa dénnica (tmaca) 
224S Vertebra 
2132 Queht 
21,16 

8»8j66 

SEDIMENTOS 
FlOs AnMtfrn 

036 AC- 97 
O33 AC- 98 
039 AC-99 
0,43 AC-100 
039 AC-101 
O37 AC-102 
0£5 AC-103 
036 AC-107 
O34 AC-108 
0,94 AC-109 
0,10 AC-110 
039 AC-111 
0,73 AC-112 
0,49 AC-113 
0#3 AC-114 
530 AC-115 
0,15 AC-116 
036 AC-119 
032 AC-123 
0,48 AC-127 
033 AC-129 

8 = 0,76 

P * * 

039 
0,10 
034 
3,18 
038 
0,48 
0^63 
0,10 
03 I 
0,67 
0,19 
0.43 
0,77 
033 
0,65 
0,72 
0,15 
0.41 
0,72 
030 
O35 

n Terras R 
1 P2O5 cm Fones e Sedimentos do Acre, 

N « 1 5 

Aanostra 

AC-129 
AC-131 
AC-133 
AC-135 
AC-137 
AC-137C 
AC-141 
AC-144 
AC-147 
AC-150 
AC-152 
AC-1S4 
AC-157 
AC-159 
AC-160 
AC-162 
AC-164 
AC-165 
AC-166 
AC-167 
AC-169 

N = 84 

ara» Leves (E 

1335 
2831 
2836 
26,15 
9.42 

1737 
Qj67 

PlOs 

0,13 
031 
0.40 
031 
039 
0,16 
0,05 
0J05 
030 
0,03 
OJ06 
0X6 
031 
0.43 
0,97 
0.08 
033 
0,15 
OjOl 
037 
035 

1*1.1 \ ^ 
TRL) e 

ETRL(ppm) ETRP(ppm) XETR(ppm) U308(ppm) 

444-1661 62-192 

74-177 7-15 

507-1853 110-225 

81-193 até 41 

Tabela 3 - Mmeralogia Semiquantitativa de Sedimentos 
Fone» do Acre. 

Quartzo 
Feldspato 
Esmectifa 
HaDoytiu 
Caottnita 
Cafcita 
Apatite 
Gipso 

Sedf atentos 

+ + + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ 

+ + 
tr 
tr 

Fonende 
Vertebrados 

+ 
-
tr 
-
— 

+ + 
+ + + 

+ 

Qncfas 

+ 
— 
tr 
— 
— 

+ + + 
• 
— 

+ + + muito abundante; + + abundante; + freqüente; 
tr-traço; - Rio-dectectado. 
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RIO ACRE: DOR DE PAU (RIO BRANCO) 

\ 
15 • _ . 

-— — ^* r— — — —__— —_— Rio Acre 

% P 0 
2 5 

50 * 

ESCALA VERTICAL 1 : kOO 

ESCALA HORIZONTAL 1 : 500 

Aluviao (Holoceno) 

Material arenoso com restos de fosseis e vegetais 

Argila cinza com concreçoes piritosas e vegetais 
piritizados 

Fig. 2 - Perfil geológico junto ao rio Acre, localidade Dor de Pau (Rio Branco). 
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GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS DE CORRENTE APLICADA À 
REGIÃO PEGMATÍTICA DE SÃO LUÍS DO PARAITINGA (SP) 

Mário Lincoln De Carlos Etchebehere 
Duilio Rondinelli 

Carlino Amaral Silveira 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT 

RESUMO 

A região de São Luís do Paraitinga apresenta nu
merosas ocorrências de pegmatitos associadas à zona de 
cisaOuanento de Cubatão e terrenos granito-gnáissicos 
adjacentes. 

Anomalias geoquímicas de primeira, segunda e ter
ceira ordens, obtidas através de tratamento estatístico 
simples, definidas respectivamente com base nospercentis 
95, 80 e 70 da curva de freqüência acumulada em por
centagem, demonstraram que a superposição das ano
malias de B, Ba, Li, Be, Sn e Sr englobou 60% dos 
pegmatitos conhecidos na área. 

INTRODUÇÃO 

Os pegmatitos da região de São Luís do Paraitinga 
são conhecidos de longa data, tendo sido estudados por 
Knetch (1934,1940,1950). Nessa região são encontradas 
numerosas ocorrências de pegmatitos, istando, as mais 
importantes, posicionadas na zona de cisa-lhamento de 
Cubatão. Alguns pegmatitos têm sido lavrados para 
feldspato, mica e caulim, corroborando a importância 
econômica dessas rochas na área. Mais recentemente, os 
pegmatitos dessa região foram estudados pelo Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 
(IPT), em projeto patrocinado pela Secretaria de 
Ciências, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do 
Estado de São Paulo, através do Programa de Desenvol
vimento de Recursos Minerais (PRÓ-MINÉRIO) - IPT 
(1984a) (Etchebehere et alii, 1985). As informações 
provenientes de tais estudos, somadas aos dados 
geoquímícos e geológicos obtidos através dos levan
tamentos sistemáticos fomentados pelo PRÓ-
MINÉRIO nas folhas São Luís do Paraitinga e 
Natividade da Serra, ensejaram a elaboração de algumas 
considerações geoquímicas a respeito dos pegmatitos 
dessa região. 

O presente trabalho objetivou definir e caracterizar 
as anomalias geoquímicas que melhor refletem as faixas 
onde os pegmatitos são mais abundantes e têm maior 
porte, fazendo uso de tratamento estatístico simples. 

LOCALIZAÇÃO E ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

A área estudada localiza-se no leste do estado de São 
Paulo (figura 1), sendo definida pelas coordenadas 
23°10' e 23o20' de latitude sul e 45°15' e 45°30' de lon
gitude oeste. 

O clima predominante na região é o subtropical 
quente a superúmido, com seca ou sub<eca de 1 a 2 
meses, em zonas limítrofes com os cimas tropicais 
quente e mesotérmico brando, úmido:, t superúmidos, 
ambos na zona de transição entre áreas com suóseca e 
seca de 1 a 2 meses. O clima quente apresenta 
temperaturas médias superiores a 18°C durante o ano 
inteiro e predomina nas áreas abaixo da cota 600m. 
Nessas áreas o inverno é mais ameno e ocorre associado 
a frentes polares frias ocasionais. O clima subquente, 
com temperatura média inferior a 22°C, é encontrado 
nas cotas acima de 600m, com o predomínio de 
temperaturas amenas no inverno, influenciadas pela 
latitude. O clima mesotérmico brando, por sua vez, com
preende as partes mais altas da serra do Mar, correspon
dentes a altitudes superiores a 1.000m. Esse clima carac
teriza-se pelo predomínio de temperaturas amenas o 
ano inteiro, com média anual variando em torno de 18 e 
19°C. O mês mais quente acusa temperatura média in
ferior a 22°C, enquanto no inverno ocorre pelo menos 
um mês com temperatura média inferior a 15°C. Nessas 
áreas ocorre, esporadicamente, o fenômeno da geada, 
podendo ser alcançadas temperaturas de até 4°C 
negativos. 

A precipitação média anual é de aproximadamente 
1.500mm, com o período mais chuvoso correspondendo 
ao trimestre dezembro/janeiro/fevereiro, o qual tende a 
derivar, mais próximo ao litoral, para o trimestre 
janeiro/fevereiro/março. Ass:.u, o regime de precipi
tação caracteriza-se principalmente por uma estação 
muito chuvosa com precipitação abundante, intercalada 
com uma estação muito quente, geralmente não muito 
prolongada, variando de 1 a 2 meses secos. 

No que se refere à vegetação, a região encontra-se 
situada no limite dos domínios da floresta perenifólia 
higrófila costeira e da floresta subcaducifólia tropical. A 
devastação nessas florestas é generalizada, principal-
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mente oode o relevo 6 mais suave, permitindo com maior 
facilidade a penetração do homem e, conse
qüentemente, a exploração da terra. 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

Em termos gerais, predominam, na área aqui tratada, 
seqüências Utkas pré-cambrianas muito tectonizadas e 
que incluem fades metamórficas variando de xistos-ver-
des a granuüto. Os termos granftko-gnusskos são os 
mais freqüentes, seguindo-se xistos variegados, gnaisses, 
granitóides, quartzitos, rochas calcissilicáticas e 
mármores, geralmente migmarjzados em diversos graus 
de intensidade (figura 2). Os corpos granitóides osten
tam composições que variam de granuicas a tooalítkas, 
e apresentam-se estruturalmente ora em forma isótropa, 
ora foliada. Grosso modo, o arcabouço Iftko da área 
inclui rochas de um embasamento antigo, as quais se 
associaram seqüências ígneo-sedimentares, ambos os 
conjuntos tendo sido deformados por intensos e ubíquos 
processos de tísalhamento dúctil (Y. Hasui, inf. verbal). 
As intrusões pegmatíticas não estão ásalhadas, pelo que 
se depreende uma idade mais jovem para as referidas 
manifestações. Os pegmatites ocorrem sob a forma de 
diques, lentes ou corpos irregulares, de dimensões 
variadas, e se concentram, preferencialmente, na zona 
de cisalhamcnto de Cubatão. 

A tabela 1 descreve as principais características dos 
pegmatites, extraídas da literatura geológica, valendo 
destacar a couposição mineralógica relativamente sim
ples dessas rochas, com predomínio de quartzo, feids-
patos, moscovita e tunnalina preta. 

Em alguns corpos foram encontrados cristais de 
berilo e columbo-tantalita, prenunciando mudanças 
mincralógicas importantes no que se refere às pos
sibilidades de minerais raros. Os pegmatites formam 
massas homogêneas a incipientemente zonadas, manten
do contatos discordantes ou não com a estrutura das 
rochas encaixantes. 

A origem das intrusões pegmatíticas ainda é objeto 
de discussão e foge ao propósito deste trabalho; todavia, 
duas hipóteses podem ser levantadas, a saber: ligação 
genética com granitóides pós-tectônicos (Themag, 1983) 
e origem a partir de segregações tardias associadas aos 
processos de cisalhamento que afetaram a área. 

GEOQUÍMICA REGIONAL 

Os dados geoquímicos de 400 amostras de sedimen
tos de corrente, de bacias de captação de aproximada
mente lkm , provenientes do Programa Geoquímica 
Regional do PRÓ-MINÉRIO, das folhas São Luís do 
Paraitinga e Natividade da Serra, foram reunidos numa 
quadrícula de 470km2, composta pela porção sul da 
Folha São Luís do Paraitinga e porção norte da Folha 
Natividade da Serra (figura 1). 

As análises geoquímicas foram executadas pelo 
GEOLAB da GEOSOL por espectrografia ótica de 
emissão para 30 elementos, utilizando-se a fração menor 
que 80mesh, pulverizada a menos 200mesh. Objetivando 
este trabalho, foram escolhidos os seguintes elementos: 
Fe, Ca, Mg, Ti, Mn, B, Ba, Be, Cr, La, Li, Mo, Nb, Pb, Sn, 
Sr, Y e Zr, cujos resultados analíticos foram inter
pretados pelo método dos percentis. 

Na definição dos limiares das anomalias de terceira, 
segunda e primeira ordens forai jtilizados, respectiva
mente, os percentis 70, 80 e 95 da curva de freqüência 
acumulada em porcentagem (tabela 2). Por outro lado, 
na elaboração dos mapas geoquímicos, pelo método da 
superposição (figuras 3 a 6), utilizaram-se, para os 
elementos considerados, somente valores acima do per-
centil80. 

RESULTADOS OBTIDOS 

Em termos de mapeamento geoquunico, o grupo de 
elementos, dentre os analisados, que melhor delimita as 
ocorrências de pegmatites da área, são os elementos B, 
Ba, Be, Li c Sn, com destaque para o B, devido à 
constante presença de tunnalina nos pegmatites da 
região (tabela 1). A interpretação da distribuição dos 
elementos Li, Be e Sn, de certa forma, foi prejudicada 
face a seus baixos graus de detecção, pois, respectiva
mente, apenas 20,21 e 33 amostras foram consideradas, 
cujos valores estão acima do limite de detecção do 
método utilizado. 

Os mapas das figuras 2 e 3 mostram que a associação 
B-Ba-Be-Li-Sn-Sr enfeixa 15 ocorrências de pegmatites 
num total de 19 cadastradas. O conjunto de valores 
maiores que 280, 900, 5,126,13 e 120ppm, respectiva
mente para B, Ba, Be, Li, Sn e Sr delimita uma ampla 
faixa de direção ENE, sobrejacente aos litótipos das 
unidades B (granito-gnaisse a duas micas), C 
(granitóides e migmatitos), D (milonitos, filonitos e 
cataclasitos da zona de cisalhamento de Cubatão) e E 
(biotita-gnaisse, xistos, quartzo-xistos, quartzitos, mig-
matizações). 

Os mapas das figuras 2 e 4 apresentam uma asso
ciação composta por Ba-Sr, a qual engloba quatro 
ocorrências cadastradas e delimita uma faixa de direção 
ENE, restrita praticamente à unidade C (granitóides c 
migmatitos) e, em menor escala, à unidade B (granito-
gnaisse a duas micas). 

Os mapas das figuras 2 e 5 mostram que o destaque é 
a associação B-Be, às vezes com Sn, que abrange oito 
ocorrências cadastradas e delimita também uma estreita 
faixa de direção ENE, restrita praticamente à zona de 
cisalhamento de Cubatão e a porções vizinhas das 
unidades C c D, migmatizadas e cisalhadas em inten-
sidades variáveis. 

Zonas menores, constituídas por B-Sn-Li, Be-Sn ou 
apenas Be ou Sn, condicionadas por cisalhamentos de 
menor porte ou mesmo pequenos veios pegmatíticos de 
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direçio predominantemente ENE, aparecem também 
no interior das unidades B e C Peqnenaa zonas de Li 
estio restritas à unidade B. 

Os demais elementos analisados, Nb, IT. Zr, Ca etc, 

eas toda a área (figura 6), ao contrário das zonas 
anômalas definidas pelos elementos B, Ba, Be, Li, Sn e 
Sr, restritas à faixa pegniatítica. 

Quanto ao Nb, apesar de soa distribuição por toda a 
área (figura 6), e não somente na fiam pegmatftka, o 
pegmatite de número 16 (figuras 3 a 6 e tabela IX ánico 
corpo portador de cohunbo-tantalka cadastrado na 
área, localiza-se em bacia de captação de uma amostra 
com 36ppm de Nb, considerada anômala de terceira 
ordem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mapa da associação geoqubnka B-Ba-Be-Li-Sn-
Sr, obtido a partir de valores superiores ao percearjl 80 
por espectrografia ótica de emissão, na densidade de 
una amostra por km2, detectou 60% dos pegmatites 
jfrtaitff*"f -ft f*•»« ntfwdaria 

O elemento B, no método utilizado, é mais que sufi
ciente para delimitar os pegmatites associados à zona de 
cisaUiammto de Cubatâo. O elemento Be, apesar de sua 
boa sensibilidade por espectrografia ótica e associação 
com B, principalmente na zona de cisalhamenfo, não 
detectou pegmatites portadores de berilo, face à sua 
posição em relação is drenagens. 

Na identificação de pegmatites complexos dentro da 
fana delimitada na figura 2, seriam necessárias, alem de 
análises para Nb, Y, B, Be, Sr e Ba, análises de Li e Sn 
por métodos mais sensíveis, complementadas por 
análises de F, P, As, Ta, U e terras raras por métodos 
adequados. 

De um modo geral as regiões pcgmatfricas do estado 
de São Paulo, mostradas na figura 7, apresentam corp 

atingindo a folha contígua (Lagoinha), sugerem-se 
trabalhos geoquunicos nos moldes apresentados, visan
do «constatar e caracterizar o coinportamento da parte 
oriental da região pegmattica de São Luis do Paiakinga. 
Para um make entendimento desta área, recomenda-se 
também um cuidadoso inventário de todas as 
ocorrências pegmatíticas dessa faixa, visando a umamel-
hor caracterização geológico-geoqpnmica. 

Os autores do tnàfaBtaagntdecem ao PRÓ-MINÉRIO 
pela Sberaçao dos dados dosprojetas sob seu patrocbúo, 
bem como ao IFT, espeàabnente ao setor de Desenho, 
sem o OMI não teria sido possível o elaboração deste. 
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Tabela 2 - PirimctiosEstatfeicos<taQuadifcuk(N*406). 

Elemento 

Fe 
Ca 
Mg 
Ti 
Mn 
B 
Ba 
Be 
Cr 
La 
Li 
Mo 
Nb 
Pb 
Sn 
Sr 
Y 
Zr 

"Backarowd" 

1,80 
0,15 
0,16 
039 

400 
120 
450 

2 
24 

160 
84 
4 

22 
19 
8 

53 
66 

760 

Anomalia 

2,4-3,00 
024-0,33 
0,25-032 
032-0,61 
560-670 
200-280 
700-900 

3 - 5 
34-42 

250-370 
105-126 

5 - 6 
31-36 
30-39 
10-13 

90-120 
110-150 

1300-1600 

Anomalia 
de 

3= ordem 

3,0-43 
033-038 
032-064 
0,61-0,92 
670-1200 
280-900 
900-1300 

5 - 8 
42-67 

370-910 
126-150 

6 - 8 
36-53 
39-57 
13-16 

120-220 
150-340 

1600-3700 

Aaomalia 
de 

bordem 

>430 
>038 
>0,64 
>0,92 
>1200 
>900 
>1300 
>8 
>67 
>910 
>150 
>8 
>53 
>57 
>16 
>220 
>340 
>3700 

AmpUtmte 
de 

15 ontem 

0 2 8 - 9 ^ 
0,05-1,6 
0,02-2,0 
0,05-3,6 
34-5000 
10-3300 
28-1800 

1-10 
5-130 

20-4400 
50-174 
3-10 

10- 120 
10-98 
5-24 
5-450 
5-1650 
20-5000 

Obs.: Fe, Ca, Mg e Ti em %; demais elementos em ppm. 

52°W 50°W 48°W 46°W 

20°S 

22°S 

24° S 

4&_ 

23°S 

23°10'S 

23°20'3 

Area estudada 

45°30'W 45°15'W 
23°30'3 

Fig. 1 - Locatizaçáb da área estudada. 
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Fig. 3 - Map» da associação B-Ba-Be-Li-Sn-Sr. 
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Fig. 5 - Mapa da distribuição de B-Be-Li-Sn 
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Fig. 4 - Mapa de distribuição de Ba e Sr. 

Fig. 6 - Mapa da associação Nb-Ti-Zr-Ca. 



46 n CBGq-Bqton^o Gcoqrfwka 

21 

s 
o 

IO 
o t o ~ 

5 -o» 
Ê o£ 
I °-£ « o 
O 111*-
- o » 

• 3 K 
•o J J U J a» "5 

j» S O Q . 
0 - 1 . 0 

(9 
CO 
o 

C 00 D O 

S.Q-8UÍ2 '«"""Sg 3 

z J» • 2 o • E o o to o * 
a. .5ac-S- to a. ui Sto com 

I I I I I I I 

o» 

o t o = õ $ « 

O D U O U l L Q 

o 
«D 

o 

CO 
o 
r-
CM 

«o 
o 

-O 
10 

5 
o 
«D 

o 

•z. 

r * i 

<x 

! -

> . 

/ . 

o 
•2-

o 
-CD 

o o» 
CO * 
o 
IO 
CM 

5 

•oi co 
o 

CM 

5 
o 

-o 
IO 

o 
CM-

o . 
co 

o. 



1 - J . L- ^ L . • f n 

GEOQUÍMICA REGIONAL DA FOLHA 
PILAR DO SUL-SÃO PAULO 

DuÜio RondmeUi 
José Alberto Quintanilha 

Cortino Amaral Silveira 
Osamu Maeyama 

Paulo Beljavsku 
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, SP) 

RESUMO 

Seiscentas e dezenove amostras de sedimentos de cor
rente foram analisadas por especoopafia quantitativa, 
para 30 elementos, na fração menor que SOmesh e pul
verizadas a menos 2O0mesh. Os dados analíticos foram 
interpretados pelos métodos dos percentis e de análise 
f atonal Comparando-se os mapas geoqumucos obtidos 
por superposição e pelos escores fatoriàs, concluiu-se que 
o método de análise fatonal foi mais eficaz, principal
mente na distinção de três importantes corpos graníticos 
da área. 

INTRODUÇÃO 

Dando continuidade ao Programa de Geoquímica 
Regional da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desen
volvimento Econômico do Estado de São Paulo -
SCTDE, através do Programa de Desenvolvimento de 
Recursos Minerais - PRÓ-MINÉRIO, para o em
basamento cristalino do estado de São Paulo, em sua 
fase de reconhecimento, abrangendo oito folhas 
topográficas, os dados geoquímicos da Folha Pilar do 
Sul foram trabalhados primeiramente com a técnica de 
superposição dos elementos anômalos e posteriormente 
com a técnica multivariada de análise fatorial, ambas 
objetivando a definição de zonas anômalas para futuros 
trabalhos de semidetalhe em áreas potenciais à 
mineralização. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 
mostrar os resultados obtidos pelas técnicas referidas, 
bem como incrementar ou incentivar a aplicação da 
técnica de análise fatorial já utilizada por diversos 
autores, tais como Nicbol et alii (1969), Galbraith et alii 
(1973) e Saager et alii (1974), em trabalhos de 
geoquímica regional, como rotina. 

LOCALIZAÇÃO E ASPECTOS FISIOGBÁF1COS 

A folha topográfica Püar do Sol (IBGE-SF-23-Y-C-
. V-f), na escala 1:50.000, localiza-se a sudeste do estado, 
entre as latitudes de 23*45* e 25W S e as longitudes de 
47*30* e 47*45' W (figura 1). Quanto aos aspectos 
fisiográficos, está inserida em sua maior parte no Planal
to Atlântico, representada principalniente pela Zona 
Planalto de Ibiúna. limitada pelo espigao da serra de 
Paranapiacaba a sul, tem-se a província costeira através 
da Zona de Serrania Costeira, particularmente repre-
sentada pela subzona homônima à serra. A noroeste, nos 
domínios da bacia do Paraná, a Depressão Periférica 
aparece através das zonas do Paranapanema e do médio 
Tietê. Atualmente a cobertura vegetal natural da área 
estudada é representada pelas florestas latifoliadas 
tropicais e subtropicais úmida de encosta. A porção sul 
da área que engloba a serra de Paranapiacaba é atual
mente o último reduto de florestas parcialmente intac
tas. A média anual de pluviosidade situa-se entre 1.300 e 
1.500mm na porção da área ocupada pelo Planalto 
Atlântico e Depressão Periférica, sendo superior a 
1.500mm na área da serra de Paranapiacaba. A 
pluviosidade máxima ocorre no período de outubro a 
março, enquanto a mínima é verificada no período de 
junho a setembro. Quanto às temperaturas médias da 
área, a falta de registro dificulta uma análise, entretanto 
no mês mais frio a temperatura média está abaixo de 
18*C, o verão é brando e o més mais quente apresenta 
temperatura média de 22*C. 

GEOLOGIA REGIONAL 

Segundo o Projeto Geologia da Folha Pilar do Sul 
(SF-23-Y-C-IV-4) - Estado de São Paulo, IPT (1983a) e 
Stein (1984), foram reconhecidas na área (figura 2) as 
seguintes grandes unidades: os metamorfitos dos grupas 
Açungui e São Roque, e um possível núcleo de seu 
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deucminada Piedade, e sabdnidkb m corpos Saraput 
serra d* Baleia, Tapwaf e Córrego do Gázeo; w sate 
gramuca pofi-tectonica, que reams os corpos Piar do Sd 
c Turvo; cobertara sedimentar permocarboaffera 
atrmufda ft Formação Itararé, do Grapo Tabarão da 
bacia do Paraaá, e cobertaias sediaieatares 
pleutocêatca e holnr.êmc a 

Os metamorfitos do Grupo Açungui, represeatados 
por turiuainitos, quartzitos, aKtabasitas, anfibobtos, 
fiitit^ TT* W'H'TI^L fiat cw gi f t f fwt . UKtassihitos, quartzo-
awscowite-nstos, qaartzo-bnlita-nsias, paragnaisses e 
awtaakrabasitos predominam sobre os metamorfitos do 
Grapo São Roque, iòrandos por tintos schcticos e 
ocorrêacias coai dimensões náo-rcpresentativas de 
mttihititm 

Esses metamorfitos sofrerás nata evolução 
estrutural poafásica, com três fases de dobraaKato e 
nau fase de muonitização associada a movãueatação 
transcorrentc, cujos efeitos finais atingiram também os 
graaitos pós-tectônicos. A piimciia fase do dobramento 
é mal conhecida, sendo provavelmente de caráter 
isocanal, não sendo possível se precisar se desenvolveu 
oa não •acrodobras. 

A segunda fase de dobrameato desenvolveu 
freqüentemente uma cttvagem de crcmdação associada a 
bandamento diferenciado e gerou dobras variando de 
abertas a cerradas, tanto nwso como macrocospicas, 
com planos anais de forte mergulho e orientação ENE, 
e eixos fortes caimentos, desenvolvendo efivagens de 
crenuiacão e de fratura em posição piano-anal. 

As faixas milonfticas apresentam também direção 
ENE, sendo as principais associadas aos falhamcntos de 
Taxaquara, ao norte, e do Belchior, ao sul da área (figura 
2). Particularmente, a de Taxaquara coloca em contato 
fintos e metabasitos com orientação ENE, atribuídos ao 
Grupo São Roque, com xistos e anfibolitos do Grupo 
Açungui, e gnairas atribuídos ao seu embasamento, 
ambos com orientação NNW, e graaitos pós-lcctôaicos 
do corpo Pilar do Sul. 

A evolução meumorfica também foi polifásica. 
Ocorreu um primeiro evento metamórfico associado à 
primeira fase de dobrameato, de caráter regional e 
progressivo, variando de grau fraco a oeste, até grau 
médio e forte para nordeste, este c sudeste. 

O segundo evento metamórfico é posterior a 
primeira fase de dobramento e anterior a smerônico á 
segunda fase de dobramento, sendo caracterizado como 
de baixa pressão e grau fraco a médio. Seguiram-se 
ainda eventos de metamorfismo retrogrado, de contato e 
dinâmico. Foram também reconhecidas cinco fases prin
cipais de magmatismo: magmatismo ácido pré-Açungui. 
magmatismo básico a ultrabásico no Açungui pré-
tectõnico, magmatismo ácido sin- a tarditectonico, mag
matismo ácido pós-tectônico e magmatismo básico 
mesozóico. 

GEOQUlMICA REGIONAL 

O Programa de Geoqmaãca Regional do PRÓ-
MWERlOatmzaunmam^agrja através de iriimta-
tos de corrente, em famas topográficas de 15" x 15* na 
escala 1:50400. No caso da Foma Fiar do Sal, a den-
âdadr média foi de mn amostra por L25km2 em bacias 
de captação variando de OLSkm2 a 5km2. A amostragem 
foi executada por equipes do Agrupamento de Geologia 
Geral da Divisão de Minas e Geologia Aplicada 
(DMGA) do IPT. Quanto às análises geoqufmicas, 
foram efetuadas pelo L A M I N da CPRM, por 
Espectrograüa Quantitativa para 90 elementos, na 
fração menor que ttmesh, pulverizada a menos de 200 

Os elementos Fe, Ca, Mg, Ti, Mn, B, Ba, Be, Co, Cr, 
Cu, La, No, Ni, Pb, Sc, Sn, Sr, V, Y e Zr foram tratados 
estatisticamente, enquanto os elementos Ag, Bi, Cd, Ga, 
Li, Mo, Sb, W e Zn não foram considerados, por 
apresentarem poucos valores adma de seus makes in
feriores de detecção associados ao método utilizada 

De acordo com o Projeto Seleção e Priorização de 
Alvos do Programa de Geoquunica Regional - IPT 
(1988), os limiares das anomalias de 3*, 2» e 1» ordens 
por elemento foram definidos, respectivamente, pelos 
pcrcenfJs TO, 80 c 95 da curva de freqüência acumulada 
em porcentagem (tabela 1). Quanto ás associações 
geoquímkas preset, JS, foram obtidas pelo método da 
superposição (figura 3), sendo utilizado posterior e ex
perimentalmente o método de análise fatorial (Davis, 
1973). 

Método da Sapcrpesicã* 

Uma das maneiras muito utilizadas em exploração 
geoquímka, para se obterem mapas com associações 
geoqufmicas, é dada pelo método de superposição. Este 
pode ser aplicado com duas variações: na primeira, as 
anomalias definidas por qualquer critério para cada 
elemento são traçadas cm mapas de papel transparente, 
os quais podem ser sobrepostos, gerando um mapa com 
associações geoquí nicas disponíveis. Na segunda, as 
anomalias por elemento são traçadas em mapas de papel 
nâo-transparente e recebidas em um papei translúcido. 

Ambas demandam grande tempo de elaboração, no 
entanto, são bastante úteis para os geoquímicos 
familiarizarem-se com os dados de uma determinada 
área. Na elaboração do mapa da figura 3, utih/ou-se 
como anomalias os valores dos percentis 80 e 95 obtidos 
da curva de freqüência acumulada em porcentagem ex
pressos na tabela 1. 

Método da Análise Fatorial 

A técnica de análise fatorial é um procedimento 
estatístico muhivariado, o qual encontra grande uso na 
prospecção geoquímica (Medeiros, 1987; Oliveira et abi, 
1988). O objetivo principal da técnica é permitir uma 
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melhor observação das variáveis geoquímicas con
sideradas (principalmente em termos de associação) e 
uma redução da dimensionalidade do conjunto de 
dados, uma vez que, do conjunto inicial de variáveis 
(elementos químicos), apenas um número reduzido de 
fatores será considerado. Tais fatores são gerados (no 
caso desta aplicação) a partir da matriz das correlações 
lineares entre os elementos analisados, através de 
combinações lineares entre eles. Para a realização deste 
trabalho, foi utilizado o programa BMDP4M (Dixon; 
1981), sendo empregado o método de rotação 
VARIMAX sobre os eixos fatoriais correspondentes aos 
autovalores com magnitudes maiores do que 1. A 
rotação VARIMAX gira os eixos fatoriais na direção de 
maior variância, fazendo com que as cargas dos fatores 
dos elementos em cada fator fique próxima de 1, 
variância máxima ou zero (figura 4 e tabela 2). 

Assim, após a obtenção dos fatores principais, os 
escores fatoriais das variáveis em cada fator selecionado 
foram lançados em mapas, escolhendo-se as amostras 
com escores maiores ou iguais a um (â 1), para repre
sentar as anomalias da associação geoquímica carac
terizada pelo fator. 

RESULTADOS OBTIDOS 

A figura 3 apresenta um mapa geoquímico com zonas 
anômalas obtidas pelo método da superposição. Quando 
esse mapa é sobreposto aos mapas dos escores (figuras 5 
a 11), as semelhanças ficam evidentes. Por 
conseqüência, as interpretações advindas tanto de um 
método como de outro, realizadas por uma mesma pes
soa e integradas à geologia disponível (figura 2), serão 
análogas, razão peiu qual reportar-se-á apenas à 
interpretação obtida pelo método da análise fatorial. 

O Fator 1, com associação geoquímica Ni-V-Cu-Cr-
Sc-Co-Fe-Mg-Mn e variância explicada de 29%, repre
senta os metamorfitos do Grupo Açungui (figuras 2,4 e 
5). Inclui também aspectos do ambiente secundário, 
como adsorção de alguns metais como Ni, Cu e Co, pelos 
óxidos de ferro e manganês, além da fixação em ar-
gilominerais. As zonas anômalas definidas pelo Fator 1, 
em locais de vulcanismo básico e ultrabásico, denotam 
uma grande potencialidade para sulfetos, cromita ou 
não-metálicos, como talco e amianto. Ocorrências con
hecidas de sulfetos e talco estão englobadas ou próximas 
das zonas definidas por esse fator. 

O Fator 2, com associação geoquímica Ba-Sr-Mg-Zr-
Cr, variância explicada de 17% (figuras 2, 4 e 6) e alta 
correlação BaxSr (0,94) (tabela 3), representa o granito 
sin- a tarditectônico Tapiraí, com potencialidade 
econômica conhecida, até o momento, apenas para 
caulim, originário de faixas feldspáticas contidas no seu 
interior. De acordo com a figura 4 e tabela 2, esses 
elementos relativamente menos móveis estão em 
oposição a elementos mais móveis, como Cu e Mn, o que 

denota um componente de dispersão elástica para esse 
fator. 

O Fator 3, com variância explicada de 14% e 
associação geoquímica La-Y-Pb, corresponde ao granito 
pós-tectônico Pilar do Sul (figuras 2, 4 e 7), que, à 
semelhança do granito Correas (mineralizado a estanho 
e tungstênio (Goraieb, et alii, 1987)), apresenta poten
cial para esses metais tanto em greisens como em ex-
ogreisens encaixados nos metamorfitos. 

O Fator 4, com associação geoquímica Ti-Mn-Fe-Co 
e variância explicada de 12%, corresponde aos 
metamorfitos do Grupo Açungui em sua maior parte, 
além de granitóides (figuras 2, 4 e 8) e mostra uma 
superposição com o Fator 1. Apresenta também uma 
forte oposição do elemento boro (figura 4). O elemento 
Ti, associado a Fe, Co e Mn, sugere sua presença na 
estrutura de argilas, provavelmente originárias de 
metabasitos com leucoxênio muito comum na área, o 
que explicaria, de certa forma, a associação do Ti com 
Mn, Fe e Co e não como resistato associado ao B de 
turmalinitos. Por outro lado, as zonas com Fator 4 
englobam ou estão próximas de ocorrências conhecidas 
de grafita associadas a filhos, além de ocorrências de 
gonditos. 

O Fator 5, com associação geoquímica Sn-Zr-Nb e 
variância explicada de 11%, corresponde ao granito sin-
a tarditectônico Bateia (figuras 2,4 e 9), com potencial 
mineral desconhecido até o momento, apesar de seu 
sugestivo nome originário da serra homônima. 

O Fator 6, com associação geoquímica Ca-Mg e 
variância explicada de 10% (figuras 2, 4 e 10), sugere 
rochas carbonáticas ainda não-conhecidas no interior do 
granito Tapiraí (Fator 2) ou uma diferenciação mais 
básica desse granito, ao qual se sobrepõem. Sugere 
também rochas carbonáticas nos metamorfitos. 

O Fator 7, com associação geoquímica B-Be e 
variância explicada de 7% (figuras 2, 4 e 11), sugere a 
presença de pegmatitos com turmalina e berílio ainda 
não-conhecidos na área, tanto nos granitos como nos 
metamorfitos. O baixo grau de detecção do método 
utilizado para o lítio impediu sobremaneira qualquer 
subsídio para a interpretação desse fator, o que é válido 
também para o Fator 3, no caso dos greisens. 

Comparando-se os mapas das figuras 3 e 5 a 11, as 
diferenças entre os granitos Tapiraí com associação Ba-
Sr-Mg-Zr-Cr, Pilar do Sul com associação La-Y-Pb e 
Bateia com associação Sn-Zr-Nb, tornam-se mais evi
dentes no método de análise fatorial. O mesmo acontece 
com a associação Ti-Mn-Fe-Co, que parece balizar 
ocorrências de grafita e manganês no interior da 
associação do Fator 1, além de áreas potenciais a 
presença de pegmatitos definidos pela associação B-Be 
ou rochas carbonáticas definidas pela associação Ca-
Mg. Quanto à associação Ni-V-Cu-Sc-Cr-Co-Fe-Mg-
Mn, ela é evidente em ambos os métodos. 

Por outro lado, considerando-se um forte com
ponente elástico na dispersão dos elementos dos fatores 
2, 3 e 5, de certa forma eles refletiriam aspectos das 
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dispersões primárias dos granitos. Isto forneceria 
subsídios de uma maneira menos dispendiosa para uma 
interpretação preliminar sobre sua origem, visando a 
trabalhos de maior detalhe. 

CONCLUSÕES 

A manipulação dos dados geoquímicos da Folha 
Pilar do Sul pelos métodos da superposição e de análise 
fatoríal revelou, como era de se esperar, produtos semel
hantes. Ambos os métodos em geoquímica multielemen-
tar procuraram, por meios diferentes, correlacionar 
elementos químicos que constituem associações 
geoquímicas. Essas associações, por sua vez, se cor
relacionam espacialmente com determinadas áreas em 
uma dada base cartográfica, constituindo um mapa 
geoquímico, que, comparado a uma base geológica 
disponível, fornece subsídios para um programa de 
exploração ou de levantamento básico. 

Pode-se verificar, no decorrer dos trabalhos, que as 
diferenças entre os mapas se devem principalmente ao 
fato de que no método da superposição o geoquímico 
pode, na confecção do mapa, separar prontamente a 
associação geoquímica dos metamorfitos das 
associações dos granitóides; no entanto, a separação 
entre as associações neles presentes é mais difícil. 

Por outro lado, o método de análise fatoríal, por sua 
própria característica, é mais sintético, uma vez que 
associações lógicas, porém não-condizentes com a 
realidade dos dados, são excluídas, ao passo que outras 
não tão evidentes são ressaltadas, como o caso das 
associações dos granitos, propiciando ao geoquímico a 
oportunidade de obter novas observações úteis para a 
interpretação. Face às suas vantagens e principalmente à 
rapidez de sua elaboração, o método de análise fatoríal 
poderia ser utilizado com maior freqüência, ou mesmo 
rotineiramente, em trabalhos de exploração geoquímica, 
em geral. 
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Tabela 1 - Parâmetros Estatísticos (N=619). 

Elemento 

Fe 
Ca 
Mg 
Ti 
Mn 
B 
Ba 
Be 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sc 
Sn 
Sr 
V 
Y 
Zr 

"Background" 

2J. 
0,07 
0,17 
0,60 

1050 
100 
250 

1 
10 
30 
10 
55 
15 
10 
58 

7 
5 

20 
51 
21 

440 

Anomalia 
3 s Ordem 

3,2 - 3,9 
0,09 - 0,12 
0 ,24-0 ,30 
0,81 - 1,0 
1600-2080 
210 - 320 
4 4 0 - 6 5 0 

-
1 5 - 2 0 
5 0 - 6 0 
1 6 - 2 0 

1 0 0 - 160 
2 2 - 3 0 
1 9 - 2 1 
7 7 - 9 4 

7 - 1 0 
5 - 6 

5 5 - 8 7 
6 9 - 7 3 
3 2 - 5 0 

9 5 0 - 1420 

Anomalia 
V Ordem 

3,9 - 4,5 
0,12 - 0 3 
030 - 0,47 

1,0 - 2,1 
2080-4000 

3 2 0 - 9 2 0 
650-1500 

2 - 5 
2 0 - 3 2 
6 0 - 9 2 
2 0 - 5 0 

160 -830 
3 0 - 4 8 
21 35 
9 4 - 1 5 0 
1 0 - 15 
6 - 1 5 

8 7 - 2 5 0 
7 3 - 1 0 0 
5 0 - 1 6 0 

1420 - 3010 

Anomalia 
15 Ordem 

> 4 3 
>0,23 
>0,47 
>2,1 
>4000 
>920 
>1500 
>5 
>32 
>92 
>50 
>830 
>48 
>35 
>150 
>15 
>15 
>250 
>100 
>160 
>3010 

Amplitade 

0 3 0 - 1 0 
0,05 - 7,0 
0 , 0 2 - 2 ^ 
0,07 - 5,0 

6 8 - 5 0 0 0 
2 3 - 5 0 0 0 
2 0 - 2 7 5 0 

1 - 1 5 0 
2 - 1 6 0 
5 - 3 0 0 
3 - 1 0 0 

2 0 - 5 0 0 0 
10 - 210 
5 - 1 0 0 

1 0 - 3 6 0 
5 - 3 0 
5 - 8 0 
5 - 4 7 0 
5 - 1 9 0 
5 - 2180 

1 0 - 5 0 0 0 

Obs.: Fe, Ca, Mg c Ti em porcentagem; demais elementos em ppm. 

Tabela 2 - Matriz das Cargas Fatoríais após Rotação Varimax. 

Fe 
Ca 
Mg 
Ti 
Mn 
B 
Ba 
Be 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sc 
Sn 
Sr 
V 
Y 
Zr 

Fator 1 

0,704 
0,163 
0397 
0,089 
0,308 
0,107 
0,048 

-0,128 
0,716 
0,745 
0,761 

-0,111 
-0,259 
0,808 

-0,200 
0,731 

-0,050 
0,016 
0,787 
0,018 

-0,152 

Fator 2 

-0,070 
0,067 
0,430 
0,071 

-0,270 
0,080 
0,940 

-0,024 
-0,080 
0,312 

-0,335 
0,034 
0,077 
0,175 
0,201 

-0,171 
-0,152 
0,940 
0,106 

-0,129 
0,331 

Fator 3 

-0,015 
-0,006 
-0,044 
0,299 
0,085 

-0,016 
0,043 

-0,015 
-0,070 
-0,108 
0,036 
0,889 
0,157 

-0,100 
0,723 

-0,001 
0,244 
0,055 

-0,139 
0,772 

-0,009 

Fator 4 

0,493 
-0,016 
-0,091 
0,738 
0,715 

-0,386 
-0,071 
0,157 
0311 

-0,037 
0,138 
0,166 
0,282 

-0,014 
0,137 

-0,042 
-0,162 
-0,065 
0,008 

-0,004 
0 ^ 8 

Fator 5 

0,025 
0,007 
0,001 
0,227 
0,055 
0,184 
0,042 

-0,113 
-0,192 
-0,083 
-0,212 
-0,009 
0,599 

-0,087 
0,107 
0,210 
0,698 
0,045 

-0,13." 
0,255 
0,693 

Fator 6 

0,001 
0,914 
0,683 

-0,093 
-0,021 
-0,176 
0,082 
0,128 
0,098 

-0,067 
0,120 
0,028 
0,040 
0,118 
0,038 
0,294 
0,013 
0,140 
0,086 

-0,035 
-0,036 

Fator 7 

-0,074 
-0,022 
0,112 

-0,051 
0,065 
0,613 
0,031 
0,788 

-0,001 
-0,049 
-0,006 
-0,048 
0,126 

-0,020 
0,081 

-0,013 
-0,047 
-0,002 
0,017 

-0,050 
-0,064 

Auto Valor 4,441 2329 2,145 1,849 1,667 1,528 1,059 
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23° 4S 

24° 00' 
47°45 

LEGEHDA 
47°30 

PALE0Z0IC0 

SED - SEDIMENTOS 

EO-PALEOZO'lCO 

€OXp- GRANITO PILAR 

€OXt - GRANITO TURVO 

PROTEROZO'lCO SUPERIOR 

PSXt -GRANITO TAPIRAl' 

PSytj -GRANITO GAZEO 

PSXb -GRANITO BATÉIA 

PSXs -GRANITO SARAPUÍ 

PROTEROZOICO MEDIO A SUPERIOR 

Met - METAMORFITOS 

Gf - GRAFITA 

Ki - CAULIM 

Mn - MANGANÊS 

Mo - MA'RMORE 

Tc - TALCO 

Py - PIRITA 

Cp - CALCOPIRITA. 

OCORRÊNCIAS 
MINERAIS 

FONTE IPT-198S 

Fig. 2 - Mapa geológico simplificado da folha Pilar do Sul. 
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Fig. 3 - Zonas anômalas - método da superposição. 
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Fig. 4 - Cargas dos elementos por fatores (N=619) 
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HYDROGEOCHEMICAL PROSPECTING FOR FLUORITE 
IN THE SERRA DO MAR, BRAZIL 

John E.L. Maddock(1) 

Ricardo B. Dias(2) 

INTRODUCTION 

Hydrogeochcmical prospecting presents theoretical 
advantages over stream sediment surveying, the almost 
universally employed, next simplest, gcochcmical 
prospecting method. The chemical analysis of water 
samples can be faster and cheaper than that of solid 
samples and can sometime be carried out "instan
taneously", using portable equipment in the field, which 
would permit the prospector to follow up a promising 
anc xary at the time it is detected. Water, the sampling 
medium, is locally more homogeneous than sediments 
are, so that sampling variations are practically 
eliminated. 

For metal ore prospecting, these advantages are can
celled by serious disadvantages: (1) Concentrations of 
some metals in surface waters are too low to be detected 
by economically viable analysis techniques. (2) Con
centrations fluctuate with varying stream flow rate and, 
unlike sediments, water cannot be sampled from dry 
sistems beds. (3) The concentrations of dissolved metals 
found in natural waters depend more strongly on factors 
other than the proximity of mineral occurrences. 
Fletcher (1982) and Rose, Hawkcs & Webb (1979) cite 
the availability of complexing ligands as a major control 
over the concentration of dissolved metals. This last 
factor makes water sampling and analysis of doubtful 
utility as a tool for metal prospecting. 

Despite one report of evidence to the contrary 
(Kraynov S.R. et alii, 1978), fluoride ions in surface 
waters probably do not form soluble complexes to the 
same extent as metal ions and fluoride ion absorption by 
sediments is probably less. Fluoride ions may be ab
solved, forming insoluble coatings, onto reactive sur
faces containing aluminium, iron and calcium ions, but 
minerals containing these ions are so obiquitous that 
they are unlikely to cause false anomalies in fluoride 
concentration in the water. A La-fluoride electrode can 
rapidly measure concentrations of F as low as 10 gF/1, 
either in the field or in the laboratory. A typical back
ground value in stream water in the Rio Bonito region is 
20 gF/1 and water in equilibrium with fluorite (CaF2) 
contains about 6000 gF/1. Hydrogcochemical prospect
ing is thus a promising method for fluoritc and other 
fluorine bearing minerals. 

A number of geochemical surveys have been carried 
out around fluorine mineral deposits in Brazil. 
Hydrogcochcmical methods have been tested in two 
arc. > of the Scrra do Mar (figure I) which are known to 

be mineralized with fluorite. The results of extensive 
orientation surveys of stream waters and sediments car
ried out by the Brazilian federal mineral research or
ganization, the Companhia de Pesquisa de Recursos 
Mincrais-CPRM, in the southeast of the State of Santa 
Catarina, have been reported by Kirchner & Morgcntal 
(1983a,b) and Morgcntal (1984). Results from a smaller 
geochemical survey in the Rio Bonito region of the State 
of Rio dc Janeiro, which included fluorine data for 
stream sediments and waters, have been reported by 
Martins et alii (1982). The author's detailed survey data 
from the Rio Bonito area are presented in this paper and 
compared with summarized data from the works eked. 
The comparison includes a theoretical calculation of the 
magnitude of hydrogeocbemical anomalies. 

Review of previous work 

The fluorine ion specific electrode was described by 
Frant and Ross in 1966 and became commercially avail
able in about 1970, making the determination of con
centrations of this element simple enough to allow its use 
in geochemical prospecting. There are few references to 
fluorine geochemical prospecting prior to 1970. For ex
ample, Van Alstine analysed only 44 samples in an orien
tation soil survey for fluorite in 196S. This small number 
was probably due to the cost of the analyses involved. 
Many of the earlier publications after 1970 were dedi
cated to showing that the solubility of common fluorine 
bearing minerals (fluorite, fluorapatite) should be suffi
cient to produce detectable anomalies, given the 
electrode detection limit and that cations common in 
ground and surface waters should not significantly 
reduce these anomalies by complexing (Graham et alii, 
1975; Kraynov et alii, 1978,1980; Robertson & Barnes, 
1978). Other early investigations were largely devoted to 
extraction/digestion methods to make sediment analyses 
less laborious and improve anomaly contrasts (Boyle, 
1981; John & Puchel, 1981; Phuphatana et alii, 1976; 
Schwartz & Frcdrich, 1973). Reports of prospecting 
utilizing fluorine analyses can be grouped by the sample 
media chosen. Dcrtcnshaw (1979, 1981), Corbett & 
Manner (1904), Edmunds (1971), Graham & Kessler 
(1975) and Kraynov ct alii (1978, 1980) used 
groundwater. Farrcl (1974), Phuphatana ct alii (1976) 
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Ia Ac Rio Boaito regioa flaorite occurs with chal
cedony, «ad the veins are associated wkhfaalu, in baads 
of breccia separatiag tftiaar syenite aad leodte m-
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•massive awcro-crystaBBW flaorite a iatersperscd with 
chalcedony of fragments of the eacJosiag rock. The 
•ar-*—» intrusions aad breccia form steep huh/ coontry, 
rising from the flat sediment covered valley of the Rio 
Casseribu whose altitude varies from 20m to 40m above 
sea level, to a maximum of 741m in the Serra das Garças 
(figure II). Slopes average 14* and are much steeper 
locally. Average annual rainfall is 1760mm, 45% of which 
falls in January, February and March. There is no dry 
season. The area is drained by closely spaced small 
streams. 

In Santa Catarina, the fluorite occurs in similar veins 
of up to 6 metres in width, enclosed in granitoid rocks 
and, in one case, extending into overlying siltstone. The 
veins form convex lenses in an aproximatcly vertical 
plane, measuring hundreds of meters in diameter, pass
ing into unmineralized faults at the extremities. The veins 
consist generally of massive crystalline fluorite but are 
brecciated in the wider parts, containing fragments of 
granite. The altitude of the mineralized region in Santa 
Catarina varies between 40m and 300m above sea level, 
with average slopes of 7*. Average annual rainfall is 
1475mm and rainfall is more evenly spread through the 
year than in the Rio Bonito area. The country consists of 
rolling hills, with a drainage network which is conse
quentially wider spaced than in the Rio Bonito area. 

EXPERIMENTAL METHOD IN AUTHORS' 
RIO BONITO SURVEY 

Martins et alii (1982) had indicated considerable 
variations of fluorine concentration in water and stream 
sediment in the Rio Bonito region, so a small orientation 
survey was undertaken to determine if these two sample 
media would conclusively distinguish between mineral
ized and non-mineralized areas. Coincident samples of 
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Apart from the more regional sanaping, the Riacho 
Grande, a small stream which transects a known veia 
occurrence, was sarvyed in detail to determine the 
precjsioa within whkh the position of the vem could be 
located by the two sampling media. Samples were takea 
at fifty meter intervals along the bed of the stream which 
descended at a steep angle from the alkaline mass pass-
ing through the brecciated region, in an area covered by 
dense forest. Water samples were analysed in the field, 
as well as in the laboratory, to determine the relative 
advantages of the two working methods in terms of 
precision and labour efficiency. The Riacho Grande 
survey was repeated four times in order to evaluate the 
effects of variations in stream flow. On one occasion 
fluorine concentration in the waters of a small stream 
draining the mineralized area at some 6km west of the 
Riacho C'wfc (figure II), were measured at frequent 
intervals during a heavy rainstorm which caused a rapid 
increase in flow. 

RESULTS OF THE RIO BONITO SURVEY 

Fluorine water analysis results of the orientation 
survey are presented on log/cumulative frequency plots 
(Sinclair, 1976) in figure III. This figure indicates two 
distinct populations, corresponding to waters from the 
minerlized and non-mineralized areas with geometric 
mean concentrations and standard deviations of 120 gF~ 
/I, s.d. factor X/:1.0, and 25 gF/1, s.d. factor X/:15 
respectively. (The standard deviation factor given here is 
the antilogarithm of the standard deviation of logarithms 
of fluorine concentrations, this being the most exact way 
to express the width of a log-normal distribution). The 
five values for waters known to be conlamined by mine 
waters were omitted in the compilation of this diagram, 
in order not to confuse the curve form. These latter 
presented a geometric mean value of 1050 gF/1 with 
standard deviation factor 2.2. The concurrent stream 



n CBGq- Jxpioraçlo Geoqufinica £3 

sediment survey failed to indicate distinct populations 
•\>rresponding to mineralized and non-mineralized 
areas. A cumulative frequency plot of logarithmic 
fluorine concentrations in sediments which were not 
contamined by mining activities results in a straight line 
with some scatter, figure IV. Three samples from near 
the mine workings exhibited much higher fluorine con
centrations (geometric mean 18900 gF/g) than the mean 
of all other samples (350 gF/g). 

Fluorite grains were observed in the non-magnetic 
heavy 100 mesh fraction of the three sediments taken 
from close to the mines, three from the Rio Casseribu 
and two frum streams in the Casseribu Basin. The -80 
mesh sediment and water samples analysed from these 
latter two points, however, did not exhibit above average 
fluorine concentrations. Other minerals which could 
have contributed to fluorine content of sediments were 
biotite (present in 30% of samples) and apatite (ob
served in one of samples). No correlation between the 
presence of these minerals (in the +80 mesh fraction) 
and fluorine content (in the -80 fraction) was apparent in 
the stream sediment. 

The water and sediment profiles along the Riacho 
Grande are shown in figure V. The number (24) of 
samples along such a short water course is too small to 
permit conclusive interpretation by the cumulative fre
quency plots presented here for water samples (figure 
VI) and sediment samples (figure VII). The only distinc
tive feature of figure VI is the low fluorine concentra
tions in about 20% of the water samples which, in fact, 
were those taken from above the mineralized area. These 
samples fall in the lower population range (fluorine con
centration < 60g/l) of the orientation survey, while the 
rest correspond to the higher range population (fluorine 
concentration > 90g/l). Concentrations in all the sedi
ments along the Riacho Grande were above the regional 
range, shown in figure IV but no anomaly is visible in 
figure VII. Alternatively, if we take 2 standard deviations 
above the mean concentration in the Riacho Grande 
samples as a threshold, the water values exhibit one 
anomaly, not corresponding to the position of the ex
posed vein and the sediment exhibits one which does 
correspond to the position of the vein. The water anoma
ly derives from spring water oozing into the Riacho 
Grande from a very steeply sided and narrow (Sm) 
lateral gully. 

For waters sampled at the same points on different 
occasions during the orientation survey the average per
centage difference was 31% for analyses carried out in 
the field and 33% for chose carried aout subsequently in 
the laboratory. The variability attributable to analytical 
errors under laboratory conditions was 15% or progres
sively less for higher concentrations. It thus appears that 
field analyses did net incur appreciable additional error, 
despite the effect of temperature variations on the 
electrode. Standard deviations ef replicate samples 
(n=6) from individual points along the Riacho Grande 
were never grater than 17%. However, field analyses of 

samples was considered relatively uneconomic due to 
the higher cost of man-hours in the field, compared with 
the laboratory. (Each determination requires 10 
minutes, during which the field worker is immobilized, 
while the laboratory technician is free to undertake other 
tasks). 

During a heavy rainfall, the flow of the small stream 
monitored more than doubled within 1*2 hours of the 
rain starting. Fluorine concentrations in the water were 
determined at ten minute intervals during an observed 
period of 2*2 hours and declined to a minimum measured 
value of 40% of the initial value of 550 gF/1 on one 
occasion during this period. The average fluorine con
centration while the stream was over twice its original 
depth was 50% of the average value obtained during 
normal stream flow. 

DISCUSSION 

Stream water 

The present field study clearly demonstrated that 
sampling and analysis of stream water distinguished 
among mineralized areas, non-mineralized areas and 
water courses contamined by mine waters. Similar con
clusions can be drawn from the other surveys in both the 
Santa Catarina and Rio Bonito mineralized regions in 
Brazil. On the basis of data from the other reports cited 
for other parts of the world, this conclusion can be 
generalized. A total of eight studies report anomalus 
fluorine concentrations in stream waters with known 
veins in their catchment areas. 

Despite a small increase in fluorine in the water in the 
vicinity of the vein (figure V), no anomaly definable by 
reasonable statistical criteria was detected. A fluorine 
water sample population including values from the 
whole mineralized region and data from the Riacho 
Grande resulted in a cumulative frequency distribution 
without expressive inflection. The application of a 
threshold criterion of two standard deviations to these 
data would indicate an anomaly at the same point as 
indicated by the stream data alone. Thus the position of 
the vein would be poorly defined by these data: to within 
lkm, the distance between the point of maximum 
fluorine concentration and the known vein. Similar ob
servations can be made of the data compiled by Kirchner 
& Morgental (1983b) for the Santa Catarina region: the 
individual water courses where fluorite veins were 
known to occur were generally too short to allow enough 
samples to define a threshold value, while waters from 
different water courses tended to have a wide range of 
mean fluorine concentrations. Consequently there was a 
wide dispersion of background values and some difficul
ty in definition of threshold values capable of picking out 
anomalies associated with fluorite veins, rather than 
whole water courses. 

Where clear anomalies over veins are lacking, this 
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may be, due in part to the comparatively large 
downstream dispersion of hydrogeochemical anomalies. 
Kirchner and Morgental indicated downstream disper
sion of over lkm, while Martins et alii (1982), referring to 
the Rio Bonito region, and Boyle (1981) reported a limit 
of lkm. Only one publication by Freidrich and Pluger 
(1975), indicated a smaller dispersion, of 100~500m. 
Among the papers cited, the precision of location of 
veins was within 200m in three cases, within 500m in two 
cases and within lkm in two cases, even though sampling 
intervals were 50m in most cases. In addition to compa-
tively large dispersion, the nature of fluorite mineraliza
tion may make vein detection and localization by water 
sampling more difficult. The veins are narrow, small 
targets and sometimes several, of varying expression, 
may occur within one stream area, thus further blurring 
the already dispersed anomalies. 

A peak in fluorine content in stream sediments cor
rectly located the exposed vein in the Riacho Grande. 
This would appear to favour sediment sampling as a 
mineralization location method and, in the case of ex
posed veins, the theoretical analysis developed below 
would indicate this method to be preferable. However, a 
qualitative comparison between water and sediment sur
veying in the Santa Catarina region can be made by 
dividing the individual stream/mineral vein relationships, 
reported in detail by Kirchner and Morgental, into three 
classes: 

1) Streams which cut known veins (exposed or 
not). 

2) Streams which arose downhill from known 
veins. 

3) Streams located close to known veins, but 
whose watersheds did not unambiguously include 
those veins. 

For each of these, the effectiveness of both surveying 
methods is compared in table I. Veins uphill from stream 
sources were considered as correctly located if the 
highest concentrations occurred at the furthest upstream 
point sampled. Water concentration maxima for veins 
cutting rivers were displaced 50 or 100 metres 
downstream and sediment maxima occurred at the vein 
position in one case and 250m downstream in the other. 
These data indicate that water sampling was as effective 
as sediment sampling in all cases and particularly advan-
tegeous for detection of veins not occurring in stream 
beds. 

A slightly different comparison of the relative effec
tiveness of detection of mineralization by 
hydrogeochemical and sediment surveys can be drawn 
from John & Puchelt's (1981) work in the Black Forest 
region of Germany, displayed in table II.Again, for 
detection at least, stream water sampling is shown to be 
more effective than sediment surveying. 

Boyle (1981) stated that rain dilution could reduce 
fluorine concentrations in river waters by as much as 
93%. However the findings of Morgental (1984) are 
comparable to fie author's results. Morgental reported a 
maximum reduction observed directly after heavy rain
fall of 59% (230 gF/1 reduced to 96 gFVl). The average 
values obtained at a series of points on "rainy days" were 
76% of those obtained from the same points on rainless 
days and average range of values moinitored during the 
whole of the survey period from 3 individual unmineral-
ized sampling points was 31% of the mean values. Thus 
the variations caused by river flow were smaller than the 
differences between anomalous and background values, 
except during and directly after very heavy rainfall, in 
both the authors' work and that in Santa Catarina. It is 
suggested that, in Brazil at least, where heavy rainfall is 
sufficiently predictable and shortlived, the problem of 
dilution can be pratically eliminated by avoiding sam
pling at such times. 

Theoretical estimate of anomalies in stream waters 

A theoretical estimate of the magnitude of the 
streamwater fluoride anomaly due to the dissolution of 
an exposed vein in the stream bed can be made by 
calculating te rate of dissolution. In order to estimate the 
mass transfer rate a series of assumptions need to be 
made and a simplified model of stream and vein 
geometry has to be defined. Selecting the highest 
predicted value of mass transfer coefficient, chosen be
tween the work of Chiltern and Colbum (1934) in com
bination with experimental data reported by Coulson 
and Richardson (1964), and the theoretical work of Ben
nett and Myers (1962) together with Christin and Kesio's 
(1959) experimental data, results in a value Ka = 0,06. 
This, combined with a water velocity of 1ms' and a 
stream depth of 10cm, predicts a maximum concentra
tion resulting from the dissolution of a fully exposed lm 
wide vein of 30 gF/1. That is, the increase in fluoride 
concentration due purely to dissolution of the individual 
vein as the water passes over it, will be insignificant 
compared with the natural scatter in water fluorine con
centrations observed. The anomalies in streamwaters are 
thus the dissolution of stream sediment material or dis
solution from rock and soils by groundwaters which 
entre the streams and do not directly reflect the presence 
of veins. They can be considered as "tertiary anomalies". 

Spring water 

The presence of the steep sided gully from which 
water with anomalous fluorine content emerged into the 
Riacho Grande suggested that this surface feature may 
have corresponded to a concealed fluorite vein. Flowing 
groundwater is associated with many of the veins of 
fluorite mined in Santa Catarina, where fractured rocks 
and natural voids provide pathways for infiltration and 
percolation of surface water and in one case of geother-
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mal water, in otherwise impermeable country rocks. In 
the Rio Bonito region, the prefered direction of faulting 
runs at right angles to the general drainage direction and 
no proven association between groundwaters and veins 
has been shown. However, a survey of the waters of 35 
streams which pass through or arise in the minerelized 
zone showed significantly higher fluorine concentrations 
in the waters of shorter streams which arose in the 
mineralized zone, than in the waters of those arising 
above the known mineralization. Stream water surveying 
can conveniently include simultaneous surveying of 
spring waters. For example, Schwatrz & Freidrich (1973) 
observed two anomalous spring waters during their 
stream water survey of the Osor region, which led to the 
location of associated veinlets of fluorite. Kraynov et alii 
(1981) showed that, at slow infiltration rates, 
groundwaters associated with fluorite were saturated 
with fluorine. Bertenshaw (1979,1981), analysed spring 
and well waters in the Derbyshire Dome, U.K. The rock 
enclosing fluorite veins in Derbyshire is largely perme
able gristone and limestone and hence there are few 
surface water courses. He found that not only did 
anomalies in these waters locate known fluorite veins 
and, in one case, a previously unknown one, but that 
there was very little variation in concentrations due to 
rainfall (30%). 

The above evidence points to the surveying of spring 
and well waters being even more effective than stream 
waters for prospecting. 

Detailed prospecting 

Because fluorite occurs largely in veins, it offers small 
targets which may be difficult to locate precisely. 
Detailed soil surveys in the Rio Bonito region (Martins 
et alii, 1982) indicated pronounced downhill shifts in the 
position of soil maxima, relative to vein positions, which 
is not surprising, given the steep topography of the 
region. Attempts by a mining company to locate veins 
near stream water anomalies have not met with great 
success and work is made difficult by dense forest. Sam
pling of three leaves indicated variations in fluorine con
tent, depending on location, so that this approach might 
be more convenient. 

CONCLUSION 

Stream water sampling and analysis in shown to dis
tinguish between areas mineralized with fluorite and 
barren areas. 

Mass transfer theory predicts that fluorite veins in 
streams beds should not cause anomalies in fluorine 
concentrations in stream waters by direct dissolution. 
The authors' results from the Riacho grande support this 
conclusion. However, detailed consideration of Kirchner 
and Morgental's (1984) results from Santa Catarina and 
John and Puchelt's (1981) results, together with evidence 

from six other investigations cited, indicates that, in 
general hydrogeochemical surveying for fluorite is at 
least as effective as stream sediment surveying. In view of 
the relative facility of colletction, transport and analysis 
of water samples, the method is to be preferred. 
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Table 1 — Comparison of water and sediment surveying in detection and location of known fluorite veins in 
Santa Catarina- data from Kirchner & Morgental (1983). 

Situation Sample Medium 
Water Sediment 

Cases Veins Cases Veins 
Detected Located Detected Located 

(1) Vein cut stream 
(2) Vein above stream source 
(3) Vein in stream vicinity, topography 

uncertain 
All cases (1 + 2 + 3 ) 

3/3 
3/3 

1/2 
7/8 

2/3 
2/3 

0/2 
4/8 

2/3 
2/3 

0/2 
4/8 

2/3 
1/3 

0/2 
3/8 

Criteria: Veins detected: Anomalous valuers) occults). 
Veins located: Coincidence of position of vein and sample with maximum concentration. 

Table 2 - Effectiveness of stream waters and sediments in the detection of fluorite mineralization in the 
Black Forest- compiled from date published by John & Puchelt (1981). 

Numbers of Cases Amomaly Detected No Anomaly Amomaly Detected No Anomaly 
in Water Detected in Water inSed. Detected in Sed. 

Known vein 
occurrence 

No known vein 



II CBGq-Eiploraçio Geoqufaica 67 

0 5Km 
l I I I L _ l 

L i j Alcaline intrusion 

£ + £ Brecciated region 

V Existing mine 
Road 

RIOSCDJCXW/ / 

Figure 1 - Map of Rio Bonito fluorite region. 
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Figure 2 - Cumulative distribution of fluoride in stream 
waters: semi regional survey. 

Figure S - Cumulative distribution of fluoride in the water 
of the Riacho Grande. 
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Figure 3 — Cumulative distribution of fluorine in stream 
sediments: semi regional survey. 
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Figure 6 — Cumulative distribution of fluorine in the 
sediments of the Riacho Grande. 
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Figure 4 - Fluorine concentration profile in waters and 
sediments of the Riacho Grande. 
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IMAGENS GEOQUÍMICAS-FOLHA SD.22-Z-D (GOIANÉSIA) 

Olavo Caramon Borges 
Heitor Faria da Costa 

Mirian Nasses Jorge 
Metais de Goiás SJÍ-METAGO 

RESUMO 

Uma apresentação e estudo preliminar dos dados 
geoquímicos da Foiha SD.22-Z-D (Goianésia) é o ob
jetivo deste trabalho. Os resultados analíticos são 
sumariados em gráficos de probabilidade e representados 
especialmente em forma de Imagens Geoquímicos e 
Mapas de hoteores, e referem-se a 1.649 amostras 
dosadas para Cu, Fb, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Mn, B, Bi, Be, Tt, 
Mo, Sn,V,A&Zr,Y,La, Sc, Sr.NbeBa. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem a finalidade de fornecer 
uma interpretação preliminar dos dados geoquímicos 
gerados pelo Convênio DNPM-METAGO-SUDECO, 
referentes à Folha SD.22-Z-D, e torná-los mais 
acessíveis à comunidade geológica. Trata-se de pequena 
parte de um banco de dados de 13.000 amostras que 
foram dosadas para Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cr, Fe, Mn 
(PGBC-Prqjeto Geofísico Brasil-Canadá) e B, Bi, Be, 
Ti, Mo, Sn, V, Ag, Zr, Y, La, Sc, Sr, Nb, Ba (Metais de 
Goiás S/A -- METAGO). 

A localização da Folha SD.22-Z-D (Goianésia) e a 
área coberta pelos dados geoquímicos gerados pelo 
PGBC e pelo Convênio DNPM-METAGO-SUDECO, 
podem ser vistas na figura 1. 

Para tanto, foi utilizado o programa GEOQUANT-
CPRM, que possibilitou a geração das Imagens 
Geoquímicas e o Programa Petromap para desenhar, em 
escala 1:1.000.000, as curvas de isoteores, que repre
sentam limiares de populações definidas em gráficos de 
probabilidade, com auxílio do Programa PROBPLOT 
(CR. Stanley). 

OBJETIVO 

O grande banco de dados geoquímicos referido, com 
aproximadamente 300.000 informações geoquímicas, 
torna possível uma infinidade de análises estatísticas. 

Não é objetivo, no entanto, levar essas análises ao 
detalhe, mas apenas mostrar como podem ser utilizadas 
para, integradas com os dados geológicos disponíveis, 
subsidiar o entendimento geológico regional. 

O outro objeto deste trabalho é o desenvolvimento 

de uma sistemática de apresentação de dados geo
químicos que possibilite visualizar a estrutura dos dados 
de levantamento geoquunico regional dando ao geólogo 
uma visão espacial dos dados analíticos obtidos. 

A metodologia selecionada permite a sua execução 
em equipamentos do tipo PCXT e trocadores gráficos 
nacionais, de baixo custo. 

METODOLOGIA 

Amostragem 

Os resultados de análises químicas aqui interpre
tados são dados obtidos em sedimentos de corrente, 
coletados em bacias de drenagem com uma área de 
captação de 10km2. Os trabalhos de coleta foram exe
cutados pela equipe do Projeto Geofísico Brasil-
Canada-PGBC (1976-1980). A amostragem é do tipo 
composta, feita sempre no eixo da drenagem em zonas 
de fluxo de corrente moderado. Totalizam 1.649 pontos, 
cuja distribuição de locação pode-se ver no mapa de 
amostragem. 

Análises Químicas 

As análises químicas foram executadas em duas 
fases. A primeira analisou Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cr, Fe e 
Mn na fração menor que 80 mesh, ataque água regia a 
quente, por Absorção Atômica, sendo feitas pela CPRM 
durante a execução do Projeto Geofísico Brasil-Canadá. 
A segunda fase foi executada pela METAGO-Metais de 
Goiás S/A, que analisou B, Bi, Be, Ti, Mo, Sn, V, Ag, Zr, 
Y, La, Sc, Sr, Nb e Ba, na mesma fração menor que 
80mesh, com auxílio de espectrógrafo de emissão óptica. 

Tratamento Estatístico/Cartográfico 

Os dados geoquímicos foram observados apenas com 
auxílio de gráficos de probabilidade, que possibilitaram 
a caracterização e distribuições unimodais e polimodais, 
sendo estas desmembradas com auxílio do programa 
PROBPLOT (CR. Stanley). 

As Imagens Geoquímicas foram obtidas através do 
"software" Vegnd (GEOQUANT/CPRM) utilizando 
um micro PC XT (Edisa EDXT) com 512 K bytes, 
equipado com co-processador aritmético e disco rígido 
de 30 Mbytes. Para a edição de imagem da tela na 
impressora (Emilia PC) utilizou-se a rotina Graphics da 
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DOS/86.0 produto obtido retrata fielmente as variações 
espaciais existentes nos dados geoquímicos, possibilitan
do assim uma ótima visão da distribuição dos vários 
padrões geoquímicos. Por ser obtida em impressora, 
existe uma distorção no eixo N-S (ligeiramente 
ampliado), restrição essa desprezível face à visualização 
global dos dados. O programa tem a limitação de não 
permitir a obtenção do mapa em escala desejada. 

Os Mapas de Isoteores (limiares obtidos com o 
auxílio do programa PROBPLOT na interpretação dos 
gráficos de probabilidade) foram gerados na escala 
exata de 1:1.000.000 com auxílio do sistema Petromap e 
estação gráfica desenvolvidos no Departamento de 
Exploração Mineral (DEPEX) da Petrobrás. Os mapas 
foram gerados em traçador gráfico a partir de um gríde 
de 5 x 5km e as curvas não foram suavizadas, visando a 
uma melhor correlação destas com a Imagem 
Geoquímica. A integração dos Mapas de Isoteores com 
as Imagens Geoquímicas possibilita uma visão da 
distribuição nestas e uma quantificação e localização 
precisa dos resultados analíticos naqueles. 

GEOLOGIA 

A geologia da Folha Goianésia é composta por 
rochas pré-cambrianas, cuja idade varia do Arqueano ao 
Proterozóico Superior. Completam a coluna 
estratigráfica coberturas terciárias e quaternárias em 
localidades restritas. 

As rochas arqueanas estão representadas por com
plexos granulíticos, divididos em dois conjuntos distin
tos. O Complexo Anápolis-Itauçu, que ocupa a porção 
sudeste da área composta por rochas plutônicas de 
composição ácida até básica, e por supracrustais envol
vendo metassedimentos e, possivelmente, 
metavulcânicas. O outro conjunto granulítico faz parte 
do Maciço Máfico-Ultramáfíco de Barro Alto, em sua 
porção sudeste, ocupando o canto NW da área. 

As rochas proterozóicas dominam o restante da 
folha, ocupando cerca de 80% da área, principalmente 
na sua porção central para leste. No Proterozóico In
ferior estão incluídas a porção noroeste do maciço de 
Barro Alto, composta principalmente por rochas 
plutônicas, básicas e a seqüência metavulcano-sedimen-
tar de Juscelândia, com predomínio de vulcânicas 
ácidas. Ambas ocupam o canto noroeste da área. O 
Proterozóico Médio está representado pelos grupos 
Araxá e Canastra, constituídos essencialmente por 
metassedimentos pelito-psamíticos que ocupam a 
porção centro-sul da área. Em função sobretudo de 
complicações estruturais nessa região, além da falta de 
estudos mais detalhados dos ütótipos, existem grandes 
possibilidades de mudanças na definição desse conjunto. 
Por ultimo, tem-se o conjunto psamo-pelito-carbonático, 
do Proterozóico Superior, representado pelos grupos 
Paranoá e Bambuí, que ocupam a porção leste da área. 
Também esse conjunto pode sofrer modificações, em 
função de melhor caracterização dos litótipos e dos 

padrões geoquímicos regionais, podendo parte dele per
tencer ao conjunto do Proterozóico Médio e ambos 
conterem termos vulcânicos associados, ainda não-iden-
tificados nessa faixa, mas já definidos para sul. 

ANÁLISE DOS DADOS 

Geologia 

A simples comparação das Imagens Geoquímicas e 
dos Mapas de Isoteores com a base geológica disponível 
possibilita visualizar que os grandes traços geológicos 
são perfeitamente caracterizados por populações 
geoquímicas. 

O Complexo Máfico-Ultramáfico de Barro Alto e a 
seqüência metavulcano-sedimentar de Juscelândia a ele 
associada são discriminados por contorno negativo de 
boro e contornos positivos de Fe, Mn, V e Co. O contor
no positivo de Zr, por sua vez, discrimina o conjunto 
máfico-ultramáfico, e os contornos positivos de Cr e Ni, 
apenas as zonas ultramáficas. Assim se tem os dados 
para mapear e caracterizar, perfeitamente, as faixas de 
ocorrência dos vários grupos litológicos existentes no 
canto NW da falha. E mais, uma análise um pouco mais 
detalhada dos elementos Be, Zr e Nb permite carac
terizar zonas que sugerem ambiências geológicas 
diferentes no âmbito do que é mapeado como seqüência 
metavulcânica de Juscelândia. 

Trends" de Y e La sobrepostos no canto SW da 
folha, além de uma parcial superposição de contornos 
elevados de >r, Nb, Ba, que evidenciam a presença de 
rochas aicaiinas, mostram que o Complexo Granulítico 
Anápolis Itauçu aí mapeado, embora bem caracterizado 
por um baixo contorno de B, possui um padrão 
geoquímico significativamente diferente daquele de 
Barro Alto. 

A observação das Imagens Geoquímicas e Mapas de 
Isoteores nas regiões mapeadas como Grupo Araxá per
mitem discriminar populações geoquímicas tão diferen
tes que, seguramente, devem representar unidades 
geológicas não-cartografadas devidamente. É o caso do 
contorno positivo de Cr, que tem direção NW no canto 
SW da folha, e outro "trend" Y/La, parcialmente 
sobreposto ao contorno de Cr. 

As regiões mapeadas como Grupo Canastra se des
tacam por um contorno mais elevado de Zn. E a 
população com valores altos de Pb discrimina as rochas 
dos grupos Paranoá e Bambuí. 

Mineralizações 

O conhecimento de ocorrências minerais na Folha 
SD.22-Z-D permite caracterizar os seguintes aspectos: 

Contornos positivos de Sn mostram as ocor
rências de cassiterita de Goianésia, Gengibral, 
Pirenópolis, São Francisco de Goiás e Rianápolis. 
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- Contornos positivos de Be e Cr, dentro do que 
é mapeado como Grupo Araxá, caracterizam a 
zona de ocorrência de esmeralda de Pirenópolis. 

- Contornos positivos de Pb, no âmbito da seqüên
cia metavulcano-sedimentar de Juscelândia, mar
ca corpo mineralizado em Pb/Zn/Ag. Dentro do 
Grupo Paranoá marca área que contém a ocor
rência de galena de Braslândia. 

- Contorno positivo de bário engloba, a oeste de 
Goianésia, a ocorrência de baríta do município 
de Rianápolis. 

-Contorno positivo de níquel contém as minera
lizações niquclífcras de Barro Alto. 

- Contorno positivo de ítrio caracteriza, a leste de 
Goianésia, ocorrência de xenotima associada a 
cassiteríta. 

Zonas Potenciais 

Uma avaliação dos dados, como a que até aqui foi 
feita, permite individualizar os seguintes dados: 

-Os dois "trends" de Y e La, no canto SW da 
folha, permitem uma avaliação por poderem con
ter mineralizações de xenotima. 

- O contorno positivo de Cr, de direção NW no 
canto SW, pode caracterizar seqüência vulcano-
sedimentar. 

- Contornos positivos de B, em ambiência do grupo 
Canastra, e associados a garimpos antigos de ou
ro (Santo Antônio do Descoberto), merecem ava
liação para Au. 

- Contornos positivos de Ag, em ambiência do 
Grupo Araxá, sugerem mineralizações de Ag e 
Au. 

- Contornos positivos de Be e Cr, a norte de Jara-
guá, em seqüência possivelmente vulcano-scdi-
mentar, com padrão semelhante a Pirenópoüs, 
possibilitam a prospecção de esmeralda. 

Contornos positivos de Sr, Nb e Ba, a norte de 
Jaraguá, caracterizam rochas alcalinas e possibi
lidade de mineralizações a elas associadas (ar-
gilas). 

- Contornos positivos de Pb, em ambiência de se
qüência metavulcano-sedimentar do Proterozóico 
Médio, podem indicar mineralizações de Pb/ 
Zn/Ag. 

CONCLUSÕES 

O trabalho aqui apresentado, embora desprovido de 
complexos cálculos estatísticos, permite aos geólogos 
excelentes resultados no que concerne à indrviduali-
zação de litokgias, bem como à caracterização de áreas 
com potencial em conter mineralizações econômicas. 

Tanto os contornos positivos, assim como os nega-
tivos (caso do B, que caracteriza os complexos 
granulíticos), devem ser considerados na interpretação. 

Deve-se ressaltar que as observações serão melhores 
à medida que os conhecimentos geológicos sejam 
aprimorados. 

Depois de entendida a estrutura dos dados, suas 
correlações mais evidentes, é que uma análise multi-
variada, integrada a dados geonsicos disponíveis e 
interpretações de imagens de satélite, poderá ser facil
mente entendida a levar a conclusões mais seguras e 
acuradas. 
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MÉTODO ALTERNATIVO PARA AMOSTRAGEM GEOQUÍMICA DE 
SEDIMENTOS DE CORRENTE 

RESUMO 

O peneiramcnto a úmido de amostras de sedimentos 
de corrente no próprio local de amostragem, com o uso de 
floculante orgânico ("separari"), no processo defiltraçâo, 
apresenta algumas vantagens, como: a) fácil pe-
neiramento das frações mais finas; b) dimensionamento 
adequado da amostra final; c) maior facilidade no 
transporte em áreas de difícil acesso; e d) secapem mais 
rápida da amostra. 

A fração usada (-2004) apresentou bom contraste 
geoquímico para os elementos analisados - Pb, Zn, Cu, 
As. 

INTRODUÇÃO 

Nos trabalhos de prospecção regional, que envolvem 
várias equipes, é necessária a padronização de pro
cedimentos que minimizem erros de avaliação nas di
versas situações encontradas. A amostragem de cascalho 
médio do leito ativo é a que assegura maior homo
geneidade operacional, minimizando a probabilidade de 
contaminação por matéria orgânica e colúvios. 

Entretanto, o volume relativamente grande da amos
tra de campo, especialmente em áreas de difícil acesso, e 
o dimensionamento da amostra final (fração fina 
peneirada), são dificuldades com que se deparam as 
equipes de prospecção geoquímica em sedimentos de 
corrente. 

Objetivando amenizar essas dificuldades procura
mos desenvolver um método alternativo de peneira-
mento a úmido com o uso de floculante orgânico. 

METODOLOGIA 

A técnica ora apresentada resume-se na coleta de 
sedimento ativo de corrente, com o peneiramento a 
úmido no próprio local de arrostragem, recuperando-se 
a fração -200#. 

Para a aplicação do método utiliza-se: 

- três peneiras com aberturas de 3mm, l,41mm 
(12#) e 0,074mm (200#), respectivamente, sendo 

Tolentino Flávio de Oliveira 
Vanio de Bessa 

Cia. Mineira de Metais 

que a primeira é do tipo utilizado na agricultura, 
com diâmetro de 50cm, aproximadamente; 

- dois recipientes de plástico com aproximadamen
te 40cm de diâmetro e 15cm de profundidade; 

- copo plástico de 1 litro; 

- espátula de plástico; 

- picete; 

- flanela, preferentemente de cor branca; 

- solução de "separan" (distribuído no Brasil pela 
BASF com o nome comercial de "sedipur"). Essa 
solução é preparada na concentração de 0,5g/l 
em água, com ag»'»*-»" /1 20%pm). O "separan" 
em solução é deg» rdendo a sua pro
priedade floculante em cinco dias, aproximada
mente. Tendo em vista que para cada amostra 
se utilizam 20ml da solução e que a produção 
média diária é de 10 amostras, é aconselhável 
preparar 1 litro da solução de cada vez. 
O dimensionamento da amostra não leva em con

sideração o volume inicial de material grosseiro, mas a 
fração passante no primeiro "scalping" (no caso de leito 
seco, esse volume deve ser determinado para cada área) 
ou na peneira de 200# quando houver água corrente. 
Nas áreas trabalhadas constatamos que apro
ximadamente três litros de material passante na primeira 
peneira geram quantidade suficiente de sedimento 
abaixo de 200# (200 a 300g). 

Descartada a fração mais grosseira, faz-se o pe
neiramento do material passante (-3mm) nas peneiras 
de 12 e 2O0# acopladas. A peneira de 12 é utilizada 
somente para evitar danos à de 200#. A fração -200# é 
recolhida no outro recipiente plástico. 

Durante esse processo deve-se acumular o menor 
volume possível de água para não transbordar (faz-se 
movimentos verticais, mergulhando parcialmente a pe
neira na água). 

A fase final do processo no campo é a filtração, para 
separar a água da fração fina. Para isso adiciona-se 20ml 
da solução de "separan" à polpa (o que eqüivale a 0,01g 
do floculante; como em média toma-se 200 a 300g da 
fração menor que 200#, a diluição que se obtém é de 
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0,003 a 0,005% em peso). 
Em poucos minutos (2 a 3) ocorre a floculaçáo e a 

precipitação das partículas sólidas. O material 6 então 
filtrado na flanela estendida sobre a peneira de diâmetro 
maior, para que se tenha maior área de filtração. 

O material deve ser todo recuperado, lavando-sc o 
fundo do recipiente com o auxílio da picete. Finalmente, 
a flanela é dobrada várias vezes, longitudinalmente, e 
suavemente torcida para expulsar quase toda a água, que 
sai clara, sem partículas. Com o auxílio da espátula de 
plástico raspa-se a flanela, obtendo-se uma amostra com 
baixa umidade, que pode ser acondicionada em 
qualquer saquinho de papel, sem que este se desfaça. 

Após a secagem da amostra (em estufa ou outro 
meio) é necessário desagregá-la, passandoa em uma 
peneira de 60# (100%), e homogeneizá-la, criteriosa
mente, antes de subdividi-la em contra-amostra e du
plicatas. 

Essa homogeneização pode ser feita facilmente in-
flando-se o saco plástico com a amostra já desagregada e 
procedendo-se à sua agitação vigorosa durante 1 minuto, 
aproximadamente. 

RESULTADO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO 

A aplicação sistemática dessa metodologia no pro
grama de amostragem geoquímica de sedimentos de 
corrente na região de Paracatu (MG), pelas equipes da 
Cia. Mineira de Metais, tem demonstrado resultados 
coerentes. 

Alguns parâmetros obtidos nas duas primeiras áreas 
testadas pelo método (média geométrica - MG; desvio 
geométrico - s'; valor mínimo - Vm: e vaior máximo -
VM) são mostrados nas tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 — Área 1 - -olhelhos Pretos com Quartzitos Interca
lados (*)!.= 180. 

Elemento 

Zn 
Pb 
Cu 
As 

MG (ppm) 

27 
13 
11 
9 

s' 

1,6 
M 
1.6 
1,5 

Vm(ppm) 

10 
5 
5 
5 

VM(ppm) 

100 
30 
27 
37 

(*) Zn, Pb, CU-HNO3 15% em banho-maria-2h 
As - colorimetría. 

Tabela 2 - Área 2-MargaseFolhelhos Pretos (*)n= 110 

Pb 
Cu 
As 

33 
19 
8 

1,6 
1,6 
1,97 

14 
8 
5 

129 
68 
32 

(*) Pb, Cu - HNO3 1:1 a quente - lh 
As-colorimetría. 



PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA DE MINERALIZAÇÓES ESTANÍFERAS 
DA REGIÃO DE CAPIVARI-PARDO, PARANÁ, BRASIL 

Otávio Augusto Boni Lida 
Luís Mando de Oliveira 

Minerais do Parana S/A - MINEROPAR 

RESUMO 

Comopmtt de seu progmma de upkMnçãonmneml do 
Escudo Paranaense, a Minerais do Perene S~4. -
MINEROPAR, mkkm em 1988, em fese de reconhe
cimento regional (geológico e gtoqubnico), o Projeto 
Capivari-Pardo, abrangendo uma anta de cerca de 
Z30Ckm2. A colem de amostras de sedimentos ativos de 
áuiagun, com dosagem na fiação < SOmesh, de Ca, Pb, 
Zn, Co, Ni, Fe, Mn, Ase Mo, e de concentrados de bateia, 
com análise para Au, Cr, Nb, Sn, W e F, possunatou a 
deamkaçao de 38 áreas anômalas, seja pam elementos 
imtadtKi. wjapnro mat ffwff fffffVy •** ^f^fãinrítn <iw«w 
áreas anômalas, foi seguida por um processo de 
verificação e confirmação, peto adensamento CfiO-in' e 
foüotv-up") das informações geológicas e geoaufmkas. 

A área denominada de Alvo Paraíso, definida por 
fortes anomalias de Sn em concentrados de baleia, epor 
sutis anomalias de Cu e Pb na fração < 80 mesh de 
sedimentos ativos de drenagem, foi objeto de um estudo de 
orientação para estabelecimento de metodologia de 
amostragem e análise para prospecçâa geoqubnica de 
solos. 

Já as três áreas que compõem o Alvo Cantagalo, 
definidas por anomalias de Sn, W e Nb em concentrados 
de baleia, foram submetidas à amostragem sistemática de 
solos, em malha regular, segundo c metodologia es
tabelecida no estudo de orientação executado no Alvo 
Paraíso, com dosagem de Sn, Bi, W e F, tendo sido 
delimitados alguns alvos para a pesquisa mineral. 
Ocorrências de gmsens mineraUzados a cassilerita ali 
descobertos foram detalhadas com a escavação e a 
amostragem de poços e trincheiras. 

INTRODUÇÃO 

A metodologia de prospecção geoq'ifmica utilizada 
nos trabalhos de pesquisa envolveu diversos meios 
amostrais, e constituiu-se em importante ferramenta na 
detecção das mineralizações estanfferas das localidades 
do Cantagalo e do Paraíso. 

A descoberta de depósitos de elementos até então 
desconhecidos (Sn e W) no Escudo Paranaense é da 

8 M B M l mVpOnflBGHL SC I M U BSO CCOBOMtCaaV DClO 

menos piospeaiva e ciclftca, A confirmação dessa 
vocação mctalogemca, já sugerida por Isskr et afi 
(I960), poderá servir como efetivo impulso i exploração 
mineral sistemática na regi»x 

l iwal i t fcn e Acesa» 

A área do Projeto Capivari-Pardo está localizada na 
porção centro-ttoroeste do Escudo Paranaense, na bacia 
hidrográfica do rio Rabeira. É cortada no sentido SW-
NE pela rodovia BR-116, que figa Curitiba a São Paulo 
(figura 1).É um pohgooo delimitado pelas coordenadas 
UTM 7216000 a 7256000km N, e 6700000 a 6752000km 
W, abrangendo uma área de Z300km2. 

O Alvo Cantagalo, com cerca de 28km2, dista 75km a 
NE de Curitiba. O acesso é feito por 20km de estradas 
secundárias que figam a BR-116 (prorimidarlrs do Posto 
Alpino) à Colônia João XXDl . É delimitado pelas coor
denadas UTM 7229000 a 7233000km N, e 717000 a 
724000km W (fig. 2). O Alvo Paraíso, situado mais a SW, 
é atingido após cerca de 12km de estradas viemais a 
partir da área do Cantagalo. Sen centro é marcado pelas 
coordenadas UTM 7224000km N e 712000km W (fig. 2). 

Topografia, Clima, Solos e Vegetação 

O relevo é moderado a forte, com cotas variando 
entre 300 a 1.200m (ITCF, 1988). 

As drenagens principais, rios Caphrarí, Pardo, 
Putoná e Bonsucesso, que fazem parte da bacia 
hidrográfica do rio Ribeira, são perenes. O pH médio 
das águas fluviais 66,0. 

O clima é classificado como Cfa e Cfb, segundo 
Kõppen (ITCF, op. cát.); a temperatura média anual 
varia entre 16 e 19*C, e a precipitação pluviométrica 
anual varia entre 1.300 a 1.800mm. 

Os solos são espessos, compostos por um perfil de 
cerca de 2m, com horizontes pouco definidos, bastante 
argilosos, e de coloração marrom-avermeDiado-escura. 
São classificados como podzóhcos vermelhos/amarelos 
eutróficos, latossolos vermelhos/amarelos álicos, cam-



bosons e com ocorrências localizadas de atoncos 
(ITCF,op.ck-). 

A vegetação natural é composta por árvores de 
grande porte entre pahnlrrw, fiaaas e epffitas, carac-
tuinado «ma mata pluvial tropical a subtropical. Após 
a derrubada das matas para extração de madeiras 
•obres, descavolvem-se malas secundárias i base de 
arbustos e samamhaiyt (ITCF, op. cit.). 

PROSPECÇÁO GEOQUtMICA REGIONAL 

A área selecionada para o Projeto Capivari-Pardo 
era, à época, desconhecida taato em termos de 
ocorrências minerais quanto do potencial geoqumnco 
regional. Por esse motivo, e para lhe avaliar mais ampla-
meate as potencialidades iniirnrê, optou-se pela coleta 
de —mim de sedbneatos ativos de drenagem e de 
concentrados de bateia, com análise química muki-

Gesiagia ffijjwl 

A geologia regional da área do projeto foi descrita 
por Fritzsons Jr. (1986) e Fritzsons Jr. (1988), em escala 
1:504)00. A seguir é apresentado um breve resumo da 
geologia regional para auxílio na compreensão do 
presente trabalho. 

No contexto geológico regional, ocorrem unidades 
ntostratigráScas pertencentes ao Complexo Cristalino, 
Complexo Pré-Setuva, Grupo Setuva, Grupo Açungui, 
"Gramtóide Serrinha'', rochas cataclásticas relacionadas 
à "Falha do Putunã" e Granito Graciosa, conforme 
esboço geológico apresentado afigura 2. 

O Complexo Cristalino é constituído por migmatitos 
homogêneos, nebulíticos, com textura granular, sem 
fohação cataclástica. 

O Complexo Pré-Setuva aflora no núcleo de um 
antiforme, na porção central da área, sendo composto 
por bUstomilonitos e miionho-gnaisses, com termos teo
lógicos que incluem biotita-gnaisses, gnaisses graníticos, 
gnaisses cakissilicáticos, com fenômenos localizados de 
anatexia. 

O Grupo Setuva ocorre em ambos os (lanços do 
antiforme que contém em seu núcleo as rochas do Com
plexo Pré-Setuva. É constituído por micaxistos e 
quartzítos fortemente afetados por transposição tectô-
nica e intensamente dobrados. Segundo proposto por 
Fritzsons Jr. et alíi (1982), essas rochas são corre-
laàonáveis à Formação Pcrau. Fiori (1985) considera os 
xistos que bordejam o antiforme como uma tectono-
faáes dos gnaisses, originada por efeitos de cisalhamen-
to da falha do Antiforme do Setuva. 

O Grupo Açungui acha-se representado pelas for
mações Capíru (doiomitos brancos, metassilthos, metar-
gUitos por vezes carbonosos e metarenitos) e Votuverava 
(metarrítmitos de composição argilo-siltosa). 

Alojado na zoaa de chamamento da "Falha do 
Putunã'* aflora o corpo ájneo utrusivo denominado de 
"Granitóide Serrinha*. Trata-se de um corpo alongado 
de direção NE-SW, coitado por talhas com faixas de 
mubnitização associadas É composto por hornblenda-
gracitos catadasados, finos a médios, com fenocristais 
de k-feldspatos ou plagiodásios imersos em matriz 
ratarfasada, 

As rochas cataclásticas relacionadas à "Falha do 
Putunã'* formam uma faixa direcionada NE-SW, com 
forma irregular, espessamentos e ramificações con
figuradas por feixes de fraturas senúparalelas. São, no 
gerai, biastomilonkos, mflonitos e uhramüonitos, com 
grau de deformação diminuindo para fora da faixa até as 
rochas regionais intactas A largura, variável de 2 a 4fan 
da faixa e ramificações sigmoidais de falhamentos 
secundários, atestam o caráter transcorrente e 
multifáaco da "Falha do Putunã". 

O Granito Graciosa aflora na porção crntro-sul da 
área, e faz parte do conjunto de granitos alcahnos da 
serra do Mar. 

Mrtedolfja ée AaMwtiagim AaaUMca 

Para geoqumúca dos sedimentos de drenagem foram 
coietrdas no leito ativo 1090 amostras compostas (cinco 
a sete tomadas por estação de coleta) dos sedimentos 
ativos das drenagens. A densidade média final foi de 1 
amostra/2km . A preparação para análise química en
volveu a secagem, desagregação e penetração na malha 
80 mesh, descartando-se a fração retida na peneira. A 
análise química da fração menor que 80 mesh foi 
realizada conforme os seguintes procedimentos: Cu, Pb, 
Zn, Co, Ni, Fe, Mu, ataque por água regia 3:1 a quente e 
determinação por espectrofotometria de absorção 
atômica (EAA); As, abertura por geração de hidretos e 
dosagem por EAA; Mo, determinação por espectro-
metria de emissão ótica (EEO). 

Para concentração por bateia foram coletada 
amostras também nos leitos ativos, com voiume originai 
de 20 litros, sendo concentradas no próprio local de 
coleta. A densidade média final foi de 1 amostra/7km2. 
Os concentrados foram secos e pulverizados em 
granulometria menor que 20 mesh, não tendo sido acom
panhados de descrição mineralógica nem de contagem 
de grãos. Foram analisados de acordo com os seguintes 
procedimentos: Au, ataque com bromo + MJBBli 
dosagem por'EAA; Cr,'Nb, Sn, W, determinação por 
EED; F, ataque com fusão alcalina e dosagem poi 
eletrodo de íon específico (EIE). 

Resultados Obtidos 

Para o cálculo dos estimadores estatísticos e para o 
traçado dos mapas geoquímicos, os dados analíticos em 
concentrados de bateia foram agrupados de acordo com 
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a unidade geológica predominanle na bacia de 
drenagem. A tabela 1 resume os esümadores estatísticos 
riaquclrs elementos que funcionaram como farejadores 
das mineralrcacõcs estaníferas, quais sejam Sn, W c Nb. 
Os mapas correspondentes estão apresentados nas 
figuras 5,6 e 7. 

Já para a fração menor que 80 mcsh dos sedimentos 
ativos de drenagem, foi mais eficiente o tratamento 
global dos dados, no sentido de salientar áreas anômalas 
principalmente para o Cu e para o Pb, os quais mos
traram-se bons farejadores para a mincralJTaçáo esta-
niTera do denominado Alvo Paraíso. Os estimadores 
estatísticos estão resumidos na tabela 2, c os mapas 
correspondentes estão apresentados nas figuras 3 e 4. 

Para este trabalho foram consideradas como 
anomalias de terceira ordem aqueles teores maiores ou 
iguais a média geométrica multiplicada pelo desvio 
geométrico; a de segunda ordem, os teores iguais ou 
maiores a média geométrica multiplicada pelo desvio 
geométrico elevado ao quadrado; c a de primeira ordem, 
os teores iguais ou maiores que a média geométrica 
multiplicada pelo desvio geométrico elevado ao cubo. 

As anomalias gçoquímicas definidas pelo Cu c Pb são 
restritas em área, e praticamente não sendo observada a 
coalescência de bacias anômalas, tal como ocorre com o 
SneoVV. 

Os mapas geoquínúcos do Sn e do W (figuras 5 e 7) 
mostram um alinhamento das bacias e áreas anômalas 
que se ajusta à faixa cataclástica da "Falha do Putuná". 
Tal fato sugere que eventos mineralizadores, enrique
cidos naqueles elementos, ocorreram segundo a estru
turação tectônica rúptil regional, de direção preferencial 
N60*E. 

PROSPECÇÁO GEOQUIMICA DE DETALHE 

Alvo Paraíso 

Geologia local 

A região denominada como Alvo Paraíso (figura 8) é 
caracterizada pela presença de espessa faixa de rochas 
cataclásticas, relacionadas à "Falha do Putuná", de 
natureza transcorrente, com direção geral N60*E. A 
zona de falha separa dois blocos crustais: um a NW, 
constituído por micaxistos do Grupo Sctuva, e outro a 
SE, com rochas crístalofilianas do tipo granito-gnaisses 
do Complexo Cristalino. Entre os dois blocos, na zona 
de falha, ocorre uma faixa com cerca de dois qui
lômetros de largura, composta por rochas cataclásticas. 

A zona de falhamento apresenta um núcleo 
constituído por rochas fortemente cataclasadas (ultra-
milonitos, milonhos e filonitos), bordejados por bandas 
paralelas, onde os fenômenos de cataclase foram ate
nuados (blastomilonitos). 

A ocorrência estanífera do Alvo Paraíso é uma faixa 
de forma lenticular encaixada no núcleo de uma zona de 

Calha de direção geral NE, onde existem evidencias de 
hidrotermalisao generalizado, com a presença de 
epidoti7ação. seririlrração e ocorrências loralrradas de 
turmalmhração, neoformação de biotita e de h-fcldspato. 
"Em locais espedficos dessa faixa Udrotermabzada hi 
ocorrência de cristais disseminados de casskerita, em 
meio a rochas inteiramente scricuzadas". (Fritzsoas, 
1988). Supõe-se, para a ocorrência do Alvo do Paraíso, a 
"existência de filões bjdrotcnnais do tipo 'casskerita-
sulfetos' de Sn (Smimov, apod Taylor. 1979, p. 46". 
(Fritzsons, op. át.). 

Sedimentes ativas de drenagem e 
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mHMMiama e resvmMs N O U S 

O Alvo Paraíso foi verificado e confirmado enquanto 
área anômala, com trabalhos de geologia de detalhe e 
adensamento de amostragem geoquímica da fase 
regional, obedecidos os mesmos processos de campo e 
laboratório, exceto quanto ao espaçamento das estações 
de amostragem. Foi obedecido um espaçamento regalar 
entre as estações de coleta ao longo das drenagens de 
200m para sedimentos ativos de drenagem e de SOOm 
para concentrados de bateia. 

Foram analisados apenas os elementos que, na fase 
regional, geraram anomalias na região do Alvo Paraíso, 
quais sejam, Cu, Pb e Sn. O: estimadores estatísticos 
calculados para os elementos analisados são apresen
tados na tabela 3, e os map correspondentes nas 
figuras 9,10,11c 12. 

Verifica-se que o Cn (figura 9) mostra uma pronun
ciada elevação no teor para 190ppm, nas proximidades 
da ocorrência estanífera, decaindo rapidamente para 
27ppm. O mesmo ocorre com o Pb, apenas com um 
contraste menos intenso, já que o teor de 42ppm, nas 
proximidades da ocorrência, decai rapidamente para 
22ppm logo à jusante. 

Com relação ao Sn, uma observação interessante 
pode ser feita no que diz respeito aos contrastes entre os 
dois meios amostrais utilizados. Para o Sn dosado na 
fração menor que 80 mesh dos sedimentos ativos de 
drenagem, observa-se um contraste de 18 vezes entre o 
teor da amostra das proximidades da ocorrência 
estanífera, de lOOppm com relação à média geométrica 
de 5,3ppm. Já para o Sn dosado nos concentrados de 
baleia, o valor do contraste entre o teor da amostra 
coletada nas proximidades da ocorrência considerado 
como 5.000ppm, e a média geométrica de 214 ppm, 
atinge 23. Esse fato poderia sugerir a utilização do Sn 
dosado na fração menor que 80 mesh dos sedimentos 
ativos de drenagem como metodologia a ser utilizada em 
trabalhos futuros de caráter regional. Infelizmente não 
são disponíveis dados relativos às dimensões dos halos 
de dispersão nos dois meios amostrais, o que impede 
que se adote tal premissa como conclusiva. 
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Estudo de orientação para prospecção 
geoquímica de solos 

A prospecção de detalhe no Alvo Paraíso conduziu à 
amostragem de solos visando à delimitação das fontes 
das anomalias. Metodologias tradicionais, como 
concentração das amostras de solo por bateia, foram 
consideradas, "a priori", como problemáticas em virtude 
da composição francamente argilosa dos solos da área. 
Tal característica causaria problemas, seja no tempo 
excessivo necessário à deslamagem e concentração de 
cada amestra, seja nas perdas de cassiterita, caso esta 
fosse de granulometria fina, pelo aumento da densidade 
do fluido na bateia. Desse modo, objetivando montar 
uma metodologia alternativa de prospecção geoquímica, 
foi selecionada a recém-descoberta ocorrência de cas
siterita do Paraíso (Fritzsons, 1985), como o alvo ideal 
para um estudo de orientação metodológica para a 
prospecção sistemática de solos. 

Metodologia de amostragem e analítica 

A malha de amostragem com poços foi planejada a 
partir da ocorrência do Alvo do Paraíso, contida em 
alinhamento geológico de direção NE. O espaçamento 
de 50m entre as três linhas de poços, e entre estes, 
crescente a partir do alinhamento: 5, 10, 20 e 40m, foi 
estabelecida de modo a abranger as variáveis de 
topografia, bem como a área mineraüzada, precaria
mente definida, em virtude da escassez de afloramentos. 
As amostras foram coletadas em canal na parede dos 27 
poços, e representando cada horizonte do perfil do solo, 
em quantidade de 500g para análise química, e de 5 litros 
para concentração por bateia. 

As amostras de 500g foram secas, desagregadas e 
peneiradas, sendo a fração <80 mesh quarteada. O 
procedimento analítico foi o seguinte: Cu, ataque por 
água regia 3:1 a quente e dosagem por EAA; Sn e Mo, 
dosagem por EEO; F, abertura por fusão alcalina e 
dosagem por EIE. 

As amostras de 5 litros foram cuidadosamente des-
lamadas e concentradas em bateia. O concentrado resul
tante foi homogeneizado e dividido em três alíquotas, 
processadas da seguinte maneira: 

Alíquota I - secagem, pulverização na fração Â# e 
dosagem para Sn e Nb por EEO, Ta e W por Fluo-
rescência de Raios X (FRX). 

Alíquota 2 - secagem, lavagem com HCl diluído (1:5), 
secagem, quarteamento, separação e pesagem da fração 
magnética, separação de leves/pesados em bromofórmio 
com pesagem das frações, lavagem c secagem e análise à 
lupa bonicular, com estimação percentual semiquan-
titativa das frações. 

Alíquota 3 - arquivada intacta. 

Resultados obtidos 

A suíte dos minerais detrítiaos pesados do solo é 
composta de ilmenita, ümonita, leucoxênio, zireão, tur-
malina, cassiterita, pirita, granada e columbita. 

As cassiteritas variam do amarelo ao marrom, têm 
granulometria extremamente fina, entre 115 e 250 mesh, 
apresentam aspecto irregular e anguloso, e freqüen
temente estão agregadas a fragmentos também angu-
losos de quartzo. Em apenas uma das amostras foi ob
servada cassiterita reniforme do tipo "étain du bois". 

A reduzida granulometria da cassiterita facilita a 
perda desse mineral durante o processo de bateamento. 
Adicionalmente, a grande quantidade de argila do solo, 
aumentando a densidade do fluido durante o bateamen
to, contribui para que essas perdas aconteçam. 

O Mo e o Ta não foram detectados pelos métodos 
analíticos utilizados. 

Os elementos Sn, W, Cu e Nb obedecem a uma 
distribuição lognormal, uni- ou bimodal. 

Apresentaram correlação signifícante, seja nos perfis 
geoquímicos seja pela análise de correlação, apenas o Sn 
nos concentrados de bateia, o Sn e o Cu na fração menor 
que 80 mesh. O Nb, o W e o F não mostraram correlação 
signifícante com o Sn. 

O espesso perfil do solo residual apresenta com
ponente de transporte devido às fortes inclinações das 
vertentes. No entanto, íal transporte, por ser reduzido, 
não impede ou prejudica as interpretações para fins de 
prospecção geoquímica, apesar de se evidenciar a pos
sibilidade de deslocamento de anomalias, principal
mente no horizonte A (figura 20). 

Os processos de intemperismo e pedogenese atuam 
como atenuadores dos contrastes geoquímicos, já que 
esses contrastes, acentuados no horizonte basal (K), são 
gradativamente suavizados nos horizontes superiores (A 
e B). Essa observação pode ser constatada tanto nos 
perfis geoquímicos (figura 19) quanto nos gráficos de 
probabilidade (figura 21). Nestes, nota-se uma 
aproximação das populações, reduzindo-se a média da 
superior e aumentando a média da inferior, o que reflete 
a citada atenuação dos contrastes. 

Apesar de algumas dificuldades de construção e 
interpretação, já que a malha de amostragem não foi 
planejada para essa finalidade, os variogramas de 
direção NW apresentam uma boa estruturação dos 
dados para o Sn em concentrados de bateia e do Sn e Cu 
na fração menor que 80 mesh (figura 22). As amplitudes 
para os diversos elementos nos horizontes do perfil do 
solo estão resumidas na tabela 4. 

A partir dessas observações e conclusões, os traba
lhos de prospecção geoquímica de solos, desenvolvidos 
para detectar ocorrências ou jazimentos de condicio
namento geológico/geomorfológico semelhante, obede
ceram aos seguintes critérios: 

1) Amostragem sempre no horizonte B, em malha 
regular com espaçamento de 50m entre as linhas de 
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direção NW e no máximo 30m entre as estações de 
amostragem. 

2) Metodologia de preparação das amostras com 
secagem, desagregação e peneiração, com a análise de 
Sn, Cu e F na fração menor que a malha 80 mesh. 
Esses procedimentos proporcionariam maior velocida
de na obtenção dos resultados analíticos, agregando 
uma resposta confiável e com contrastes elevados. 

Alvo Cantagalo 

Geologia Local 

A geologia do denominado Alvo Cantagalo com
preende basicamente três unidades litológjcas: Com
plexo Pré-Setuva, Grupo Setuva e cataclasitos da "Falha 
do Putunã" (figura 13). 

O Complexo Pré-Setuva é composto por rochas 
gnáissicas heterogêneas, com porções anatéticas, che
gando a ocorrer verdadeiros granitóides. 

As rochas do Grupo Setuva são de uma facies tran-
sicional entre o xisto-verde elevado e anfibolito, ocorren
do diversas transições entre xistos, xistos feldspáticos e 
rochas gnáissicas. 

Os cataclasitos relacionáveis à "Falha do Putunã" 
ocorrem na porção SE da área, sendo representados por 
milonito-gnaisses. 

Os contatos entre as maiores unidades se fazem por 
falhamentos ligeiramente encurvados, concordantes ou 
semiconcordantes com as foliações regionais, de 
direcionamento geral NE. 

Mineralizaçóes 

Foram identificados inúmeros corpos de graisens e 
de granitos albitizados, muitos dos quais mineralizados a 
SneW. 

Foram constatadas duas suítes de graisens, deno
minadas genericamente de "graisens derivados de al-
bita-granitos" e "graisens derivados da rocha encaixan-
te". 

Os graisens derivados de albita-granitos foram me
lhor caracterizados na área II (ver localização na figura 
13). Através dos alinhamentos geoquímicos definidos 
pela superposição de elementos anômalos no solo, alia
do à presença de núcleos com grandes concentrações 
metálicas, notadamente de Sn, foi possível detectar a 
presença de um corpo de granito albitizado, cujos con
tatos geológicos verificados em campo praticamente 
coincidem com os limites das anomalias geoquímicas 
(figuras 30 e 31). Esse fato revela a pequena amplitude 
de deslocamento dos halos geoquímicos dos elementos 
analisados, denotando a inexistência de significativos 
movimentos do manto pedológico. 

O posicionamento da intrusão parece estar contro
lado por sistema de falhas e fraturas de direções N-S, 
N60°E e E-W, provavelmente associadas ao sistema 

transcorrente da "Falha do Putunã", cuja zona principal 
de rísalhamento, de direção N60°E, situa-se a poucos 
quilômetros a SE do Alvo Cantagalo. 

Outros corpos de menores dimensões, em sua maio
ria tabulares do tipo "sills" ou "sheets", se dispõem 
segundo linhas de fraturas com predomínio daquelas 
direcionadas E-W, muitas vezes em planos de fraturas 
preexistentes. Esses sistemas foram bem caracterizados 
nos mapas geoquímicos de solo, principalmente nas cur
vas de isoteor e nos alinhamentos geoquímicos do Sn e F 
(figuras 24,25,28 e 29). 

Em superfície, o principal corpo de albita-granito 
ocupa uma área com cerca de 20.000m , com o eixo 
principal atingindo 200m, e de direção N60°E. 

As mineralizaçóes associadas à rocha granítica são 
essencialmente de cassiterita disseminada, com teores 
médios na ordem de 100g/t, podendo atingir até 1.60Úg/t 
em pontos isolados. 

Embutidos em fraturas no interior do corpo granítico 
ou em zona de contato com as encaixantes foram carac
terizados inúmeros corpos de graisens mineralizados a 
Sn e W. Esses graisens constituem corpos de dimensões 
métricas, irregulares, descontínuos, com zoneamento 
composicional interno mostrando três facies distintas. 
Os teores de cassiterita chegam a atingir até 40kg/t, 
enquanto a wolframita ocorre com valores de até 2kg/t. 

Nesses graisens foram detectados, através de análises 
químicas, elevados teores de Bi e Mo, porém sem a 
definição da espécie mineral correspondente. Os enri
quecimentos nessas substancias se dão exclusivamente 
nas zonas micáceas dos graisens derivados dos albita-
granitos em tipos ricos em "box works", onde provavel
mente sulfetos foram lixiviados. 

A presença de cassiterita avermelhada na área seria 
responsável pelo enriquecimento local de Nb-Ta, uma 
vez que não foram caracterizados minerais da série co-
lumbita-tantalita. 

A outra suíte de graisens, representada pelos 
"graisens derivados da rocha encaixante", tem maior 
expressão na área I (ver localização na figura 13). São 
exograisens formados pela substituição e enriquecimen
to da rocha em Si e K, em intensidades variadas. A 
graisenização se dá sob a forma de filões (milimétricos a 
centimétricos) desenvolvidos paralelamente ou subpa-
ralelamente à foliação da rocha encaixante. Esses filões 
são compostos por um núcleo de quartzo branco, leitoso, 
bordejado por micas desenvolvidas aleatoriamente. As 
encaixantes próximas (gnaisses/xistos) por vezes man
têm os aspectos estruturais originais, mas com sua mi-
neralogia modificada, o que é marcado pelo desenvol
vimento acentuado de micas. De maneira geral, a 
graisenização só é identificada com estudos petrográ-
ficos. Essa suíte de graisens revela teores inexpressivos 
de cassiterita e ausência de wolframita. 

Todas essas evidências sugerem a presença de cúpu
las de granitos alcalinos alojados na zona de cisalha-
mento principal da "Falha Purunã", ou nas falhas e 
fraturas a ela associadas. 
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Sedimentos ativos de drenagem e 
concentrados de tateia 

Metodologia e resultados obtidos 

O Alvo Cantagalo foi verificado e confirmado, en
quanto área anômala, com trabalhos de geologia de 
detalhe e adensamento ("fill-in") de amostragem 
geoquímica da fase regional, obedecidos os mesmos 
processos de campo e laboratório. Foi, no entanto, 
obedecido um espaçamento regular entre as estações de 
coleta ao longo das drenagens de 200m para sedimentos 
ativos de drenagem e de SOOm para concentrados de 
bateia. 

Foram dosados os elementos que na fase regional 
deram origem às anomalias que delimitaram o Alvo 
Cantagalo, quais sejam, Sn, W e Nb, acrescidos do F. Os 
estimadores estatísticos calculados para os elementos 
analisados são apresentados na tabela 5 e os mapas 
correspondentes nas figuras 14,15,16,17 e 18. 

Durante os trabalhos de geologia de detalhe e de 
adensamento da amostragem de geoquímica de sedi
mentos de drenagem e de concentrados de bateia foram 
observados, nos vales, blocos e graisens mineralizados a 
cassiterita. Análises químicas de amostras dessas ocor
rências forneceram resultados elevados de Sn 
(8.700ppm), W (390ppm), F (2,8%) e Bi (5.800ppm). Em 
vista desses dados favoráveis, e obedecendo aos pa
râmetros estabelecidos no estudo de orientação execu
tado no Alvo Paraíso, foi desenvolvida uma campanha 
de prospecção geoquímica de solo, objetivando à 
delimitação das fontes das anomalias geoquímicas e à 
origem dos blocos mineralizados. 

É bastante difícil enunciar conclusões acerca das 
respostas dos elementos analisados, seja na fração 
menor que 80 mesh, seja nos concentrados de bateia, em 
virtude da amostragem ter abrangido uma área relativa
mente restrita e, como será visto adiante, extensivamente 
submetida a processos mineralizadores. 

Prospecção geoquímica de solos 

Metodologia de amostragem analítica 

A amostragem do horizonte B dos solos, em malha 
regular no Alvo Cantagalo, foi subdividida em três áreas: 
I, II e III (figura 13), e obedeceu a um espaçamento de 
50m entre as linhas e 25m entre as estações de coleta, 
num total de 1659 amostras. As três linhas-base foram 
implantadas concordando com os alinhamentos 
geológicos principais da área, de direção N60°E. 

As amostras de solo, de aproximadamente 500g, 
foram secas, desagregadas e peneiradas, sendo a fração 
menor que 80 mesh quarteada e analisada. O 
procedimento analítico foi o seguinte: Sn e Bi - dosagem 
por EEO; F - ataque por fusão alcalina e dosagem por 
ETE; W - dosagem por FRX. 

Interpretação e apresentação dos dados 

Considerando os bons resultados obtidos com a me
todologia de manipulação dos dados, julgamos interes
sante um breve detalhamento acerca do mesmo. Foram, 
assim, seguidos os procedimentos abaixo: 

a) manipulação dos dados de cada área, isolada
mente, para obtenção de estimadores e parâ
metros estatísticos a partir dos gráfico; prob
abilidade, o que permitiu o traçado das L^radas 
nos mapas geoquímicos para cada elemento ana
lisado; 

b) elaboração dos perfis geoquímicos do Sn e do 
F para todas as linhas de amostragem de cada 
uma das áreas. Integração em seqüência dos mes
mos (figura 23), e comparação com o mapa geo
lógico, objetivando unir alinhamentos geoquími
cos e/ou geológicos. Tal procedimento, como po
de ser visto nas figuras 28 e 29, possibilitou que 
fossem ressaltadas feições não-evidenciadas nos 
mapas geoquímicos, desenhados segundo o pro
cedimento descrito no item a, acima. Foi assim 
possível acompanhar alinhamentos geoquímicos 
pela união dos picos evidentes, ou mesmo sutis, 
em perfis geoquímicos vizinhos, o que não era 
possível nos mapas geoquímicos desenhados ape
nas com base em parâmetros estatísticos; 

c) Integração dos mapas geológico, geoquímico 
e de alinhamentos geoquímicos apresentando em 
um mapa-síntese os alvos prioritários para pes
quisa de maior detalhe. 

Resultados obtidos 

Os mapas de alinhamentos geoquímicos (figuras 28 e 
29) do Sn e do F mostram claramente que existem 
condicionamentos estruturais para ambos os elementos. 
Generalizadamente, podemos considerar que as áreas II 
e III obedecem a uma estruturação geoquímica N60°E, o 
que concorda com a direção geral da "Falha do Putunã". 
Já a área I, com uma direção E-W para os alinhamentos 
geoquímicos, sugere estruturas subsidiárias à "Falha do 
Putunã". Existe uma clara concordância dos alinhamen
tos geoquímicos com feições morfológicas, por exemplo 
vales de drenagens, estes encaixados na estruturação 
tectônica. 

Os mapas geoquímicos de solo da área I mostram 
núcleos anômalos em estanho de pequena expressão, 
dispersos e descontínuos, que bem refletem os filões a 
Sn, os quais igualmente ocorrem de maneira irregular e 
dispersa. 

De maneira generalizada, os teores de Sn são ele
vados, atingindo os 1.380ppm e os de F, os 6.800ppm. O 
W e o Bi apresentam poucos valores acima do limite de 
detecção dos métodos analíticos, porém aqueles sig-
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nificativos localizam-se sobre as anomalias mais intensas 
de Sn e/ou F. 

Os comportamentos geoquímicos diversos, no am
biente secundário dos elementos considerados (Sn, F, W 
e Bi), bem como o modo de dispersão elástico para uns e 
hidromórfico para outros, faria supor que a configu
ração dos mapas geoquímicos fosse significativamente 
diversa. Existe, no entanto, uma grande semelhança na 
resposta dos elementos no ambiente secundário, espe
cificamente no solo. 

Alem disso, a relativa imobilidade do Sn, W e Bi 
permite que as áreas onde existam valores maiores que o 
limite de detecção dos dois últimos, coincidentes com 
alinhamentos geoquímicos do primeiro, sejam conside
radas como prioritárias para eventuais detalhamentos na 
pesquisa, visando a mineralizações aflorantes ou sub-
aflorantes. Teschendorf (1973, in Rose, Hawkes e Webb, 
1979) mostra que Sn e Bi, nos graisens de Altenburg, 
delimitam halos de 500m circundando a mineralização. 

Fica evidente, pelos fatos apresentados, que os pro
cessos mineralizadores a Sn, W, Bi e F relacionam-se a 
episódios estruturados segundo as direções N60°E e 
E-W. Desse modo, prolongamentos de alinhamentos 
geoquímicos que unam as três áreas trabalhadas no Alvo 
Cantagalo, ou mesmo que extrapolem seus limites, txans-
formam a região em alvo potencial para investigações 
mais detalhadas, visando à continuidade das estruturas 
possivelmente mineralizadas ou com mineralização con
statada. 
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Fig. 11 - Mapa de distribuição dos teores de Sn na fraçao<80 
mesh dos sedimentos ativos de drenagem no alvo 
Paraíso. 
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Fig. 12 - Mapa de distribuição dos teores de Sn nos concentra
dos de bateia no alvo Cantagalo. 
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Fig. 16 - Mapa de distribuição dos teores de F nos concentra
dos de batea no ai vo Cantagaio. 
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Fig. 17 - Mapa de distribuição dos teores de W nos concentra
dos de baleia no alvo Cantagaio. 
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Fig. 18 - Mapa de distribuição dos teores de Nb nos concen
trados de bateia no alvo Cantagaio. 
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Fig. 19 - Perfil geoqu&mco comparativo da distribuição dos Fig. 2Ê - Psrfil geoqufmico comparativo da dstriboiçab doa 
teores de Sn na fraçao<80 mesh dos horizontes do teores de F na fração <80 mesh dos horizontes do 
solo (alvo Parabo). solo (alvo Paraíso). 
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Fig. 24 - Mapa geoquímico do Sn na fraçáo<80 mesh dos solos no alvo Cantagalo. 
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Fig. 25 - Mapa geoquímico do F na fraçâo<80 mesh dos solos no alvo Cantagalo. 
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Fig. 26 — Mapa de distribuição dos teores maiores que o limite de detecção de W na fraçáo<80 mesh 
dos solos do alvo Cantagalo. 
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Fig. 27 - Mapa geoquímico do Bi na fraçáo<80 mesh dos solos no alvo Cantagalo. 
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Fig. 28 - Mapa dos alinhamentos geoqufmicos do Sn na fração<80 mesh dos solos no ai vo Cantagalo. 
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PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA MULTIELEMENTAR REGIONAL 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Alex Vinícius Bernardi 
Metais de Minas Gerais S/A - METAMIG 

RESUMO 

A Metais de Minas Gerasi S/A - METAMIG, empresa 
de economia mista controlada pelo estado de Minas 
Gerais, desenvolveu um Programa de Prospecção 
Regional, entre março de 1985 e agosto de 1988, com 
recursos gerados pela sua própria atividade. 

O programa consistiu de uma prospecção geoquímica 
multielementar, sobre oito regiões do estado de Minas 
Gerais, selecionadas como representativas dos grandes 
traços da sua geologia, cobrindo uma área de cerca de 
50.000km , através de amostragem sistemática de 
sedimentos de corrente (6.500 amostras) e concentrados 
de bateia (3.160 amostras). As amostras de sedimentos de 
corrente foram rotineiramente analisadas para até 15 
elementos, enquanto os concentrados de bateia foram 
preparados e descritos na própria METAMIG. 

Os dados de geoquímica foram armazenados e proces
sados num microcomputador IBM-PC compatível, usan
do o sistema GEOQUANT 1,0 desenvolvido pela CPRM. 
Os dados foram categorizados com base em estimadores 
estatísticos descritivos, em três intervalos: Io ordem (xx > x 
+ 3s),2aordem(x + 2s <xi <x + 3s)e3aordem(x + 
s <xi <x + 2s). 

A comparação visual entre mapas contendo os dados 
assim qualificados, geologia, geofísica e dados de 
distribuição de minerais pesados, provou-se eficiente, em 
todas as regiões, em mostrar correlações significativas 
entre os dados e a geologia, e inclusive ocorrências 
minerais, suportando interpretações consistentes, a 
despeito da ausência de parâmetros orientativos e de con
trole dos dados. 

Diversas ocorrências minerais e anomalias sig
nificativas foram selecionadas para o detalhamento. 

INTRODUÇÃO 

O setor mineral brasileiro vem experimentando, nas 
duas últimas décadas, um esvaziamento progressivo nos 
investimentos governamentais em pesquisas básicas. 
Esse fato, somado à retração dos investimentos privados 
em programas regionais de prospecção, vem desenhan
do um quadro desfavorável ao "ciclo gerador de jazidas". 

A despeito das conjunturas desfavoráveis nos 
cenários econômico e mineral, a Metais de Minis Gerais 
S/A - METAMIG, em busca de seus obji.Wos ins
titucionais e ciente da capacidade vitalizadora que o 

setor tem sobre a economia, investiu recursos próprios 
num período de 3,4 anos (março de 85 - agosto de 88), 
em um Programa de Prospecção Mineral, elaborado e 
iniciado pelos geólogos João Gilberto Parenti Couto e 
José Duarte Alecrim, conduzido pelo geólogo Mário da 
Conceição Araújo até a conclusão da fase de campo 
(dezembro de 87) e cujos resultados estão sendo com
pilados, consolidados e interpretados pelo autor. 

Esse programa teve como objetivo fundamental con
tribuir no preenchimento da lacuna, cada vez maior, na 
geração de informações básicas que permitam mais 
seguras caracterização e seleção de ambientes regionais 
prospectivos: o primeiro e essencial passo no processo 
de descoberta de novas jazidas. 

OBJETIVOS 

Um programa dessa natureza e abrangência pro
picia, evidentemente, a agregação de diversos objetivos 
subsidiários. 

A METAMIG, enquanto empresa de economia mis
ta controlada pelo estado de Minas Gerais busca, como 
as suas congêneres, o ponto de equilíbrio entre seus 
objetivos sociais e a sua capacidade de sobrevivência, o 
que passa necessariamente pela geração de recursos 
próprios. 

Acorde a uma tendência geral observada no setor das 
empresas estaduais de mineração, definiu-se por um 
investimento capaz de gerar, simultaneamente, infor
mações básicas de interesse geral, entendidas como fo
mento, assim como a perspectiva de recursos a médio ou 
curto prazos, por se inserir em regiões "a priori" promis
soras. Nestas, pretendeu-se o rápido desenvolvimento de 
alvos e prospectos a serem repassados à iniciativa 
privada, mediante ressarcimento de investimentos e o 
recebimento de "royalties". 

Isto posto, e considerando-se a relativa escassez de 
informações e compilações geológicas regionais que 
permitissem o estabelecimento fundamentado de vo
cações mctalogenéticas para os grandes tratos da geo
logia do estado, concebeu-se um programa de "pros
pecção de varredura", através do qual pretendeu-se 
testar todas as possibilidades de mineralizações, im
possíveis de se descartar, "a priori", com os dados dis
poníveis no momento, em oito "regiões-tipo" da geologia 
do estado de Minas Gerais (figura 1). 

Essas "regiões-tipo" foram eleitas com base em sua 
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rcprcscntatividade e importância relativa na geologia do 
estado, assim como por conterem ocorrências minerais e 
ambientes geológicos ainda pobremente caracterizados 
quanto ao seu potencial (figura 2). 

Alem desses objetivos centrais, objetivos conse
qüentes e agregados foram: 

- o reaparelhamento da empresa, tanto em equi
pamentos, como em pessoal; 

- a formação e treinamento de equipes em pro
gramas de exploração mineral; 

- a ampliação dos laboratórios de laminação, pe-
trografia, preparação de amostras, mineralogia 
de pesados e via úmida, além do desenvolvimento 
de rotinas adequadas à prospecção e pesquisa 
(figuras 3 e 4); 

- a implantação da informática para o arquivamen
to, tratamento e interpretação dos dados de geo-
química e mineralogia de pesados. 

MÉTODOS 

O programa de prospecção mineral regional por 
"varredura" pretendeu, como já referido, cobrir "re-
giões-tipo" da geologia do estado de Minas Gerais, cujo 
potencial metalogenético é ainda insuficientemente 
caracterizado. Cada uma das oito regiões selecionadas 
foi colocada sob a responsabilidade de uma equipe 
constituída por um geólogo e um técnico de nível médio. 
Para cada uma delas foi estabelecido seu "potencial 
aparente", resultante da compilação dos dados 
disponíveis, referentes à geologia e núneralizações con
hecidas. 

As regiões foram abordadas através de amostragem 
sistemática de sedimentos de corrente e concentrados 
de bateia numa proporção variável entre 2 a 3 SC para 1 
CB. A densidade média de amostragem foi variável, em 
função de distintos contextos geomorfológico-
geológicos, áreas oneradas por interesses minerários de 
terceiros e de proteção ambiental. As densidades médias 
variaram para os sedimentos de corrente entre 1/2 e 1/5, 
e para os concentrados de bateia entre 1/6 e 1/11, 
amostra/quilômetro quadrado. 

Paralelamente à amostragem procedeu-se ao que foi 
denominado de "prospecção a martelo", consistindo de 
reconhecimento geológico e amostragem complementar 
de outros materiais (rocha, solo, cascalho etc). 

Em função do potencial de cada região, foram defi
nidas baterias de elementos traçadores, para análises 
rotineiras nas amostras de sedimentos de corrente. 

As amostras de concentrados de bateia foram ana
lisadas na Divsão de Laboratórios da METAMIG 
(DVLB), or.de foram submetidas sistematicamente a 
rotinas de preparação e descrição simplificadas (qualita

tivas ou semiquantitative) e opcionalmente a rotinas 
mais complexas e precisas (figuras 3 e 4). 

Cada amostra foi cadastrada numa ficha própria (fi
gura 5), onde são descritas suas características, assim 
como as do contexto e local amostrado. 

À empresa estatal de processamento de dados -
PRODEMGE - foram encomendados estudos para a 
informatização dos dados. Disso resultou a criação de 
um banco de dados em DBASE IU, denominado Sis
tema IM52, com o mesmo formato das fichas de cadas-
tramento das amostras (figura 5) e possibilidade de 
interface tanto para "mainframe'', como para micro PC. 
Esse sistema está ainda em evolução, não sendo por ora 
totalmente operacional. 

Para fins de arquivamento e tratamento preliminares 
dos dados analíticos de SC, utilizamos o sistema GEO-
QU ANT 1,0, desenvolvido pela CPRM, para micros PC, 
IBM compatíveis. Esse sistema dispõe de arquivo matri
cial em ASC D (tipo KEDIT) e de diversos aplicativos e 
programas de estatística uni e multfvariada. 

Numa fase inicial os dados foram arquivados e ma
nipulados em programas de estatística descrita, a fim de 
se obter um panorama dos comportamentos dos diversos 
elementos analisados. 

A despeito das crescentes restrições que vêm sendo 
colocadas quanto à utilização de estimadores estatísticos 
baseados em hipóteses apriorísticas de distribuição, na 
seleção dos valores de "background" e limiares (Chap
man, 1975; 1976; 1977; 1978), a técnica de categorização 
relativa dos dados, baseada naqueles estimadores, pa
rece-nos apropriada e suficiente para os fins de uma 
primeira avaliação dos dados e de suas características 
gerais. 

Os estimadores da média e desvio-padrão utilizados 
foram aritméticos ou geométricos, dependendo das for
mas de dispersão dos dados em histogramas e curvas de 
freqüência acumulada. Os dados cuja distribuição não se 
ajustava às normais, tiveram seus "limiares" escolhidos 
com base na análise de histogramas. 

Os dados foram categorizados em três intervalos, 
limitados como a seguir: 

1' ordem - xi > x + 3s; 

2' ordem - x + 2 s < x i < x + 3s; 

3» ordem - x + s + < x i < x + 2s. 

Os dados assim categorizados foram lançados em 
"over-lays" e comparados entre si, com a distribuição de 
minerais pesados, e com as feições geofísicas e geo
lógicas compiladas da literatura, nas escalas 1:50.000 e 
1:100.000 (respectivamente abaixo e acima do paralelo 
20°). 

As correlações (coincidências) consideradas signi
ficativas ou sugestivas foram selecionadas e indicadas 
para estudos posteriores. 
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RESULTADOS 

A figura 6 sumariza os resultados mais importantes 
até o momento obtidos. 

Numa superfície total de cerca de SO.OOOkm , foram 
efetivamente cobertos por amostragem sistemática 
31.000km , onde foram coletadas, analisadas, cadastra
das, arquivadas e interpretadas 6.500 amostras de se
dimentos de corrente, 3.160 de concentrados de bateia, 
1.475 de rochas e 746 de outros materiais. 

As amostras de sedimento de corrente, com sua lo
calização geográfica e resultados analíticos estão ar
quivados em "floppies" de 5 1/4", em formato ASCIL. 
As de concentrados de bateia, rochas e também de 
sedimentos de corrente estão sendo consolidadas no 
banco do sistema IM52. 

Foram produzidos 290 mapas de trabalho, abordan
do geologia, geofísica, distribuição de minerais pesados 
e "associações" geoquímicas, para cada região. 

Diversos alvos foram requeridos como resultado da 
localização direta e/ou indicada pelos dados analíticos, 
de mineralizações, enquanto que vários outros estão 
indicados para "follow-up". 

CONCLUSÕES 

A experiência tem mostrado que a geoquímica apli
cada a programas exploratórios regionais tem, digamos, 
um "poder de discriminação e restrição de áreas" (vale 
dizer, eficiência) diretamente proporcional à qualidade 
e quantidade dos dados, tanto os já disponíveis (geo
logia, geofísica etc), assim como dos gerados durante o 
programa. 

Para os que lidam com o assunto, são notórios e 
corriqueiros os problemas de representatividade e sig-
nificáncia dos dados, resultantes, sobretudo, da ausência 
de trabalhos orientativos e de controles das variáveis que 
afetam os resultados (Levinson, 1974; Rose et alii, 1979; 
Davis, 1986; etc), freqüente e infelizmente, sacrificados 
por razões de tempo e recursos. 

No caso presente, também não foram realizados es
tudos orientativos e controles de qualidade da amos
tragem e das análises, o que, somado ao caráter genérico 
e por vezes precário (...) das informações geológicas e 
geofísicas disponíveis, introduziu um fator de incerteza 
muito grande na interpretação dos resultados. 

A despeito disso e do caráter também genérico do 
método utilizado para a triagem, categorização e inter
pretação dos dados, contatamos empiricamente, em pra
ticamente todas as regiões estudadas, que elementos 
associados, em proporções e níveis de concentração 
relativos distintos correlacionaram-se, de formas mais 
ou menos claras, com a geologia, geofísica e ocorrências 
minerais conhecidas, suportando ilações e interpreta
ções consistentes. 

A constatação experimental da relativa eficiência da 
geoquímica multielementar, na discriminação regional 
de alguns ambientes e mineralizações, em diversos e 
distintos contextos geomórfico-geológicos, não preten
de, evidentemente, ser usada como justificativa para o 
abandono dos fundamentais estudos orientativos e con
troles dos dados de prospecção. 

Esclarece, porém, que trabalhos regionais, que por 
qualquer razão prescindiram daqueles guias, podem se 
provar úteis na discriminação de ambientes e seleção de 
contextos favoráveis a conter mineralizações, quando 
integrados e cotejados com todas as demais informações 
disponíveis. 

Enfatizamos, finalmente, a grande importância da 
utilização sistemática da amostragem de concentrados 
de bateia e sua descrição mineralógica em programas de 
exploração regional, em função de seus relativos baixo 
custo e simplicidade e relevância das informações que 
traz, não somente na identificação de locais de con
centrações anômalas de minerais de valor econômico, 
mas também como ferramenta auxiliar de interpretação. 
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ARQUIVO 

FRÍYÇÃO < 115 »* 
DESPREZADA 

AMOSTRA DO 
CAMPO 

ENQUARTAMENTO 

' 
PENEIRAMENTO 

< 16 * 

PENEIRAMENTO 
> 115» 

SEPARAÇÃO 
MAGNÉTICA 

FRAÇÃO NÃO 
MAGNÉTICA 

SEPARAÇÃO 
DENSIMÉTRICA 

• 

TESTE Sn 

> 

FRAÇÃO * 

PESADA 

FRAÇÃO 
" IN NATURA" 

FRAÇÃO > 16* 

FRAÇÃO * 
MAGNÉTICA 

FRAÇÃO * 
LEVE 

i 

* Frações anal isadas inineralogicamente 

*•* Fração opcionalmente anal isada mineralogicamente 

Fig. 3 - Fluxograma de preparação de amostras de concentrados de bateia na DVLB - METAMIG. 
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FF-01 

FF-02 

FF-03 

FF-04 

FF-05 

FF-06 

FM-01 

FM-02 

FM-03 

FM-04 

LM-01 

LM-02 

LM-03 

LM-04 

LM-OS 

LM-06 

PT-01 

PT-02 

PT-03 

PT-04 

MN-OI 

MN-02 

MN-03 

MN-04 

MN-05 

Ttpodc Serviço 

Peneirainenro 

Analise gmmloinétrica 

Ensaios de bntagem 
emongem 

Teste* de alvura 

Concentração mecânica 

Preparação 

Separação dcasiinftiica 

Preparação trúneraldgica 

Amalgamaçáo 

Densidnde 

Lamina delgada 

Secio polida 

Lamina polida 

Lamina delgada/Seçio 
polida grio 

Llroina para inclusão fluida 

Placa polida 

Assembléia nuneralogica 

Descrição pettugrirfica 
simples 

Descrição petrogrífica 
completa 

Petrologia 

Análise rápida 

Anílise minendógica 
simples 

Análise mineralógica 
completa 

Análise mineralógica 
quantitativa 

Contagern de pintas 

Descrica* 

Execução de cortes granulofiiétricos em diâmetros especificados pelo aoliátarte(aeí 4 peneiras). 

Utiliza-se pencirador vibratório e a série depeneirMexislentes(atél0per»rirM),rratx.325n>esri. 
com porcentagem passante. A solicitação de confeccio de i~jm grarsoloirafaicaé teimem 
separado. 

Sio executados utilizando-se britados de mandfbula e rnomriodediaco.Gmfc*meofimaque 
se destina, utiliza-se, também, graal de ferio oo graal de ágM para evitar ccedaminaçio. 

Análises realizadas com medidor de alvura. 

rejeitos. 

I^r iumemto de aruosttm para análises o^i ica , de c a i ^ ^ 

Separaçio ofeiauinétnca para estados rápidos. 

Utilizada na preparação de arnosttmdecooceattado de batem eotittoi para estudos 
mineraldgicos. 

PioeaKvúlu»ioBmtteafen^átautocamovmoàtatic^MÍoiatliüeo. 

Utilizada paia cálculo de densidade real e/ou apaieme de rrnneraise minérios. 

Confecção de lâminas delgadas. 

Confecção de seções polidas. 

Gnfècçio de lâminas polidas. 

Confecçio de Utnrnas e seções polidas de grios. 

Confecção de lâminas para inclusões fluidas. 

Confecção de placas polidas. 

Fornece os minerais cointifuirrsss da rocha, com estimativa de percentual visual. 

Fornece a mineralogia presente, a textura observada e a claarificacSo das rochas, com csttmativa 
percentual visual quando solicitada. 

Além das informações em PT-02, fornece infortoacto relativas áparagfacar mineral, grau 

Sugere-se arorriranhamento de carnpo pelo pstrtigrafo. 

É recomendada em faae mais evoluída da pesquisa. Além de fornecer as infoimaçôes relacionadas 
em PT-03, utiliza dados químicos para avaliscCo e mterpretac>>petrDqirfriiica, alem de análises 
especiais (difratornetria dê raio X, microssooda etc). Exige aiiipioblercanibioennvmforriiac^es 
de campo e laboratório, para perfeita análise da geoloajaemmetilizaçoes. 

Faz uma avaliação percentual somente de uma faae rmaeraldgk^ Esse estudo se ccoititui de 
quartzaraento da amostra (fração pesada) até aproxiniadanieiite 2000 grtoa, com separaçio do 
mineral solicitado e pesagem. 

Identificação das espécies minerais contidas ria amostra (rdtosfccoirskleiadas a* relaçóea 
percentual* dos minerais presentes). 

Além da identificação das espécies minerais, inorfologia,graudeariedon&ui>entoc 
granulometria, com relações percentuais dos minerais presentes. 

Realiza as contagem de cada espérie mineral (1000 graos)e o seu cálculo percentual. 

A rotina é realizada na f ração entre 1 í mean e 115 rnesh. Arecuperaçiodoourosbaixode 115 
meahé realizada através de amalgamaçáo. Fornece ainda: gtanulofiietria média, gnta de 
arredondamento e pesagem. 

Fig. 4 - Rotinas da D VLB - METAMIG. 



MÉTODO ANALÍTICO. FRAÇÃO: 

ATAQUE: 

ANALISAR: 

08S. : Poro o t ipo de amostra especificada preencher apenas os campos em branco. 

Flg. 5 - Modelo de ficha de descrição de amostragem - METAMIG. 
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Regia* 

1 
RjoPmracatu 

2 
Rio do Peixe 

3 
RioManbuaçu 

4 
Rio Pai* 

5 
RioParaopcba 

6 
Rio Doce 

7 
Rio Pardo 

8 
Alto Rio Grande 

Total 

Aharfe 

N! 

69 

26 

23 

62 

4 

26 

33 

38 

281 

k - 2 

854 

482 

230 

620 

40 

260 

330 

410 

3.256 

MeatUfcaáa* 

Diatonãto 

UCa 
Ao 

Ao 
Sn,Nb-Ta 
Scfpcotnúto 

Mo 

Mo 
Fe 
Ni 

Ao, Ag 

P 
Mo, Co 
Amianto 

<£=£. 

Pb-Zn 
(Ao) 

Cr 
Ni 
Co 
Au(pt) 

Sn 
W 
Be 

Co - Pb - Zn 
Ao 
W-Sn 

Co-PbZn 
Mo 
(Ao) 

Pb-Zn 
Co-Pb 
W - Sn-Be 

Ba, Ao, Ag 
Co - Pb - Zn 
Mo 
W-Sn 

Co - Pb - Zn - Ni 
Ao 
P 
W,Sn,Mo 

Fig. 6-Remltados da prospecçio mineral regional (METAMIG). 
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PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA NO CORPO ULTRAMÁFICO DA 
FAZENDA RARRINHA, SOBRAL-CEARÁ 

RESUMO 

Um pequeno capo utraméfico, descoberto próximo 
da cidade de Sobrai, norte do estado do Ceara, foi 
pesquisado com o objetivo de verificar seu potencial para 
suifctos e metais do ffupo da platina. O corpo estudado 
tem dimensões aproximadas de 1.300m de extensão, 
direcionado NNE-SSW, por cerca de ISOm de largura 
média. É constituído quase que exclusivamente por 
peridotao, apresentando pequena lentedeesteatito asuje 
uma borda de tremotituo no extremo-norte; encontra-se 
encaixado em biotita-gnaisses, ocorrendo também 
cakissükáticas e uma fina camada quartíuca. 

A prospecção foi efetuada através da amostragem de 
sou» em malha de 25 x 50m, e analisadas as amostras 
dispostas no padrão 50 x lOOrn. Foram determinados os 
elementos Cu, Co, Ni e Cr através da Água 
Rega/Absorção Atômica em 133 amostras, ePt, PdeAu 
através de Fire Assay/A. Atômica em 46, selecionadas a 
intervalos menores e somente sobre o corpo uítramáfico. 
Os resultados por Água Regia foram processados em 
microcomputador com o programa PROBPLOT, e a 
distribuição dos metais preciosos avaliada visualmente. 

Altos teores de cromo, níquel e cobaao delineiam 
exatamente operidotito, e os valores mais significativos de 
cobre situam-se em estações isoladas e marginais; as 
distribuições e relação entre níquel e cobre indicam 
ausência de suifctos. Não foram encontrados ou detec
tados níveis cromitíferos, e os valores mais elevados para a 
platina encontram-se dissociados do cromo. Um único 
valor anômalo de platina pode estar relacionado a uma 
maior abundância do mineral acessório magnetita. 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar os 
primeiros resultados da prospecção geoquúnica para 
platinóidcs cm um pequeno corpo uítramáfico, situado 
na região norte do Ceará, e descoberto pela Companhia 
Cearense de Mineração- CEMINAS, cm suas atividades 
de pesquisa mineral no estado. 

LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A área em estudo situa-se no município de Sobral, 
região norte do estado do Ceará, distando 230km de 

Porprio Sales Neto(1> 

Sérgio João Frizzo"' 

Fortaleza; o abo da pesquisa encontra-se, aproximada
mente, a 2fan a oeste da zona urbana de Sobral, scado 
coitado pela rodovia BR-222, ao trecho qne a liga ao 
disUito de Aprazf^ A área está compreendida entre os 
paralelos 03*41*22" e 03*42*42"S e os meridianos 
40*2r55- e 40*24*16"W (detalhe na figura 1). 

ASPECTOS nSfOGRÁFICOS 

Na região o cana 6 quente com vasto período seco. A 
pluviosidade anual média oscila em tomo de 1.000mm, 
concentrada nos meses de março a ma»; o restante do 
ano 6 de longa estiagem, com as maiores temperaturas 
observadas de setembro a dezembro. 

A caatinga arbustiva densa do tipo xerólita é a 
vegetação dominante na região, com predomínio de 
marmeleiros e sabiás; e, nas porções mais baixas do 
terreno, carnaúbas e juazeiros são as espécies em maior 
abundância no sítio pesquisado. Não há culturas 
agrícolas sobre o corpo uítramáfico. 

A rede hidrográfica 6 dendrftica e encontra-se sub-
metida às condições climáticas, cr nos cursos d'agua em 
atividade somente no período invemoso, com vazões 
irregulares em virtude da irregularidade das chuvas; 
localmente, a área mostra-se carente de grandes manan
ciais, restringjndo-se a um pequeno açude e a riachos e 
grotas de porte pequeno por onde flui somente água 
oriunda da chuva. 

O terreno pesquisado apresenta um relevo arrasado, 
suavemente ondulado, com diferença máxima de alturas 
na ordem da dezena de metros; tais desníveis mais acen
tuados são observados no domínio da rocha uhramáfica. 

Os solos são pouco desenvolvidos, sem diferenciação 
em horizontes, e constituídos pela rocha do substrato 
desagregada, predominantemente, pelo intemperismo 
físico; são de pequena espessura (inferior a um metro) a 
inexistentes em certas porções do terreno. Sobre a rocha 
ultramáfica apresentam coloração marrom-clara a es
cura e composição sfltico-argilosa; sobre os gnaisses são 
mais arenosos e de coloração creme-acinzentada. 

(Companhia Cearense de Mineração - CEMINAS 

'Companhia de Pesquisa de Recunos Minerai* - CPRM 
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METODOLOGIA 

Os trabalhos iniciais constaram de interpretação de 
fotos aéreas em escala 1:23.000 e visita ao local, com a 
coleta de algumas amostras de rocha, submetidas a 
análises petrográficas e químicas. 

Confirmado o caráter ultramáfico do corpo, foi aber
ta uma linha-base segmentada de direção norte-sul, 
acompanhando a maior dimensão do corpo, e perfis 
transversais, atravessando-o e atingindo a encaixante; os 
caminhamentos efetuados consistiram no mapeamento 
geológico em escala 1:2300, levantamento radiométrico 
(cintilometria) e amostragem de solos. 

A amostragem foi desenvolvida em malha irregular, 
com coleta a cada 25m nos perfis eqüidistantes de 50m, 
e, na linha-base, naqueles segmentos que interceptavam 
o corpo ultramáfico. Em cada estação o solo foi es
cavado até a profundidade de 20cm, e o material ali 
existente peneirado no próprio local em malha de 30 
mesh e tomado como amostra. 

Foram enviadas para análise, nesse primeiro estágio 
da pesquisa, as amostras coletadas de SO em 50m nos 
perfis distanciados de 100 em lOOm, além daquelas 
provenientes da linha-base, totalizando 133 amostras. 

A preparação e análise do material foi realizada pelo 
laboratório da B.P. Mineração Ltda., no Rio de Janeiro, 
e consistiu na moagem a menos que 200 mesh e análise 
para cobre, níquel, cobalto e cromo nas 133 amostras, 
por dissolução em Água Regia e avaliação por 
Espectrometria de Absorção Atômica. Em 46 amostras 
selecionadas foram determinadas as concentrações de 
platina, paládio e ouro por Fire Assay/Absorçao 
Atômica. 

Os resultados analíticos de cobre, cobalto, níquel e 
cromo foram processados através de microcomputador 
com o programa PROBPLOT (Stanley, 1987), supondo-
se distribuição lognormal. Os resultados para platina, 
paládio e ouro não foram objeto de qualquer 
procedimento estatístico, tendo sido avaliados apenas 
visualmente. 

GEOLOGIA DA ÁREA 

A faixa que desperta mais atenção consiste num 
corpo ultramáfico, de forma alongada e irregular, en
caixado em bíotita-gnaisses. Compõem ainda o contexto 
litológico rochas calcissilicáticas e uma diminuta lente 
quartzítica. 

O corpo ultramáfico posiciona-se na direção NE-
SW, com ligeiro estrangulamento ao meio; possui 
dimensões aproximadas de 1.300m de comprimento por 
100 a ISOm de largura. As variedades litológicas existen
tes, identificadas no exame petrográfico, comportam 
clorita-tremolititos, peridotitos e esteatito. 

Os clorita-tremolititos posicionam-se no extremo-
norte do corpo, ocupando cerca de 8% de sua extensão, 
onde são encontrados inúmeros blocos de rochas de 

pequenas dimensões, a maioria delas em estado 
avançado de intemperismo. Macroscopicamente são 
rochas de granulação fina a média, coloração cinza-es-
cura com tons esverdeados, densidade elevada e 
constituída, basicamente, por minerais fibrosos, onde se 
percebe "filmes" de óxidos de ferro, cuja concentração e 
orientação atribuem à rocha uma xistosidade incipiente. 
Microscopicamente foram determinados os minerais 
tremolita-actinolita (92%) e clorita (6%), tendo opacos 
como acessórios. 

Os peridotitos estão posicionados na porção central 
do corpo e ocupam uma área de 90%. Poucas diferenças 
encontradas ficam por conta, apenas, da redução de 
material carbonático e um aumento do percentual de 
clorita na metade sul dessa faixa. Em geral são rochas de 
cor creme-avennelhada, recortadas por finos veios ir
regulares de cor amarelo-esverdeada com pontuações 
de mineral de brilho metálico (magnetita), sendo mais 
freqüentes na metade norte da faixa peridotítica; exibem 
forte grau de alteração e aspecto cataclástico, dado a 
proximidade com a zona de cisalhamento. Micros
copicamente apresentam como minerais essenciais id-
dingsita (60%), material carbonático (15%), opacos 
(8%), talco (6%) e clorita (5%). Dentre os minerais 
acessórios tem-se anfibólios e quartzo. Vale ressaltar 
entre os opacos o percentual expressivo representado 
pela magnetita que exibe, por vezes, formas aproximada
mente cúbicas. 

Os estudos efetuados até o momento não permitem 
uma classificação confiável dentro da família dos 
peridotitos, face ao forte grau de alteração a que as 
rochas foram submetidas, dificultando tal separação. 

Os esteatitos ocorrem no extremo-sul do corpo e 
ocupam, apenas, 2%. Consistem em rochas de coloração 
predominantemente cinza-esbranquiçada, em parte com 
tons avermelhados devido à presença de óxidos de ferro, 
onde se constata pontuações de brilho metálico repre
sentadas, notadamente, pela magnetita. As rochas se 
encontram em avançado grau de alteração, densidade 
elevada, com aspecto xistoso e sedoso, em função da 
grande concentração do talco. Microscopicamente 
apresentam como minerais essenciais: talco (85%), 
opacos (10%) e clorita (5%). 

Os biotita-gnaisses são as rochas encaixantes do 
corpo ultramáfico e predominam na área. Normalmente 
são rochas de coloração cinza-clara-esverdeada, bem 
orientadas, com foliação N10°E/60°SE predominante. 
Apresentam granulação fina a média e, dependendo da 
proximidade com zonas cisalhadas, exibem foliação 
cataclástica bem desenvolvida, onde são observados 
níveis biotíticos associados ao quartzo e ao feldspato; 
estes, muitas vezes, ocorrem estirados, em forma de 
pequeninos "olhos". À medida que se afasta das zonas 
cisalhadas o grau de alteração é fraco, porém continua 
apresentando os mesmos níveis indivisos de quartzo e 
feldspato de granulação fina. As concentrações de 
biotita conferem à rocha um aspecto bandado. 

As rochas calcissilicáticas posicionam-se a SE do 
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corpo ultramáfico e estão separadas dos biotita-gnaisses 
por um pequeno falhamento de direção NE-SW, com
pondo um contato nítido e brusco entre ambos. Macro-
scopicameme trata-se de rochas com tonalidade cinza-
clara, com pontuações de cor verde-escura, granulação 
média, textura granoblástica, muitas vezes orientada, 
constituída basicamente de quartzo, feldspato e pi-
roxênio. Microscopicamente, como minerais essenciais, 
ocorrem: quartzo (35%), feldspato (35%) e piroxênio 
(30%) e, como acessórios, tem-se titanita, minerais do 
grupo do epídoto, apalita e allanita. 

A pequena lente quartzítica mencionada foi inferida 
com base em pequenos blocos encontrados em quatro 
linhas paralelas e consecutivas da malha, na porção SE 
da área, domínio dos gnaisses e próximo à zona de 
cisalhamento. Trata-se de um quartzito micáceo de gra
nulação fina, de cor esbranquiçada e com pontuações 
escuras pela presença de óxidos. 

INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Cobre, Cobalto, Níquel e Cromo 

A melhor solução probabilística para os elementos 
cobre, cobalto, níquel e cromo é conseguida supondo-se 
a presença de três populações, o que concorda com as 
informações geológicas do sitio pesquisado. O quadro 1 
mostra os parâmetros estatísticos derivados do proces
samento pelo programa PROBPLOT, bem como os teo
res que melhor separam e individualizam as populações. 

A distribuição dos valores mais elevados de cobalto 
(85 a 240ppm), níquel (820 a 5.500ppm) e cromo (1.107 a 
5.700ppm), correspondentes às respectivas populações 
C, marcam com exatidão a porção peridotítica do corpo 
ultramáfico (figuras 2 e 3); o tremolitito, no extremo-
norte, tem correspondência com as populações B, de 
valores intermediários de níquel e cromo, que se dis
tribuem contornando o corpo muito semelhantemente a 
um halo de dispersão secundário, estrangulado na por
ção meridiana c pouco mais espesso a sudoeste. Pode 
representar uma faixa de assimilação pela encaixante 
gnáissica, que é provavelmente manifestada por uma 
maior proporção de anfibólios como acessório; a 
ausência de cobalto acompanhando esses dois elemen
tos é justificada mais pela variação litológica do que 
pelas características diferenciais de dispersão, enquanto 
que os valores mais elevados de cobre (população C) 
comprovam a hipótese, por ocorrerem como pontos 
isolados na extremidade norte, sobre o anfibolito, e nos 
bordos leste c oeste do peridotito, dentro da encaixante. 

Os resultados analíticos menos expressivos (po
pulação A dos elementos Cr e Ni, e A c B de Co e Cu) 
disti ibuem-se cobrindo os gnaisses circundantes ao cor
po, as calcissilicáticas e a lente de quartzito a sudeste, 
sem no entanto conseguir discriminá-los um do outro, 
revelando assim semelhante conteúdo desses clementos-
traço. 

Exceto para cobre, como já visto apresentando pon
tos isolados, a distribuição das populações C dos demais 
elementos é regular e bem caracterizada, conforme de
monstrado pelos histogramas das figuras 2 e 3; os valrres 
mais elevados dentro dessas populações (200 a 240ppm 
Co, 3.000 a 5.500ppm Ni e 3.000 a 5.700ppm Cr) foram 
obtidos nas amostras centrais e intermediárias às por
ções norte e sul do peridotito, locais onde o corpo atinge 
as maiores espessuras. Excetuando-se um único resul
tado de 5.700ppm para cromo, todos os demais per
manecem no intervalo de dois desvios-padrão geomé
tricos, ou 97,75% da distribuição. 

A regularidade no comportamento desses elementos 
evidencia a cristalização normal e comum encontrada 
em corpos intrusivos, sem nenhum efeito perceptível de 
segregação magmática; tampouco aparenta ter cromita 
como constituinte imporlantcm, pois os teores máximos 
de cromo (e de níquel) determinados podem ser atri
buídos exclusivamente ao mineral olivina. 

Platina, Paládio e Ouro 

A figura 3 mostra a freqüência e distribuição dos 
resultados analíticos desses elementos. A platina apre
sentou um teor máximo de 0,3ppm no extremo-sul do 
corpo, em grande contraste com as demais amostras, 
cujas concentrações são geralmente abaixo de 0,03ppm 
Pt, valores normalmente encontrados em rochas ultra-
máficas; tal valor, anômalo, pode ser produto de um 
pequeno enriquecimento localizado, como uma maior 
concentração do mineral acessório magnetita no peri
dotito. São observadas ainda seis amostras com 
0,03ppm, distribuídas próximo da zona de contato e n 
diversos locais do corpo ultramáfico, sem formar qual
quer arranjo significativo. O paládio registra a concen
tração máxima de 0,07ppm na mesma amostra com o 
alto resultado de platina; sua distribuição definida, em 
teores de 0,01 e 0,02ppm Pd, normais para esse tipo 
litológico, é homogênea por todo o corpo em função 
provável de sua maior mobilidade em relação à platina. 

Já os resultados encontrados para o ouro não mos
tram uma relação definida com os dois elementos an
teriores; valores entre 0,03 e 0,06ppm Au concentram-se 
na porção sul do corpo, embora o teor mais expressivo, 
de 0,27ppm Au, tenha sido detectado em uma amostra 
no centro do corpo, cm sua parte meio-norte. Con
centrações de ouro nessa ordem podem ser promovidas 
por mecanismos de secreçáo metamórfica em zonas de 
"shear" ou falhamentos nesse tipo de rocha, que, se 
ausente o cobre, raramente concentram os elementos do 
grupo da platina (Boyle, 1974). 

CONCLUSÕES 

Embora a pesquisa tenha sido realizada em malha 
relativamente larga e possam existir níveis restritos que 
não tenham sido detectados, as informações disponíveis 
permitem as seguintes conclusões: 
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1) Cobalto, níquel e cromo delineiam com exatidão o 
corpo peridotíüco de sua encaixante gnáissica, tendo os 
dois últimos elementos idêntica resposta. O cobalto 6 
menos indicado como marcador litológico por sua 
elevada susceptibilidade a fatores ambientais 
secundários, que não prevalecem no sítio pesquisado. 

2) A não-coincidência dos valores mais elevados de 
níquel com aqueles de cobre, juntamente com a alta 
relação Ni/Cu (Wilmshurst, 1975.) são indicativos da 
ausência de uma fase de sulfetos, que poderia carrear os 
metais do grupo da platina. 
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Quadro 1 - Parâmetros Estatísticos. 

Elementos e 
Amplitude 

Cobre 

6-144ppm 

Cobalto 

4-240ppm 

Níquel 

4-5500ppm 

Cromo 

21-5700ppm 

População e 
% de Amostras 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

3% 
90% 
7% 

2% 
72% 
26% 

31% 
41% 
28% 

32% 
40% 
28% 

Média 
Geométrica 

6,2 
223 
94 

4,9 
25,0 

155 

23,7 
154 

2371 

47 
272 

2425 

Desvio 
Geométrico 

1,149 
1,618 
1,397 

1,332 
1,731 
1,355 

1,708 
2,140 
1,610 

1,349 
2,087 
1/164 

Melhor 
Separação 

7,2 
67 

6,0 
84 

52 
819 

84 
1106 
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REAVALIAÇÃO DE DADOS PEDOGEOQUÍMICOS NO DISTRITO 
FLUORÍTICO DE SANTA CATARINA 

Carlos Alberto Kirchner 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM 

RESUMO 

Este artigo inclui os dados obtidos dos projetos 
Fhtorita no Sudeste de Santa Catarina, Rio das Corujas, 
Rio Garrafão e Rio Cubatão. O Projeto Fluorita no 
Sudeste de Santa Catarina foi um estudo orientativo 
efetuado sobre mineralizações filonares de fluorita para 
determinar quais os melhores parâmetros geoqutmicos a 
serem aplicados em levantamentos futuros. Os últimos 
três projetos foram realizados em áreas selecionadas para 
encontrar veios de fluorita. 

O estudo geológico confirmou a presença de rochas 
graníticas proterozóicas hospedando a mineralização 
fluoritica (suites intmsivas Pedras Grandes e Guabimba), 
descritas em trabalhos anteriores. São também en
contradas a seqüência sedimentar do Grupo Itararé e as 
rochas básicas da Formação Serra Geral, juntamente com 
diques de rochas ácidas e veios silicosos menos comuns. 
Os fllôes de fluorita mostram dimensões variadas, carac-
terizando-se como lentes que se adelgaçam lateralmente 
ou em profundidade. 

O presente estudo compara os dados prospectivos, 
especialmente para os solos, obtidos no programa orien
tativo, com sua aplicação em áreas potencialmente 
econômicas. 

INTRODUÇÃO 

Em 1983, a CPRM executou, em convênio com o 
DNPM, o Projeto Fluorita no Sudeste de Santa Catarina 
- Etapa 3: Pesquisa de Métodos (Kirchner & Morgen-
tal, 1983). Essa etapa do projeto teve como finalidade 
fundamental a pesquisa de métodos geoquímicos 
aplicáveis em diferentes meios de amostragem (água 
fluvial, sedimentos de corrente, concentrados de 
minerais pesados e solo) associados às mineralizações 
filonares de fluorita nos granitóides da região. Esse es
tudo orientativo visou basicamente a estabelecer os 
parâmetros geoquímicos ótimos e as características de 
dispersão do flúor, para futuras aplicações em levan
tamentos semi-regionaís e de detalhe. O estudo 
geoquímico foi efetuado na região de Morro da Fumaça 
- Pedras Grandes (205km2), a qual engloba uma série 
de minas de fluorita em fase de explotação, e que se 
presta adequadamente a um levantamento orientativo. 

Com base nos parâmetros definidos neste estudo 
orientativo foi realizada a Etapa 5 -- Avaliação do Dis

trito do Projeto Fluorita no Sudeste de Santa Catarina 
(Morgental, 1984). Esse levantamento consistiu da 
amostragem hidrogeoquímica em quatro áreas 
selecionadas, consideradas potencialmente favoráveis a 
conter novos depósitos filonares de fluorita; foram 
prospectadas exclusivamente aquelas drenagens que 
cortam as estruturas tectônicas de direção nordeste, 
controladoras da mineralização nessa região. 

Posteriormente, fazendo parte da programação da 
Superintendência de Patrimônio Mineral da CPRM, 
foram efetuados os projetos Rio Cubatão (Corrêa, 
1988), Rio Garrafão (Lovato, 1989) e Rio das Corujas 
(Gil & Peruffo, 1989). Nesses projetos foram coletados 
inicialmente os materiais de drenagem (água fluvial, 
sedimentos de corrente e concentrados de minerais 
pesados), visando a localizar alvos potencialmente favo
ráveis a um levantamento pedogeoquímico detalhado. 
Efetivamente, os resultados obtidos por esses projetos 
apontaram algumas áreas com concentrações anomala-
mente elevadas de flúor, onde posteriormente foram 
realizados estudos mais detalhados com amostragem de 
solo. Os dados e conclusões a nível regional dos projetos 
Rio Garrafão e Rio das Corujas foram apresentados por 
Kirchner et alli (1987) em congresso recente. 

Toda a interpretação dos resultados geoquímicos de 
flúor dos três projetos mencionados foi baseada nos 
parâmetros prospectivos estabelecidos pelo estudo 
orientativo desenvolvido no Projeto Fluorita no Sudeste 
de Santa Catarina (Kirchner & Morgental, op. cit.). 
Devido ao caráter desses trabalhos, não foi realizada 
nenhuma forma de tratamento estatístico para carac
terizar o comportamento geoquímico do flúor em cada 
uma das áreas estudadas. O presente trabalho objetiva 
efetuar uma comparação crítica, especificamente para o 
caso dos solos, entre os parâmetros geoquímicos do 
estudo orientativo e aqueles caracterizados para cada 
uma das áreas dos três projetos. 

As áreas dos projetos abordados situam-se na região 
sudeste de Santa Catarina. O Projeto Rio Cubatão está 
localizado nos municípios de Águas Mornas e Santo 
Amaro da Imperatriz; o Projeto Rio Garrafão está total
mente situado no município de Imaruí; enquanto que o 
Projeto Rio das Corjujas foi realizado em áreas dos 
municípios de Armazém e Braço do Norte. A 
localização geográfica dos blocos de áreas está mostrada 
na figura 1. 

Sob o aspecto fisiográfico, as áreas requeridas estão 
situadas no compartimento geomorfológico 
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denominado Contiafortcs da Serra do Mar, dentro da 
compartimentação proposta para o sudeste de Santa 
Catarina. Caracteriza-se por um relevo acidentado com 
encostas íngremes, atingindo cotas máximas superiores a 
SOOm. Esse relevo montanhoso está implantado em 
rochas granitóides, sendo comum a formação de 
lajeados e campos de matacões. O padrão de drenagem 
apresenta-se predominantemente dendrítico, podendo 
localmente obedecer a um padrão sub-retangular e sub-
paralelo quando estiver controlado pelos traços 
tectônicos. A vegetação da área é constituída essencial
mente pela Mata Tropical Atlântica ou Floresta 
Perenifóüa Hidrófila Costeira (Alonso, 1977). Verifica-
se que grande parte dessa cobertura vegetal primária foi 
praticamente dizimada pela ação antrópica, sendo 
substituída por áreas agricultáveis e campos. Em áreas já 
abandonadas pela agricultura cresce uma vegetação 
secundária constituída por mata rala, capoeiras e 
grammeas. 

GEOLOGIA DAS ÁREAS PESQUISADAS 

O panorama geológico regional revela a presença 
dominante dos microclínio-granitóides, inequigra-
nulares, grosseiros e porfiríticos, relacionados a Suíte 
Intrusiva Pedras Grandes (Morgental, 1984). Local
mente observam-se variações faciológicas para termos 
graníticos leucocráticos, eqüigranulares, nao-passfveis 
de individualização. Ocorrem ainda pequenas "man
chas" de extratos arenosos permocarboníferos relacio
nados ao Grupo Itararé, preenchendo antigas de
pressões do embasamento, a maioria delas 
não-representáveis em escala regional. A coluna litos-
tratigráfica da região é completada pelos depósitos 
quaternários de origem fluvial, formando em um caso 
uma extensa planície aluvionar. 

A geologia das áreas dos projetos Rio das Corujas e 
Rio Gaxrafão está representada quase totalmente por 
rochas granitóides proterozóicas identificadas com a 
Suíte Intrusiva Pedras Grandes. Correspondem a 
microclínio-biotita-granitóides, grosseiros, porfiríticos, 
isótropos, com megacristais de feldspato potássico aver
melhados, eventualmente acinzentados, com tamanho 
médio de 2cm, imersos em uma matriz granítica a 
granodiorítica média a grosseira, leucocrática a meso-
crática, constituída por feldspato potássico, plagioclásio, 
quartzo e biotita. No campo esses granitóides apresen
tam-se na forma de matacões com até 5m, sendo comum 
ocorrerem como lajeados no leito das drenagens. Na 
área do rio das Corujas encontram-se corpos ou diques 
de rochas ácidas (microgranitos), cortando as rochas 
granitóides com direção noroeste, com largura de meia 
centena a duas centenas de metros e extensão de alguns 
quilômetros. Nas mesmas litologias verifica-se a 
presença de veios de quartzo, com dimensões da ordem 
de algumas centenas de metros, geralmente na direção 
N-S. 

Nas áreas dos dois projetos 6 comum a ocorrência de 
diques de diabásio, correspondendo a manifestações 
subvulcânkas do extenso vulcanismo básico fissura! 
mesozóico ocorrido na bacia do Paraná. A maioria dos 
diques é de pequena expressão, com espessura de alguns 
metros e comprimento restrito a poucas centenas de 
metros (Lovato, 1989; Gil & Peruffo, 1989). 

Na área pesquisada pelo Projeto Rio Cubatão aflo
ram principalmente as litologias do Complexo Meta-
mórfico-Migmatítico e as rochas graníticas da Suíte In
trusiva Guabiruba (Morgental & Kirchncr, 1983). Os 
migmatitos poüfásicos do Complexo Metamórfico-Mig-
matítico dominam a porção norte da área, caracterizan-
do-se por paleossomas predominantemente orto-
metamórficos de natureza básica a ácida, recortados por 
neossomas granuico-quartzomonzoaíticos, cinza, con-
cordantes e discordantes, granulares a porfiroblásticos. 
A porção sul da área está representada pelos granitóides 
da Suíte Intrusiva Guabiruba, que se apresenta como um 
corpo homogêneo, isótropo, de granulação fina a média. 
Petrograficamente corresponde a um ortoclásio-granito 
e/ou biotita-granito. Cortando as rochas granitóides 
também ocorrem corpos ou diques de rochas ácidas 
(microgranitos), com possança de alguns centímetros 
até alguns metros e extensões de até dezenas de metros. 
Ocorrem diques de diabásio encaixados preferencial
mente em fraturas de direção NE, com características 
semelhantes às anteriormente descritas (Corrêa, 1988). 

Sob o ponto de vista tectônico, toda a região sofreu a 
atuação de esforços distensivo-compressivos de várias 
gerações, que provocaram um intenso fraturamento 
segundo as direções preferenciais N10°E, 30"E e N3ffW. 
Subsidiariamente ocorrem fraturamentos E-W, N60°W e 
N60°E. Tais fraturamentos ocorrem como falhas ou 
fraturas abertas, onde se encaixam diferentes corpos 
rochosos. No sistema de fraturamento N30*W, que com
preende as direções N10*--40"W, estão encaixados os 
diques de rochas ácidas (microgranitos). No sistema 
N10°E encontram-se encaixados os veios quartzosos. O 
sistema N30°E, correspondendo aos fraturamentos, que 
variam de N20°~40DE, gerou falhamentos dextrógiros 
com rejeitos aparentes de várias dezenas de metros, 
observados principalmente pelos deslocamentos 
sofridos pelos diques de rochas ácidas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo orientativo efetuado por Kirchner & Mor
gental (1983) em uma área mineralizada do sudeste de 
Santa Catarina objetivou determinar os parâmetros 
geoquímicos ótimos a serem aplicados em levantamen
tos futuros, através da caracterização dos procedimentos 
amostrais e analíticos que maximizem o contraste ds 
anomalias significativas e minimizem a possibilidade de 
ocorrências de anomalias falsas, tudo isso pelo menor 
custo. Desse modo, para o caso dos solos, foi 
especificado que a fração -120mesh, a extração a quente 
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(smterizaçâo por fundente akafino) e o horizonte C 
permitinun caracterizar uma concentração mais elevada 
de flúor nesse meio de amostragem, propiciando um 
melhor contraste para a identificação de corpos e estru
turas mineralizadas a fluorita. 

Ocorre que a maioria dos levantamentos geoquí-
micos utiliza a fração -30mesh para os seus estudos, visto 
que ela representa um bom meio termo entre a quan
tidade de material detrítico coletado nas estações de 
amosrragr.ni e a quantidade de material restante após o 
processo de peneiramento. Como nos três levantamen
tos eiecutados nos projetos citados as amostras de solo 
foram peneiradas na fração -80 mesh, decidiu-se rea-
valizar os dados analíticos para essa fração granulo-
métrica no estudo orientatívo. Do mesmo modo, os da
dos de flúor dos três projetos também foram submetidos 
a um tratamento estatístico por meio de gráficos de 
probabilidade (Sinclair, 1976; Stanley, 1967) para deter
minar 06 valores dos limiares. Esse procedimento per
mitiu efetuar uma análise comparativa crítica entre os 
limiares definidos pelo estudo orientatívo em uma área 
mmeralizada e a sua aplicação em levantamentos geo-
químicos em novas áreas com potencialidade eco
nômica. 

METODOLOGIA DE AMOJTRAGEM 

Para a amostragem de solo no estudo orientatívo 
(Kirchner & MorgentaL 1983) foram selecionadas nove 
fraturas com diferentes possanças portadoras de 
mineralização fluorítica, procedendo-se à implantação 
de perfis transversais às mesmas. O espaçamento das 
estações de amostragem no perfil obedeceu a um 
esquema aproximadamente geométrico, com intervalos 
de lm junto ao filão e até 50m em suas extremidades. 
Foram coletadas ainda algumas amostras dechve acima 
do filão, visando a observar o comportamento 
geoquüníco do flúor nessa situação topográfica. Os per
fis mais longos estenderam-se até lOOm no máximo, 
devido ao surgimento de barreiras físicas que impos
sibilitaram o seu prolongamento (zonas e estradas con
taminadas e término do dechve). 

Para o esquema de amostragem dos três projetos de 
pesquisa própria da CPRM (Corrêa, 1988; Lovato, 1989; 
Gil & Peruffo, 1989) foi implantada uma malha retan
gular de 100 x 25m, com as amostras sendo coletadas no 
horizonte C do perfil de solo. Foram coletados e usados 
para interpretação dos dados os seguintes números de 
amostras: Projeto Fluorita no Sudeste de Santa Catarina 
--135 amostras; Projeto Rio Cubatão ~ 218 amostras; 
Projeto Rio Garrafão -- 414 amostras; Projeto Rio das 
Corujas -1014 amostras. 

PREPARAÇÃO E ANÁLISE 

Todas as amostras de solo foram preparadas no labo
ratório da Superintendência Regional de Porto Alegre e 

analisadas pelo Laboratório de Análises Minerais 
(LAMIN) no Rio de Janeiro, segundo um procedimento 
padronizado empregado pelo laboratório. As amostras 
foram secadas em estufa, a uma temperatura em torno 
de 80*C por um período de tempo variável, seguindo-se 
a desagregação e peneiramento em fração granulo-
métrica menor que 80mesh. Finalmente, todo esse 
material de granulometria fina foi pulverizado a -
200mesh. 

O procedimento analítico empregado, objetivando a 
extração total do flúor das amostras, foi a abertura por 
sinterização com fundente alcalino (mistura de carbo
nato de sódio e nitrato de potássio) e, após o ataque, 
diluição e tamponamento com átrato de amônio. 

Todas as amostras coletadas em todos os projetos 
foram analisadas por meio de um potenciõmetro (marca 
Orion) com eletrodos específicos para a determinação 
do flúor. 

PROCESSAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

Neste trabalho a interpretação dos dados geoquími-
cos e a determinação dos parâmetros estatísticos básicos 
foram baseados nos gráficos de probabilidade desenvol
vidos por Sinclair (1976). Para efetuar essa tarefa foi 
utilizado o programa PROBPLOT (Stanley, 1987), que é 
um programa de computador interativo para ajustar 
misturas de distribuições normais ou lognormais com 
procedimentos de otimização de máxima probabilidade. 
É uma ferramenta de "software" que permite ao usuário 
analisar de forma rápida e segura os dados de freqüência 
cumulativa, obtendo-se os parâmetros estatísticos (mé
dia, desvio-padrão, limiar, coeficiente de variação etc) 
de interesse em um levantamento geoquímico de caráter 
prospectívo. 

Os parâmetros estatísticos para todas as áreas estão 
apresentados na tabela 1. 

GEOQUÍMICA DO FLÚOR EM SOLOS 

O flúor ocorre em quantidades detectáveis em todos 
os tipos de solos. Ele ocorre predominantemente nas 
frações mais finas dos solos, principalmente nos colóides 
e argilas, e pode estar presente como fluorapatita ou 
como muitos dos minerais resistatos nos quais é um dos 
constituintes (p.c, topázio e turmalina). 

Com respeito à relação entre o conteúdo de flúor dos 
solos residuais e a rocha subjacente, é evidente que a 
faixa de variação de valores nos solos reflete de forma 
segura o tipo de substrato rochoso presente. Para as 
rochas ígneas, os solos desenvolvidos sobre rochas gra-
níticas contêm teores muito mais elevados do que aque
les associadosàs rochas ultrabásicas (teor médio de 810 
e 130ppm, respectivamente). 

Durante o intemperismo das rochas e a subseqüente 
formação do solo, o flúor é dividido entre as frações 
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químicas móveis e imóveis . A intensidade da partição 
depende da forma ou formas em que o flúor ocorre nas 
rochas originais. Assim, os solos desenvolvidos sobre 
rochas, onde o flúor está retido principalmente nos mi
nerais resistatos (apatita, topário, tunnalina), possuirão 
teores mais elevados de flúor, enquanto que para as 
rochas onde o flúor ocorre como fluorita ou nos minerais 
mkáceos, haverá uma maior liberação para a fase aquo-
sa móvel ao longo do processo de formação do solo 
(Boyfe, 1976). Sob condições naturais de solo o flúor 6 
levemente móvel, mas não é acumulado no horizonte 
superficial, especialmente nos solos ácidos. A alta solu-
bilidade do F nos solos ácidos é atribuída à ocorrência 
de fluoretos facilmente solúveis (NaF, KF, NH4F), en
quanto se sabe que o AIF3 apresenta uma baixa solu-
bilidade. O conteúdo crescente de flúor com a profun
didade no perfil de solo reflete a resposta ao pH do solo; 
entretanto, o conteúdo enriquecido de argilas contribui 
de forma rusis intensa para a distribuição do flúor nos 
perfis de solo (Kabata-Pendias & Pendias, 1985). 

Um grande número de autores (p.e., Rose et alii, 
1979; Levinson, 1980; Melo Jr., 1982,1986) afirma que 
existe uma série de variáveis que influenciam a con
centração de qualquer elemento químico nos solos (con
centração de óxidos de Fe e Mn e matéria orgânica, 
abundância e tipo de minerais argilosos, heterogenei-
dade granulométrica da fração -80mesh, diferenças de 
pH, formação de complexos e minerais insolúveis no 
solo etc), No caso dos projetos ora apresentados e 
discutidos, não foi feita nenhuma tentativa de avaliação 
desses fatores que atuam em todos os perfis de solos. 
Dessa forma, a interpretação apresentada a seguir foi 
realizada de uma forma empírica, considerando-se ape
nas os teores de flúor fornecidos pelos procedimentos 
analíticos. 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

O tratamento estatístico pelos gráficos de proba
bilidade dos valores analíticos de flúor do Projeto Fluo
rita no Sudeste de Santa Catarina (estudo orientativo) 
revelou a presença de duas populações bem definidas 
(figuras 2 e 3), ambas com uma distribuição de fre
qüência logarítmica. Os dados relativos à população 
inferior foram correlacionados às rochas granitóides 
(teor médio de 300ppm de F), enquanto que a popu
lação superior foi correlacionada às mineralizaçóes fluo-
ríticas associadas (teor médio de 1.200ppm de F). Se 
compararmos esses valores de média definidos para a 
fração -80mesh com os valores determinados para a 
fração -120mesh (490 e 1.650ppm) (Kirchner & Morgen-
tal, 1983), verificaremos que essa fração mais fina reve
lou limiares significativamente mais elevados nessa área 
trabalhada. Isso deve-se provavelmente ao fato de que a 
fração -80mesh inclui uma granulometria mais variada, 
desde areia fina a argila, enquanto que a fração -
120mesh é constituída somente de partículas tamanho 
silte e argila, possibilitando uma maior concentração dos 

elementos adsorvidos (Melo Jr., 1986). 
Os valores mínimo e máximo de flúor detectados 

foram, respectivamente, de 110 a 3.250ppm. Os limiares 
inferior e superior estabelecidos pelo programa 
PROBPLOT foram da ordem de 490 a 620ppm, bem 
inferiores àqueles definidos na mesma coleção de amos
tras para a fração -120mesh (570 e 1-OOOppm). 

Para o Projeto Rio das Corujas (Gil & Pcniffo, 1989), 
o histograma e o gráfico de probabilidade elaborados 
mostraram a presença de somente uma população para 
todas as 1.013 amostras coletadas (figuras 2 e 4). Nessa 
população, que exibe uma distribuição de freqüência 
aritmética, foi caracterizada uma média de 600ppm de 
flúor e um limiar de 1.150ppm. Os valores mínimo e 
máximo determinados foram, respectivamente, de 50 e 
2.000ppm. 

O histograma e o gráfico de probabilidade cons
truídos para as 414 amostras de solo (figuras 2 e 5), 
coletadas no Projeto Rio Garrafão (Lovato, 1989), apre
sentam uma distribuição logarítmica dos resultados ana
líticos. Foi caracterizada a presença de apenas uma 
população com uma média de 320ppm de F e um limiar 
estabelecido em 915ppm. Foram caracterizados os va
lores mínimo e máximo de conjunto de dados, respec
tivamente, 50 e 1.745ppm. Sinclair (1976) observa que, 
no caso de ocorrer uma população única, pode-se colo
car um limiar na porção superior da reta, pressupondo-
se que os valores mais elevados possam representar uma 
outra população. 

Ao contrário dos dois projetos anteriores, o his
tograma e o gráfico de probabilidade (figuras 2 e 6) 
elaborados para o Projeto Rio Cubatão (Corrêa, 1988) 
mostraram a presença de duas populações distintas, com 
uma distribuição logarítmica dos dados. Foram defi
nidas as médias de 295 e 835ppm e os limiares de 415 e 
625ppm, respectivamente, para as populações inferior e 
superior. Os teores de flúor mínimo e máximo encon
trados para todos os dados do projeto foram 75 c 
1.850ppm. 

CONCLUSÕES 

Dessa forma, com base em todos os resultados ob
tidos durante o desenvolvimento dos quatro projetos, 
apresentam-se as seguintes conclusões relativamente aos 
parâmetros prospectivos para levantamentos de solos 
associados às rochas granitóides: 

1) O número de amostras coletados em cada um dos 
projetos foi suficiente para efetuar uma interpretação 
adequada através dos gráficos de probabilidade. Sinclair 
(1976) estima que sejam necessárias pelo menos 70 a-
mostras para que um gráfico de probabilidade possa 
fornecer dados prospectivos confiáveis. 

2) O estudo orientativo desenvolvido no Projeto 
Fluorita no Sudeste de Santa Catarina estabeleceu as 
médias de 300 e 1.260ppm de flúor para as populações 
inferior e superior caracterizadas no conjunto de dados. 
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Na comparação dessas informações com aquelas obtidas 
para os demais projetos, verifica-se que os valores das 
médias para as populações inferiores são semelhantes 
para os projetos Rio Garrafão (320ppm) e Rio Cubatão 
(295ppm), enquanto que para o Projeto Rio das Corujas 
o valor da média situa-se em torno de óOOppm, pratica
mente o dobro dos valores caracterizados para os três 
outros projetos. Esse valor anormalmente elevado em 
flúor deve ser creditado provavelmente a uma facies 
local da rocha granitóide regional com maior abun
dância de minerais portadores de flúor (fluorita, apatita, 
topázio, turmalina) ou a um processo de contaminação 
do solo por meio de fertilizantes fosfatados. As médias 
das duas populações superiores revelam um valor de 
1.260 ppm para o Projeto Fluorita no Sudeste de Santa 
Catarina e de 835ppm para o Projeto Rio Cubatão; essa 
concentração de flúor mais elevada para o estudo orien-
tativo deve-se provavelmente ao fato do mesmo ter sido 
realizado diretamente sobre os depósitos filonares de 
fluorita. 

3) A faixa de variação dos teores de flúor encon
trados nos solos é muito semelhante com relação aos 
valores mínimos determinados (SO a 110 ppm) para os 
quatro; projetos no caso dos valores máximos, obser
vam-se teores semelhantes nos três projetos de pesquisa 
(1.745,1.850 e 2.000ppm de F), enquanto que na área do 
estudo orientativo o valor máximo foi mais elevado--
3.250ppm, devendo-se isso provavelmente à presença 
direta da mineralização fluorítica. 

4) Com relação aos limiares, os parâmetros pros-
pectivos mais importantes fixados pelos gráficos de pro
babilidade, verifica-se que os valores determinados pelo 
estudo orientativo foram de 490 e 620ppm. Para os 
dados do Projeto Rio Cubatão, que também foram divi
didos em duas populações, os limiares estabelecidos 
foram muito similares (415 e 625ppm), especialmente no 
caso do limiar superior. Para o Projeto Rio Garrafão, 
que teve também uma média semelhante ao estudo ori
entativo, o limiar estabelecido para os dados foi de 
915ppm, cerca de 50% maior que o limiar superior dos 
projetos citados, o que pode ser explicado pelo maior 
desvio-padráo apresentado pelos dados dessa área. No 
caso do Projeto Rio das Corujas, o limiar foi fixado em 
1.150ppm, considerado muito elevado, mas deve-se ob
servar que a média para essa área prospectada também 
foi muito elevada (óÒOppm). 

Desse modo, tendo por base os dados extraídos do 
tratamento estatístico, conclui-se que as médias e os 
limiares podem variar amplamente de uma área para 
outra, mesmo tratando-se de uma mesma unidade li-
tológica, devendo-se procurar caracterizar seguramente 
os parâmetros prospectivos quando da realização de 
levantamentos geoquímícos cm áreas individuais. 
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Tabela 1 - Parâmetros Estatísticos dos Projetos. 

Projeto/Popalacão 

Flooritaem 
Santa Catarina 

RioGarrafao 

RioCubatão 

Rio das Corujas 

Inferior 
Superior 

Inferior 

Superior 

Amostras 
Coletadas 

135 

414 

218 

1.013 

Média 
Geométrica 

300 
1.260 

320 

295 

835 

600 

Limiar 

490 
620 

915 

415 

625 

1.150 

Valor Mínimo/ 
Máximo 

110 
3.250 

50 

1.745 

75 

1.850 

50 

ZOOO 
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RIO GARRAFÃO (SC): APLICAÇÃO DE VARIOGRAMA À 
PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA DE SOLOS PARA FLUORITA 

José Leonardo Silva Andriotti 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais—CPRM 

RESUMO 

O semivariograma é uma ferramenta geoestatística que 
pode ser utilizada em prospecção geoquímico de solos no 
auxílio de implantação de malhas amostrais de fase 
exploratórias subseqüentes. É apresentado, como caso 
prático, o estudo variográfico executado sobre resultados 
de flúor obtidos na área denominada Rio Garrafão, parte 
do Distrito Fluorítico de Santa Catarina. 

INTRODUÇÃO 

Na área conhecida pelo nome de Rio Garrafão, em 
Santa Catarina, que faz parte do Distrito Fluorítico de 
Santa Catarina, foram coletadas e analisadas para flúor 
(ppm) 345 amostras de solo (horizonte C). Essa área foi 
considerada, através de uma campanha de hidrogeo-
química acompanhada de coleta de amostras de se
dimentos ativos de corrente e de concentrados de bateia, 
como um alvo merecedor de maior atenção. Sobre essa 
área-alvo foi, posteriormente, implantada a malha de 
solo de que trata o presente trabalho. 

Embora a malha não tenha sido implantada visando à 
aplicação geoestatística combinada com outras técnicas, 
a sua configuração permite seja feito tal tipo de tra
tamento sobre os dados. Assim, são apresentados e dis
cutidos os resultados dos estudos variográfícos efetua
dos sobre os resultados analíticos disponíveis, que têm 
uma distribuição que se ajusta à lognormal. 

GEOLOGIA 

A área denominada Rio Garrafão, objeto do pre
sente trabalho, está localizada na porção sudeste do 
estado de Santa Catarina, entre as localidades de Ar
mazém e Imbituba (figura 1). Os limites da área pes
quisada encerram alvarás de pesquisa detidos pela Com
panhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 

A drenagem apresenta o padrão dendrítico predo
minante, e sub-retangular e subparalelo, controlados 
pela tcctônica, subordinados. 

Na área predominam as rochas granitóides da Suíte 
Intrusiva Pedras Grandes (Proterozóico Superior, gra
nitóides grosseiros, isótropos, com megacristais de felds-
pato potássico imersos em matriz granítica a grano-
diorítica) (Albuquerque, 1989; Morgental & Kirchner, 

1983). Subordinadamente ocorrem sedimentos gonduâ-
nicos (Grupo Itararé, Permocarbonífero), diques de dia-
básio (Formação Serra Geral, Jurocretácio) e sedimen
tos recentes. 

Fraturamentos intensos de direções preferenciais 
N10*-30°E e N40Ò-50°W, resultantes de esforços disten-
sivo-compressivos de várias gerações estão presentes na 
área, com fraturamentos de direção EW e N80°W subor
dinados. 

As mineralizações de fluorita que ocorrem no Dis
trito Fluorítico de Santa Catarina, do qual a área de 
trabalho faz parte, são representadas por filões à base de 
fluorita e calcedônia com barita, pirita, quartzo e ar-
gilominerais subordinados; esses filões se associam às 
falhas de direção NS a N30°E, com menor importância 
às falhas N50°-70°E, todas presentes na área estudada. 
Esses filões (Morgental, 1984) ocorrem na forma de 
lentes biconvexas, cujos comprimentos estão ao redor de 
220m e espessura aproximada de l,40m. 

O Distrito Fluorítico de Santa Catarina foi alvo de 
um estudo integrado desenvolvido por Morgental & 
Kirchner (op. cit.), envolvendo mapeamento geológico 
(escala 1:25.000) e estudo geoquímico, que envolveu 
hidrogeoquímica (principalmente), coleta de amostras 
de sedimentos ativos de corrente, de concentrados de 
bateia e mesmo de solos; o trabalho supracitado se 
ocupou, também do estudo de metodologias aplicadas à 
prospecção de fluorita no referido distrito. 

Ao final dos trabalhos foram indicadas áreas-alvo 
potencialmente favoráveis à mineralização de fluorita, 
entre as quais Rio Garrafão. Basicamente foram sele
cionadas áreas em que os valores de flúor (hidrogeo
química, determinação de flúor através de eletrodo íon 
específico) fossem superiores a 210ppb de flúor. As 
amostras de água estavam dispostas nas drenagens de 1* 
e 2» ordens, segundo um espaçamento médio entre 100 e 
250m entre amostras no curso da drenagem. 

AMOSTRAGEM 

Sobre essas áreas-alvo foi proposta a implantação de 
malhas de solo que visassem a detalhar o conhecimento 
do ser padrão geoquímico. A implantação da malha 
amostrai de solo (horizonte C, conforme determinado 
pelo estudo de métodos do projeto supracitado) se deu 
levando em conta as direções preferenciais existentes na 
área. Não havia, até então, nenhum estudo variográfico 
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conhecido feito sobre o Distrito Fluorítico de Santa 
Catarina, e a própria implantação da malha de solos de 
Rio Garrafão foi feita sem que quaisquer testes tivessem 
sido feitos anteriormente. 

Não obstante esse fato, a malha implantada se presta 
a que se faça um estudo variográfico do comportamento 
dos teores de flúor medidos em ppm nas amostras cole
tadas, amostras essas que foram tratadas a quente com 
fundente alcaüno, com emprego da fração -120mesh. 

A malha de solos implantada (figura 2) teve uma 
linha-base de direção N45°E sobre a qual foram cole
tadas amostras a cada 25m. Perpendicularmente a essa 
linha-base foram plotadas doze linhas distanciadas entre 
si de 100m, com amostragem também a cada 2Sm em 
cada linha. Junto a alguns pontos, em que os resultados 
foram mais elevados, procedeu-se à coleta de mais al
gumas amostras; o número total de amostras coletadas e 
analisadas foi de 345. Os limites, tanto da linha-base 
quanto das transversais a ela, foram determinados pela 
geologia, restringindo-se a amostragem à zona de inte
resse. 

Trabalhos de geofísica terrestre (cintilometria e rá-
dio-ohm) também foram executados na área do Rio 
Garrafão. 

ESTATÍSTICA 

Os resultados analíticos correspondentes às 345 a-
mostras de solo analisadas para flúor mostraram ser o 
seu comportamento bem ajustado à distribuição lognor-
mal. Assim, o tratamento dos logaritmos dos dados, cm 
vez de dos dados brutos, pode ser adotado sem maiores 
problemas. 

No que se refere aos dados brutos, a faixa de variação 
está entre 115 e 1.750ppm, com média aritmética em 
torno de 390ppm. 

VARIOGRAFIA 

As utilizações da geoestatística têm aumentado mui
to nos últimos anos; seus maiores sucessos estão re
gistrados nas avaliações de recursos. Suas aplicações 
têm sido diversificadas mais e mais em geociências, per
manecendo a geoquímica, entretanto, como uma das 
áreas em que as aplicações da geoestatística não têm 
sido tentadas em ritmo crescente, a julgar pela biblio
grafia escassa, onde ambas estão associadas, cm especial 
em língua portuguesa. 

O semivariograma, ferramenta fundamental da geo
estatística, pode, entretanto, ser um bom auxiliar na 
medida em que quantifica c permite descrever a ca
racterística estrutural da distribuição espacial dos dados 
geoquímicos, permitindo associar os resultados obtidos 
à informação geológica da área sob estudo. A variograíia 
auxilia, assim, na caracterização da estrutura média da 
variável regionalizada cm toda a extensão da região 

estudada e, se a zona anômala não tiver importância 
marcante sobre o conjunto de dados, a variografia define 
o fundo médio, ou fundo geoquímico regional. 

O semivariograma é, entretanto, sensível a valores 
muito elevados; permite, porém, a utilização dos logarit
mos dos dados atenuação desses efeitos; evidentemente 
que a utilização dos logaritmos só deve ser buscada em 
determinadas situações; o comportamento lognormal 
dos dados de Rio Garrafão autorizam essa transfor
mação. 

Garcia Pereira (1980) propõe a separação das va
riáveis regionalizadas em duas populações com signi
ficação estrutural, o fundo médio sendo uma estrutura 
em grande escala, com variabilidade espacial reduzida, e 
as anomalias representando estruturas locais erráticas. 
O referido autor faz o estudo variográfico apenas dos 
valores não-anômalos, tendo como resultado uma boa 
estruturação desses dados em termos de semivariogra
ma. 

A elimin. ; o dos valores mais elevados leva, eviden
temente, à estruturação, com eliminação dos efeitos de 
buraco dos semivariogramas e desaparecimento das in
fluências das estruturas de pequena escala e de flu
tuações nos semivariogramas. Os semivariogramas dos 
dados anômalos não são elaborados por insuficiência de 
dados, geralmente. 

Hu Guangdao & Wang Renduo (1985) observam 
que, se os dados geoquímicos seguem distribuição log
normal e os logaritmos dos dados são tomados em vez de 
os dados brutos na execução de semivariogramas, eles 
serão mais robustos, com redução da influência dos 
valores elevados e remoção do efeito proporcional, ob
servações essas corroboradas por outros autores. 

O conjunto dos semivariogramas mostra isotropia na 
área, razão pela qual trataremos apenas dos semivario
gramas médios. 

Dentre os 345 dados disponíveis na área de Rio 
Garrafão há seis dados elevados que poderiam oca
sionar os efeitos já mencionados nos semivariogramas. 
Fez-se o estudo variográfico tanto para o conjunto com
pleto dos dados como para o conjunto subtraído dessas 
seis amostras. 

As diferenças entre os resultados obtidos a partir do 
conjunto de dados completos e do conjunto de dados 
subtraído das seis amostras citadas não foram de grande 
importância, o que eqüivale a dizer que as citadas dife
renças se prendem a pequenos detalhes e não aos dados 
que definem o semivariograma (modelo teórico, efeito 
pepita, alcance, patamar). 

O semivariograma executado sobre os logaritmos dos 
dados (figura 3) foi ajustado ao modelo esférico, com 
efeito pepita em torno de 0,08, patamar em torno de 0,22 
c alcance aproximado de 150m. 

O quociente Co/(Co+C) está em torno de 36%, 
significando que a componente pepítica é importante. 

O semivariograma executado para os dados brutos 
(figura 4) apresenta, como seria de esperar, um alcance 
menor (em torno de 75m), ou seja, os dados têm uma 
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varíatHlidadc maior que os seus logarítmos, pois que essa 
operação suaviza a distribuição (diminui a dispersão em 
torno da média), e a razão Co/(Co+C) sobe para cerca 
de 42%. 

CONCLUSÕES 

O semivariograma é uma ferramenta geoestatístíca 
que pode ser utilizada em geoquünica para caracterizar 
o "fundo geoquímico regional", "fundo médio" ou 
"background*. Assim, pode-se, em geoquünica, efetuar 
comparações de senúvariogramas, em uma mesma área, 
para diferentes horizontes de solo amostrados, como 
também se pode, em um distrito como o Fluorítico de 
Santa Catarina, comparar senúvariogramas de diferen
tes áreas. 

Em ambos os casos as comparações podem auxiliar 
no direcionamento de fases futuras de pesquisa. O caso 
específico de comparação de semivariogramas de di
ferentes horizontes de solo, à parte de outros estudos 
comparativos que possam ser feitos pela estatística clás
sica sobre os resultados obtidos nos diferentes horizon
tes, pode ser de grande valia em geoquünica, uma vez 
que a adoção de malha de amostragem mais espaçada 

traz diminuição de custos de pesquisa. 
O semivariograma pode auxiliar no dimensionamen-

to de malhas a serem implantadas na prospecção geo
química de solos. 
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CARACTERÍSTICAS PETROQUÍMICAS DO GRANITO ALCALINO 
SERRA DO MEIO (CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BAHIA) 

Carlson de Matos Maia Leite 
Raymundo José Bulcão Fróes 

Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 

RESUMO 

O Granito Serra do Meio aflora próximo à cidade de 
Campo Alegre de Lourdes, nor-noroeste do estado da 
Bahia. E intrusivo em micaxistos correlacionáveis ao Gru
po Salgueiro-Cachoeirinha (Proterozóico Inferior) em fase 
pré a sintectônica de cisalhamento. Situa-se em ambiente 
geológico caracterizado, ainda, por um complexo carbo-
natítico mineralizado em rocha fosfática e por complexos 
gabróicos com uma das maiores reservas mundiais de 
Fe-Ti-V. Sua composição varia de leuco -álcali-feldspato-
granito a aegerina-augita-álcali-feldspato-sienito. 

Os resultados analíticos definem um granito enrique
cido em SiOi (67 a 76%), em NazO + KzO (7,7 a 12,5%) 
e valores elevados de Nb (até 680ppm), Zr (até 2.390ppm), 
Y (até 250ppm), e ETR (até 796ppm). O comportamento 
geoquímico é próprio de granilos da série alcalina, in
dicando um magma, sobretudo potássico, supersaturado 
em silica. 

Os padrões de comportamento na distribuição dos 
ETR, normalizados aos valores do conduto, indicam um 
gradiente suave do La ao Lu e um outro gradiente in
clinado para direita. Os dois padrões são marcados por 
fortes anomalias de Eu. Ao primeiro padrão associa-se 
um baixo grau de fracionamento com um enriquecimento 
de ETRP. Ao segundo associam-se amostras com tramas 
mitoníticas e um maior grau de fracionamento, sugerindo 
metassomatismo pós-magmático. 

Os diagramas discriminantes de Nb, Ye Rb, conjunta
mente com os dados geofísicos, indicam um granito in
trusivo em ambiente tectônico distensivo de intraplacas 
em crosta continental atenuada. 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho representa uma contribuição ao co
nhecimento geológico do extremo-noroeste da Província 
São Francisco nos municípios de Campo Alegre de 
Lourdes e Pilão Arcado, estado da Bahia. A região 
contém uma das maiores jazidas do mundo de ferro, 
titânio e vanádio e um complexo carbonatítico pré-cam-
briano mineralizado cm rocha fosfática residual com 
reservas que montam a 12,5 milhões de toneladas e um 
teor médio de 15,4% P2O5 (Silva et alii, 1988). 

Entre os anos de 1986 e 1988, a CBPM executou 
trabalhos de prospecção regional, quando foram iden
tificados corpos graníticos de idade provável do 

Proterozóico Inferior. Um desses corpos, denominado 
Serra do Meio (Leite, 1987X foi selecionado para carac
terização química total (elementos maiores, traços e 
terras raras). 

Os resultados aqui apresentados atestam um granito 
alcalino altamente diferenciado com origem em am-
biência tectônica de intraplaca continental, refletindo 
tanto uma evolução magmática como uma redistribuição 
metassoraática. 

LOCALIZAÇÃO E METODOLOGIA DE 
INVESTIGAÇÃO 

O Granito Serra do Meio localiza-se a cerca de 56km 
a oeste de Campo Alegre de Lourdes (BA), próximo à 
divisa dos estados da Bahia e Piauí (figura 1). 

Dez amostras representativas das diferentes facies 
do corpo granítico foram analisadas no Laboratório da 
GEOSOL. Os óxidos foram determinados por fluores-
cência de raios X, usando-se amostras fundidas com 
tetraborate de lítio. Os elementos Sr, Ba e Cl foram 
dosados a partir de amostras de pó prensado. Os ele-
mentos-traço F, Rb, Y, Zr e Nb foram determinados por 
espectrografia óptica quantitativa e os ETR (elementos 
terras raras), por espectrometria ICP (plasma de aco-
plamcnto indutivo). O método de determinação dos 
ETR é encontrau em Dutra (1984) e Dutra et alii 
(1986). 

Os valores de abundância dos ETR nos condritos, 
utilizados para normalização e confecção dos gráficos 
neste trabalho, são os de Evensen et alii, 1978 (in Dutra 
et alii, op. cit.). 

GEOLOGIA REGIONAL 

O acervo bibliográfico geológico de caráter regional, 
nesses sítios do extremo-noroeste da Bahia, não é nume
roso. Citam-se os trabalhos de Barbosa (1965), Ennes & 
Grazia (1973), Inda & Barbosa (1978), Sá & Hack-
spacher (1980) e Caldasso et alii (1981). Leite (in pre
paração) reinterpreta a geologia regional, à luz dos con
hecimentos mais recentes, advindos dos trabalhos de 
prospecção mineral efetuados pela CBPM. Esses traba
lhos de reavaliação tornaram bem clara a desatualização 
dos trabalhos anteriores, excetuando-se o de Sá & Hack-
spacher (op. cit.), que contribuíram mais eficazmente na 
compreensão da geologia regional. 
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Segundo Leite (1987), cinco grandes conjuntos estra-
tigráficos são identificados na região (figura 1): 

. rochas gnáissicas migmatíticas, provavelmente ar-
queanas; 

- metassedimentos xistosos e quartzfticos com cal
cário subordinado, correlavionáveis ao Grupo 
Salgueiro-Cachoeirinha (Proterozóico Inferior); 

-rochas mstaplutônicas, incluindo granitos-sieni-
tos alcalinos, complexos gabróicos de Campo 
Alegre de Lourdes e do Peixe e o Complexo 
Carbonatítico de Angico dos Dias, caracterizado 
por Silva et alii, 1988; 

- quartzitos e metassiltitos do Grupo Santo Onofre 
(Proterozóico Médio); 

-conglomerados e arenitos da Formação Serra 
Grande (Siluro-Devoniano). 
Menciona-se ainda a existência de uma extensa e 

espessa cobertura detríto-laterítica do Cenozóico, que 
dificulta acentuadamente as observações geológicas. 

A tectônica da área é caracterizada pela forte milo-
nitizaçáo das rochas, excetuando-se os litótipos perten
centes aos sedimentos siluro-devonianos da Formação 
Serra Grande. Os efeitos cataclásticos, que geram milo-
nitos, são mais marcantes nas rochas do Arquea-
no/Proterozóico Inferior e se atenuam nos metassedi
mentos do Grupo Santo Onofre. 

As características estruturais da área sugerem um 
ambiente tectônico de cisalhamento simples, tangencial 
à crosta, provavelmente acompanhada por zonas milo-
nítícas de baixo mergulho correspondendo a empurrões 
(Sá, 1988). 

CARACTERIZAÇÃO DO GRANITO 
SERRA DO MEIO 

Geologia e Petrografía 

A noroeste de Campo Alegre de Lourdes ocorre uma 
faixa de aproximadamente 40km de extensão, consti
tuída por uma série de corpos graníticos de composição 
alcalina (figura 1). As melhores exposições desses cor
pos estão presentes nas serras do Meio, da Canastra e 
nos povoados de Santa Ursula, Pitomba e Calixto. 

O Granito Serra do Meio está encaixado em mos-
covita-quartzo-xistos milonitizados. As relações de con
tato entre a rocha granítica e sua encaixante não foram 
observadas devido à expressiva cobertura cenozóica 
local. 

O corpo granítíco possui, em afloramento, uma for
ma elipsoidal (figura 2), orientada com o eixo maior para 
NE-SW. A estrutura das rochas varia de maciça a fo
liada, segundo três direções: 

- a primeira, E-W, 6 geralmente suborizontal (tec
tônica recumbente). Nas áreas onde as rochas 
são fortemente milonitizadas o mergulho 6 quase 
que verticalizado, traduzindo provavelmente zo
nas do tipo rampa lateral de empurrão; 

- a segunda corresponde à foliação de plano axial 
N-S e pode representar um dobramento posterior 
à tectônica recumbente, ou ainda, ser um evento 
tardio aos empurrões e gerados em rampa lateral; 

- a terceira é de direção NE-SW, correspondendo 
a uma maior evidência de cisalhamento com o 
desenvolvimento de fenoclastos de feldspato po-
tássico. 
Critérios cinemáticos de Sn+Lnx em micaxistos, 

"boudinagens" sigmoidais e estruturas do tipo SxC in
dicam a existência de movimentos tipo empurrão e re-
troempurrão para NNW e SSE. 

As diferentes fades de rochas ácidas ocorrem tanto 
longitudinal quanto transversalmente ao corpo. São, em 
geral, de cores claras variando de branco, rosado até 
vermelho. A tectônica transforma de modo marcante 
todos os aspectos primários das diferentes facies gra-
níticas do maciço da serra do Meio. Assim, existe um 
desenvolvimento de facies secundárias, caracterizadas 
por seus aspectos tectônicos. Nas facies menos defor
madas a textura é granular hipidomórfica a porfirítica, 
enquanto que naquelas fortemente deformadas e recris-
talizadas a textura é milonítica/granolepidoblástica. 

Os fenoclastos são de ortoclásio pertítico, de gra-
nulometria variada, atingindo dimensões de até lcm. A 
matriz, em parte primária, na maioria secundária, recris-
talizada, é constituída por um agregado de cristais muito 
finos (< 0,5mm) de quartzo, plagioclásio albítico e de 
microclina de alta tríclinicidade, em contatos retos entre 
si do tipo tripla junção. A presença de cristais não-
geminados e a granulometria muito fina não permite 
considerar-se, separadamente, albita de microclina, ten
do os dois minerais sido contados conjuntamente nas 
análises modais (tabela 1). 

Os minerais máficos ocorrem em proporções va
riadas, estando ocasionalmente presentes nas facies ma
ciças. Trata-se de um clinopiroxênio sódico, da série 
aegerina-augita, em determinações óticas. Nas facies 
intensamente afetadas pela tectônica, o desenvolvimento 
de texturas secundárias é predominante, e o clinopi
roxênio passa a ter aparência esquelética e está intima
mente associado a epidoto, titanita e magnetita. Ocor
rem, ainda, biotita e anfibólios do tipo hastingsita e 
riebeckita, que estão associados ou não aos clinopi-
roxênios. 

Na composição modal das amostras analisadas pe-
trografícamente (tab. 1) verifica-se que os termos mag-
máticos mais silicosos (1, 5, 7 e 10) são pobres em 
minerais máficos, As amostras menos diferenciadas (ter
mos menos ácidos, 2,3,4, 6,8 e 9) contêm piroxênios e 
anfibólios sódicos e biotita. Esses termos correspondem 
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aos mais milonitizados, apresentando estrutura gnais-
sosa marcante. 

Petroquímica 

Os resultados analíticos são apresentados na tabela 
2. Nota-se os valores altos de SÍO2, Na20 e K2O, cuja 
relação Na2Ü/K20 varia de 0,96 (amostra 8) até 1,56 
(amostra 1). Por outro lado, os teores de CaO e MgO são 
muito baixos e o valor de CaO + MgO apresenta rela
ção inversa aos teores de SÍO2 e AI2O3. A razão 
Fe203/FeO varia segundo valores menores que 1 (amos
tra 2), entre 1 e 3 (4, 5 e 9), entre 3 e 5 (1, 7 e 10) e 
maiores que 5 (5,8 e 3). Essas últimas estão situadas em 
zonas de falhas e são portadoras de piroxênios sódicos. 
Estes poderiam ser produto de transformações secun
dárias provenientes de um piroxênio mais cálcico. 

A figura 3a, baseada em Wright (1969), ilustra com
portamento próprio das séries alcalinas para seis das 10 
amostras. A amostra 5 exibe uma alcalinidade extrema
mente alta, não tendo sido plotada, face aos valores 
similares de 2Na2Ü e de AI2O3 + CaO. Para a amostra 
3 a razão de alcalinidade apresenta-se menor que 0, visto 
que 2Na20 é maior que AI2O3 + CaO. Ao verificar-se 
as tabelas 1 e 2 nota-se que, para essa amostra, há um 
enriquecimento de clinopiroxênio sódico e de metas-
silicato de sódio normativo. Para as amostras 6 e 8 a 
razão K20/Na20 é igual a 1,0 e 0,96, respectivamente. 
Neste caso na razão de alcalinidade, 2Na20 seria subs
tituído por Na20 + K2O. O comentário feito em relação 
à amostra 3 é também válido para as amostras 6 e 8 (vide 
tabelas 1 e 3). No diagrama de variação Na20-K20-CaO 
(figura 3b), que acentua a alcalinidade das amostras, os 
termos mais diferenciados (amostras 1, 5, 7 e 10) coa
dunam-se com as observações macro e microscópicas 
mencionadas anteriormente. Define-se, também, um ali
nhamento de diferenciação das amostras 6 e 8 (por
tadoras de piroxênios sódicos e menos ricas em K2O) 
para as amostras 1 e 7 (leucocráticas). 

No diagrama QAP (figura 4), segundo Streckeisen 
(1976), a composição modal das amostras confirma a 
alcalinidade do Granito Serra do Meio. 

Segundo a classificação normativa CIPW (tabela 2), 
as amostras são do tipo granito alcalino a hiperalcalino 
com pouca ou nenhuma anortita e coríndon normativos. 
O parâmetros de Lacroix indicam um magma alcalino, 
sobretudo potássico, supersaturado em silica, em que o 
total de álcalis é refletido na presença de acmita nor
mativa. 

Os elementos-traço litófüos Ba, Sr e Rb mostram 
una acentuada variação de valores para o primeiro ele
mento e uma uniformidade para os dois últimos. Quando 
lançados no diagrama de El Bouseily & El Sokkary 
(1975) (figura 5) representam um alinhamento evolutivo 
de granitos altamente diferenciados. Em relação ao Nb, 
Zr e Y, os teores são elevados e compatíveis com os da 
série alcalina. 

Os diagramas de distribuição dos ETR, normali
zados aos valores do condrito (figura 6), apresentam 
dois padrões de comportamento: 

a) o primeiro caracterizado por uma diminuição das 
concentrações do La ao Lu em gradiente suave 
(amostras 7,8,1 e 9); 

b) o segundo padrão apresenta uma declividade para 
direita na curva de distribuição. 

Os dois padrões são ainda marcados por fortes 
anomalias negativas do Eu. Quanto às anomalias ne
gativas do Ce, estas são atribuídas a erros de dosagens 
ou alterações secundárias das amostras. Ao primeiro 
padrão associa-se um baixo grau de fracionamento, 
(La/Lu)n, exceção da amostra 1 (tabela 2). O baixo grau 
de fracionamento indica o empobrecimento de ETRL 
em relação aos ETRP e é compatível com a presença de 
titanita, fluorita, zircônio e aüanita nessas amostras. 

No segundo padrão o grau de fracionamento é maior, 
exceção da amostra 5, que é a mais rica em ETRP. 
Correspondem a amostras na maioria milonitizadas e em 
geral com teores de minerais máficos maiores do que os 
das amostras do primeiro padrão. 

Pode-se explicar os diferentes graus de fracionamen
to nessas rochas graníticas por duas maneiras distintas: 
primeiro, por uma evolução magmática controlada pelo 
fracionamento do feldspato mais ou menos potássico; 
.segundo, a partir de fluidos ricos em CO2, que poderiam 
redistribuir os ETR, principalmente os ETRL, indican
do condições de metassomatismo. A razão Eu/Sm é 
similar para todas as amostras, um pouco mais elevada 
para as amostras 6 e 8. A concentração elevada do ETR 
indica ser o granito compatível com os da série alcalina 
(Cullers & Graf, 1984). 

Finalmente, apresenta-se aqui dois diagramas de 
Pearce et alii (1984) que utilizam elementos-traço na 
discriminação de granitóides em diferentes ambientes 
tectônicos. Em todos os diagramas discriminantes 
(figuras 7a e 7b) as amostras são incluídas entre as 
rochas graníticas de intraplacas. Segundo esses autores, 
Nb, Y e Rb constituem perfeitos discriminantes para os 
granitos de intraplacas. Estes podem, ainda, ser sub
divididos naqueles intrudidos em crostas oceânicas e 
continentais de espessura normal ou ainda em crosta 
continental com espessura atenuada. 

Dados gravimétricos da região de Campo Alegre de 
Lourdes (Gomes & Motta, 1978; Davino, 1980) sugerem 
um ambiente geotectônico similar ao último caso. A 
existência do Complexo Carbonatítico Angico dos Dias 
nas proximidades do Granito Serra do Meio é um outro 
dado que corrobora essa hipótese, 

CONCLUSÕES 

Os dados aqui discutidos indicam o caráter alcalino 
do Granito Serra do Meio. Os fatos que assim o definem 
são: 
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- a presença de anfibólio e piroxênius sódicos e 
de minerais acessórios complexos como magne-
tita, allanita, fluorita e zircão, bem como acmita 
e metassilicato Na normativos; 

- teores de S1O2 variando de 67 a 76% e de Na2Ü 
+ K2O entre 7,5 e 12,5%; 

- altos valores de Nb, Zr, Y e ETR, com um rela
tivo enriquecimento de ETRP. 

Embora não se tenha dados mais conclusivos para se 
discorrer sobre a sua petrogênese, sugere-se que esse 
granito seja intrusivo em ambiente distensivo de in-
traplaca, em crosta continental de espessura atenuada. 
Por outro lado, a presença de tipos portadores de 
minerais máfícos que evoluem até tipos iíticos completa
mente desprovidos desses minerais é indicativa da ex
trema saturação dessas rochas em silica. Isso pode ser 
interpretado por efeitos de processos de recristalização 
metassomática a partir de um magma tipo sálico, 
sobretudo potássico. Os altos valores de Zr, Nb, Y e 
ETR podem sugerir uma origem mantclica a híbrida 
(assimilação de rochas crustais). 

Devido à filiação de carbonatitos a províncias al-
calinas, é sugestiva a sua cronocorrelação, pelo menos 
aproximada, com o Complexo Carbonatílico de Angico 
dos Dias. Esse complexo foi datado em cerca de 2,0 g.a. 
(Silva et alii, 1988). O que nos leva a supor uma idade 
similar ou ao menos próxima da origem do Granilo Serra 
do Meio. Outro dado que indica uma idade do 
Proterozóico Inferior para o Granito Serra do Meio é a 
sua intrusão em rochas supracrustais metamorfizadas, 
corrclacionávcís ao Grupo Salguciro-Cachoeirinha. 
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Q(Q2) 

Fig. 4 - Diagrama Q-A-P que mostra a forte tendência alcali-
na do granito serra do Meio. 
(Segundo Strcckeisen, 1976). 
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Fig. 5 — Relações Rb-Ba-Sr para o granito alcalino da serra do 
Meio. Diagrama segundo El BouseUy e El Sokkary 
(1975). 
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Tabela 2 - Análises Químicas e Norma CIPW do Graniu» Serra do Me». 

Amostras 

SÍO2 (%) 
AI2O3 
Fe203 
FeO 
CaO 
MgO 
Na20 
K2O 
T1O2 
P2O5 
MnO 
CO2 

F(ppm) 
Ba 
Cl 
Rb 
Sr 
Y 
Zr 
Nb 
La 
Ce 
Nd 
Sm 
Eu 
Cd 
Dy 
Ho 
Er 
Tm 
Yd 
Lu 

ETRL 
ETRP 

1 

75,8 
10,4 
3,2 
0,7 
0,1 
0,03 
3,4 
5,3 
0,28 
0,05 
0,07 
0,35 

1.000 
65 

<20 
130 
10 

140 
1.250 

260 
185,3 
318,2 
124,9 
24,0 

2,3 
18,7 
16,4 
2,9 
8,5 
1,1 
6,8 
0,8 

654,7 
552 

ETRL/ETRP 11,8 
ETR 709.99 
(La/Lu)N 
Eu/Sm 

24,6 
0,1 

2 

70,6 
12,6 
1,5 
1,9 
0,8 
0,22 
4,6 
5,9 
0,29 
0,08 
0,12 
0,80 

2.900 
280 
<20 
140 
59 
82 

440 
146 
159,2 
185,7 
98,9 
18,7 
1,8 

14,6 
12,1 
2,1 
6,4 
1,0 
5,4 
0,6 

464,3 
4 2 ^ 
11,0 

1.505,6 
26,2 
0,1 

Minerais normativos (CIPW) 

Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Coríndon 
Diopsídio 

Hiperstênio 
Acmita 
Magnetita 
Ilmenita 
Apatita 
Metas. Na 

Amostra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

39,1 
25,8 
29,2 
0,4 
0,03 
-
1,97 
-
2,6 
0,5 
-
-

Código 

TR050 1. 
TR053 1. 
TR051 11 
TR045 11 
TR046 11 
TR047 11 
TR058 1. 
SI 003 11 
SI 004 1. 
TR057 1. 

21,2 
35,0 
32,2 
-
-
3,2 
2,1 
4,4 
-
0,5 
0,2 
0,5 

3. 1. 3 
4. 1. 3 

3(4). 1. 1 
3. 1. 3 
3. 1(2). 3 

. 3. 1. 2 
3. 1. 3 
. 3. 1. 3 
3(4). 1. 3 
4. 1. 3 

3 

67,4 
7,8 

10,7 
0,5 
0,1 
0,03 
5,9 
6,6 
021 

nd 
022 
0,35 

650 
94 

<20 
200 

10 
180 
940 
200 

72,9 
1202 
52,4 
9,4 
0,8 
7 2 
4 2 
0,6 
2,0 
0,2 
2,0 
0,3 

255,8 
16,5 
15,5 

272,3 
27,0 
0,1 

25,6 
39,5 
3,4 
-
— 
0,3 

15,9 
5,0 
-
0,4 
-
9,6 

4 

74,3 
9 2 
4,6 
2 2 
0,4 
0,11 
32 
4,8 
032 
0,05 
0,17 
0,35 

1.450 
480 
<20 
130 
24 

120 
850 
480 
287,4 
274,8 
180,0 
29,6 

2,9 
16,8 
10,1 
1,7 
4,9 
0,8 
5 2 
0,7 

774,7 
40,3 
192 

815,0 
39,8 
0,1 

34,9 
28,5 
20,7 
— 
— 
1,4 
8,0 
5,3 
-
0,6 
0,1 
0,1 

5 

74,8 
8,0 
5,8 
22 

nd 
0,04 
3,5 
4,5 
028 

nd 
0,10 
0,40 

59 
<20 
<20 
110 
10 
55 

1.120 
200 
123,7 
175,4 
5602 
87,6 
8,7 

52,4 
33,6 
5,8 

15,7 
22 

112 
1,3 

955,6 
1222 

7,8 
219,1 

9,9 
0,1 

30,45 
26,80 
162 
-
— 

10,6 
5,2 
-
0,5 
-
1,8 

6 

702 
6,9 

11,5 
12 

nd 
0,02 
4,4 
4,5 
036 
0,06 
0,05 
0,35 

340 
58 

<20 
130 

10 
80 

440 
160 
88,1 
76,7 
66,9 
12,6 

1,7 
10,7 
10,1 

1,7 
5,1 
0,7 
3,9 
04 

246,0 
32,7 
7,5 

278,7 
19,5 
0,13 

32,96 
26,% 
10,6 
-
— 
-

17,9 
5,5 
-
0,7 
-
5,0 

Parâmetros e Classificação de Lacroix 

Granito alcalino 
Granito alcalino 
Granito alcalino 
Granito alcalino 
Granito alcalino 
Granito alcalino 
Granito alcalino 
Granito alcalino 
Granito alcalino 
Granito alcalino 

a hiperalcalino 
a hiperalcalino 
a hiperalcalino 
a hiperalcalino 
a hiperalcalino 
a hiperalcalino 
a hi «ralcalino 
a hiperalcalino 
a hiperalcalino 
a hiperalcalino 

7 

75,7 
9,4 
4,8 
U 

nd 
0,07 
2,9 
4,6 
0,19 

nd 
0,07 
0,35 

940 
58 

<20 
200 

10 
240 

2.390 
460 
178,0 
384,3 
129,3 
282 
2,71 

22,5 
21,6 
3,9 

12,4 
nd 
11,8 
1,4 

722,5 
73,6 
9,8 

796,1 
13,2 
0,1 

38,98 
27,44 
23,0 
— 
— 
-
6,6 
1,6 
1,7 
0,4 
-
-

8 

70,6 
82 
9,7 
0,7 
0,1 
0,02 
4,6 
4,4 
0,45 

nd 
0,12 
025 

1.375 
110 

<20 
130 
10 

250 
1.700 

680 
199,0 
265,9 
130,3 
28,1 

3,6 
30^ 
35,8 

2 3 
19,1 
nd 
14,2 
6,5 

626,9 
1082 

5,8 
1.737,0 

3,2 
0,13 

31,14 
26,43 
18,0 
_ 
_ 
0,5 

13,6 
5,7 
— 
0,9 
-
3,5 

9 

75,8 
10,4 
2,9 
12 
0,1 
0,03 
3,6 
5,1 
0 2 3 

nd 
0,09 
0,25 

1.500 
47 

<20 
180 

10 
97 

660 
174 
111,2 
181,7 
73,5 
16,0 
1,6 

13,8 
16,1 
2,9 
9,6 

nd 
9,4 
1,1 

384,0 
52,9 

"1 1 

7,3 
436,9 

10,4 
0,1 

34,9 
303 
25,2 
-
-
0,3 
3,7 
4,8 
0,1 
0,4 
-
-

10 

73,9 
11,5 
3,4 
0,7 

nd 
0,04 
3,9 
5,3 
027 

nd 
0,06 
0,40 

390 
71 

<20 
140 
10 

150 
1.040 

210 
156,0 
141,7 
85,7 
17,9 
1,8 

152 
14,9 
2,6 
7,7 

nd 
6,1 
0,7 

403,1 
47,2 
9,8 

4503 
24,2 
0,1 

3024 
31,5 
2,8 
~ 
-
-
3,5 
3,0 
1,1 
0,5 
-
-
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COMPORTAMENTO GEOQUÍMICO DIFERENCIAL DOS 
ISÓTOPOS NATURAIS DE U E Th EM AQÜÍFERO EM 

TERRENO TROPICAL ÚMIDO 

RESUMO 

Efetuaram-se análises isotópicas de urânio e tório em 
amostras de testemunhos de sondagem provenientes da 
zona saturada da área de mineração principal de um 
deposito de tório e terras raras e em águas subterrâneas 
procedentes de Juro de sondagem perfurado nessa área O 
depósito situa-se no mom) do Ferro, elevação próxima ao 
centro do planalto de Poços de Caldas (MG), na qual se 
desenvolveu um sistema aqüífero no manto de alteração 
derivado de intenso intemperismo "in situ". 

Para a extração de urânio e tório, submeteram-se as 
amostras a um longo procedimento químico, determinan-
do-se as atividades dos isótopos Th-228 e Th-232 (série 
4n) e isótopos U-238, U-234 e Th-230 (série 4n+2) por 
intermédio da técnica de espectrometria alfa 

As razões de atividade U-234/U-238 obtidas nas 
amostras de águas subterrâneas situam-se entre 1 e 2, 
enquanto que as razões das atividades 1h-228/Th-232 
denotam a existência de fracUmamento isotópico acen
tuado entre esses nuclídeos. O mecanismo de mobilização 
de urânio por complexação com substâncias Mímicas é 
considerado. 

As razões de atividade U-234/U-238, Th-228ITh-232 e 
Th-230IU-234, obtidas nas amostras dos testemunhos de 
sondagem, permitiram considerar outros mecanismos 
relacionados com a mobilização de urânio como reação 
de troca iônica e adsorçâopor óàdos de Fee Mn. 

INTRODUÇÃO 

O urânio e o tório são "pais" de cadeias naturais de 
decaimento radioativo que se iniciam com o Th-232 
(série do tório), o U-238 (série do urânio) e o U-23S 
(série do actínio). A série do urânio se inicia com o 
U-238 e após 14 transformações (oito do tipo a e seis do 
tipo/3"), atinge-se o produto final estável, Pb-206. Como 
a massa atômica modifica-se de quatro unidades no 
decaimento a e apenas uma pequena fração de uma 
unidade no decaimento (T, as várias massas encontradas 
nos membros da família diferem por múltiplos de 4 e a 
fórmula geral aproximada para as massas é 4n+2, onde 
n é um inteiro. A série do tório se inicia com o Th-232 e 
após 12 transformações (sete do tipo a e cinco do tipo 
fT) atinge-se o produto final estável, Pb-208, sendo 4n a 
fórmula geral da série. A série do actínio tem início com 
o U-23S e após sete transformações do tipo a e quatro 
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do tipo pT, atinge-se o produto final estável, Pb-207, 
sendo 4n+3 a fórmula geral da série. Na figura 1 repre
sentam-se os membros das três séries, as transformações 
que ocorrem e as meias-vidas envolvidas. 

O urânio natural é uma mistura dos isótopos U-238, 
U-23S e U-234, indistingüíveis quanto ao comportamen
to químico e de proporções relativas numa mistura cor
respondente a 99,28%, 0,72% e 0,0054%, respectiva
mente. Para o U-23S, exceção a esse padrão geral foi 
primeiramente notada na mina Oklo, localizada na 
África, tendo sido determinado um valor de 0,7171 para 
a razão U-235/U-238, atribuído à "destruição" "in situ" 
do U-23S por processos de fissão (Cowan, 1979). O 
U-234 tem abundância média na crosta de 2 a 3x10*%, é 
radiogênico e aparece na série do U-238 após o de
caimento de dois nuclídeos de meia-vida insignificante 
na escala de tempo geológico, isto é, o Th-234 (24,1 dias) 
e o Pa-234 (1,18 minutos). O U-234 atinge o equilíbrio 
radioativo secular com o U-238 após cerca de 1 milhão 
de anos e o Th-230 atinge o equilíbrio com o U-234 após 
cerca de 400 mil anos. 

O isótopo Th-232 gera o Ra-228 por emissão alfa de 
4,01 MeV de energia (Lederer et alii, 1967). O Ra-228 é 
o "filho" de vida mais longa da cadeia (meia-vida = 6,7 
anos), atinge o equilíbrio radioativo com o Th-232 pra
ticamente após 40 anos e gera o Th-228 após a sucessão 
de decaimento/?"-/?". O Th-228 possui meia-vida de 1,9 
anos e recupera o equilíbrio radioativo com o Ra-228 
após cerca de 5 anos. 

No presente trabalho avaliou-se o estado de equi
líbrio radioativo entre isótopos da cadeia do urânio (U-
238, U-234 e Th-230) e do tório (Th-232 e Th-228) em 
sistema aqüífero situado no manto de alteração cons
tituído de material inconsistente composto de argila, 
silte e areia, derivado de intenso intemperismo "in situ". 
Utilizaram-se os dados isotópicos para sugerir a ocor
rência de ativos processos geoquímicos decorrentes da 
interação entre as fases líquida e sólida no sistema es
tudado. 

ÁREA INVESTIGADA 

Aspectos Gerais 

No desenvolvimento dessa pesquisa selecionou-se 
como área de estudo o morro do Ferro, localizado a 
cerca de lSkm ao sul da cidade de Poços de Caldas, 
estância hidromineral situada no estado de Minas Gerais 
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a 21*47, latitude suL e 46*34' longitude oeste. O morro 
do Ferro situa-se próximo ao centro do planalto de 
Poços de Caldas e dentro do contexto geológico regional 
faz parte de massa de tinguafto localizada na borda de 
uma área em que a rocha sofreu intensa alteração hi-
drotermal (Almeida, 1977). 

Uma acentuada anomalia radiometrics na área do 
morro do Ferro foi identificada em 1953, no levantamen
to aerocintilométrico promovido pelo DNPM, devendo-
se primariamente ao tório e secundariamente ao urânio 
e terras raras (Tolbert, 1955). A jazida do morro do 
Ferro e a maioria das mineralizações do maciço parecem 
estar condicionadas à estrutura circular da região cen-
tro-leste do planalto, com 12km de diâmetro, e às duas 
menores existentes em seu interior (Paradclla & Al
meida Filho, 1976). 

O depósito de tório e terras raras ocorre na presença 
de diques de magnetita intercalados em camadas de 
argila. A magnetita ocorre num "stockwork" com ten
dência a nordeste, na parte superior da região do corpo 
mineralizado. Em alguns locais a sua oxidação origina 
hematita e goethita. 

A meteorologia da região e da área localizada nas 
vizinhanças do morro do Ferro 6 caracterizada pela 
ocorrência de períodos de seca e de alto índice plu-
viométrico, com mais de 80% da precipitação ocorrendo 
entre outubro e março (Lei, 1984). 

Furo de Sondagem SR-5 

Vários furos de sondagem foram perfurados no mor
ro do Ferro para caracterizar o fluxo subsuperficial du
rante o desenvolvimento da pesquisa sobre a migração 
de Th como análogo de Pu (Eisenbud et alii, 1979, 
1982a). Três foram perfurados na área do corpo mine
ralizado, quatro nas vizinhanças dessa área e dois distan
tes dessa área. 

O furo de sondagem estudado nessa investigação, 
designado SR-5, foi perfurado na área do corpo mine
ralizado, onde a inclinação do terreno é 0,22% (figura 2). 
A análise do perfil de sondagem não acusou a presença 
dos horizontes típicos de solo, tendo sido efetuada a 
seguinte subdivisão: solo superficial (camada de l,3m de 
espessura que suporta uma fina cobertura de grama e 
incluí resíduos de matéria orgânica e fragmentos de 
límonita com cerca de 5cm de diâmetro), "solo residual" 
(camada de 2,6m de espessura sob o solo superficial, 
contendo materiais silto-argilosos, fragmentos de mag
netita e magnetita revestida com límonita) e solo de 
alteração de rocha (camada de 10,lm de espessura sob o 
"solo residual", proveniente de alteração "in situ" da 
rocha e constituído de argila siltosa) (IPT, 1982). Alguns 
diques de magnetita foram interceptados entre 14 e 
27,3m de profundidade (final da sondagem). A profun
didade do nível d'agua nesse furo variou de 13 a 10m 
desde outubro de 1981 até janeiro de 1982, tendo a 
hidrógrafa apresentado respostas rápidas às chuvas, cem 
bruscas ascenções e quedas do nível d'agua. A con-

dutividade hidráulica determinada nesse furo por testes 
de infiltração foi de 8,lxl0"5cms"1 (IPT, 1982). 

Analisaram-se amostras de águas subterrâneas e de 
testemunhos de sondagem provenientes da zona satu
rada desse furo, com o propósito de se efetuar a ca
racterização dos isótopos de urânio e tório. Recolheram-
se manualmente as amostras de águas subterrâneas por 
intermédio de cilindro oco de ferro com lm de com
primento e 3" de diâmetro, vedado em uma das ex
tremidades. Partindo-se de testemunhos relativos a dife
rentes intervalos de profundidade, após trituração, 
mistura e homogeneização, prepararam-se amostras 
"médias" representativas de trechos da sondagem. 

METODOLOGIA 

Os isótopos U-238 e U-234 são emissores de par
tículas a, as quais são facilmente absorvidas pela matéria 
e por isso existe a necessidade de preparação de fontes 
extremamente finas. Além disso, as energias de alguns 
descendentes das séries do urânio e do tório são pró
ximas e se não ocorrer a separação do U e Th, o pico do 
Th-230 interfere no do U-234. Por essas razões, torna-se 
necessária a realização do tratamento químico das 
amostras, o qual envolve várias etapas desde a separação 
dos elementos interferentes até a preparação de fontes 
contendo o material extraído. 

A análise de amostras de águas subterrâneas envol
veu a coleta de grande volume de material (em geral 
cerca de 20 litros). Acidificou-se cada amostra com HC1 
para dimunuir o pH e evitar a precipitação de ferro no 
recipiente. Após filtragem, introduziu-se uma quantida
de conhecida do traçador U-232 em equilíbrio radio
ativo com Th-228, sendo a amostra vigorosamente agi
tada para difusão completa dos isótopos adicionados. 

O procedimento de extração prosseguiu com a co-
precipitação de U com Fe(OH)3 por adição de FeCb a 
amostra e elevação do pH até 7-8 pela adição de. u ío 
concentrada de NH4OH. Então, recuperou-se - ^.e-
cipitado, dissolvcu-se em HC1 8M e extraiu-se u Fe3+ 

em igual volume de éter isopropflico. O Th co-pre-
cipitou-se juntamente com o U e para a sua separação 
passou-se a solução através de resina de troca iônica 
pré-condicionada em HC18M. Os isótopos de U foram 
retidos na resina e os de tório passaram através dela. O 
urânio foi eluído através de HC1 0,1M, extraído com 
Tenoil Tri-Fluoroacetan (TTA) diluído em benzeno e 
depositado cm disco de aço inoxidável. 

As etapas envolvidas na extração dos isótopos de Th 
foram: reprecipitação dos hidróxidos, extração de alu
mínio com NaOH 3M, diluição em HC14M, passagem 
em resina de troca catiônica para extração do alumínio 
residual, eluição da fração torífera com ácido oxálico 
0,75M, decomposição do ácido oxálico com solução de 
HCIO4+HNO3 1:1, dissolução do resíduo seco com 
HNO3 0,1M, extração de tório com TTA diluído em 
benzeno e deposição em disco de aço inoxidável. 
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O procedimento de extração dos isótopos de U e Th 
das amostras dos testemunhos de sondagem teve início 
com a solubilização do material. Utilizaram-se "auto
claves" consistindo de cilindros de teflon inseridos em 
cilindros de latão. Após umedecimento das amostras, 
adicionou-se quantidade conhecida do traçador U-232 e 
mistura de HF, HCIO4 e HNO3. O material sofreu dis
solução após a "autoclave" permanecer em estufa a 
100-120°C durante cerca de 12 horas. Eíctuada a dis
solução total do material, encerrou-se o ataque com 
solubilização do resíduo seco por HC18M. Procedeu-se 
o ataque com solubilização do resíduo seco por HC18M. 
Procedeu-se, então, à co-precipitação de U e Th com 
Fe(OH)3 e o procedimento químico prosseguiu de acor
do com a metodologia descrita para as águas. A deter
minação da razão de atividade Th-228/Th-232 foi efe
tuada em amostras, nas quais não se adicionou o 
traçador U-232 no início do procedimento químico de 
extração. 

Para a obtenção das atividades de interesse, sub
meteram-se os discos preparados à técnica de espec-
trometria alfa com detector semicondutor de barreira de 
superfície de Si(Au) da ORTEC, com 450mm de área 
ativa e 0,3mm de profundidade de depleção. Regis
traram-se os espectros em analisador multicanal Nor
land IT-5300, com 1.024 canais, tendo sido efetuada uma 
calibraçáo prévia do sistema espectrométrico utilizado. 
Nas tabelas 1 e 2 constam os resultados das deter
minações isotópicas efetuadas. 

DISCUSSÃO 

Isótopos U-234 e U-238 

O valor médio de pH nas águas subterrâneas de SR-S 
foi 5,8 e o Eh variou de +600mV a +730mV em 
inúmeras determinações efetuadas por Lei (op. cit.). O 
campo de variarão Eh-pH indica que essas águas são de 
caráter oxidante. 

Os menores teores de urânio dissolvido foram ob
tidos nas amostras coletadas entre junho e agosto de 
1983, correspondente ao período de estiagem. Uma pos
sível relação entre o acréscimo no teor de urânio dissol
vido e a ascenção do nívr 1 d'agua devido à infiltração da 
água meteórica foi suger da nessa área (Bonotto, 1989). 

O teor de sólido volátil dissolvido fornece uma apro
ximação da quantidade de matéria orgânica presente na 
água e Bonotto (1986) encontrou valores entre 3 e 7mg/l 
em amostras de águas subterrâneas desse mesmo furo de 
sondagem. Kuchler (1986) determinou valores entre 0,2 
e 0,6mg/l para os teores de carbono inorgânico dissol
vido nessas águas e valores entre 1,5 e 2,6mg/l para os 
teores de carbono orgânico dissolvido. 

O campo de variação Eh-pH das águas subterrâneas 
desse aqüífero sugere a possibilidade de formação de 
complexos solúveis entre o U e íons carbonato, porém, 
esse mecanismo parece ser menos provável que o de 

formação de complexos solúveis entre o U e substâncias 
humicas, devido aos teores inferiores de carbono inor
gânico em relação ao orgânico. 

As razões de tividade U-234/U-238 nos testemu
nhos de sondagem da zona saturada do aqüífero deno
tam a existência de equilíbrio radioativo secular entre os 
isótopos U-234 e U-238, como esperado para as rochas e 
minerais com mais de 1 milhão de anos de idade. 

A interação água-rocha/solo freqüentemente resulta 
em razões de atividade U-234/U-238 maiores que a uni
dade para o urânio dissolvido (Osmond & Cowart, 
1976). Mecanismos alternativos têm sido sugeridos para 
a obtenção dessas razões de atividade enriquecidas. Pre
ferencial dissolução química de U-234 devido a danos de 
radiação em retículos cristalinos ou auto-oxidação de 
U*+ para U + por ocasião do decaimento de U-238 tem 
sido proposto por Rosholt et alii (1963). Esse modelo é 
reforçado pelos resultados obtidos por Chalov & 
Merkulova (1966). Os experimentos realizados por 
Kigoshi (1971) e Fleischer & Raabe (1978a,b) sugerem 
que a ejeção de Th-234 (precursor do U-234) em solu
ção por recuo durante o decaimento alfa também pode 
gerar enriquecidas razões de atividade U-234/U-238. 

As razões de atividade U-234/U-238 expressas na 
tabela 1 indicam enriquecimento de U-234 em solução. 
Lei (op. cit.) estimou uma taxa de remoção de 10' por 
ano para o Th devido à solubilização por água sub
terrânea no morro do Ferro. A água subterrânea flui 
radialmente a partir do topo da elevação, numa velo
cidade de 1 a lOcm/dia (IPT, 1982). A máxima trajetória 
do fluxo de água subterrânea é de cerca de 400m (Eisen-
bud et alii, 1979). Uma estimativa do tempo de resi
dência para essa trajetória é de 11 a 110 anos e da taxa de 
lixiviação é de 0,4" m/ano. Os efeitos do recuo de Th-234 
devido ao decaimento alfa e à lixiviação preferencial de 
U-234 em relação a U-238 foram incorporados em mo
delo que utiliza constantes de lixiviação de ordem zero 
para U-238 e U-234 (Andrews & Kay, 1983). De acordo 
com esse modelo, para o tempo de residência e taxa de 
lixiviação estimados, obtém-se enriquecidas razões de 
atividade U-234/U-238 no morro do Ferro apenes como 
conseqüência de lixiviação preferencial de U-234. 

Isótopos Th-228 e Th-232 

A maioria dos minerais hospedeiros de tório é alta
mente refratária ao intemperismo e por isso esse ele
mento foi considerado por muito tempo como imóvel e 
bastante insolúvel nas águas subterrâneas (Langmuir & 
Herman, 1980). Lei (op. cit.) encontrou um teor de 
Th-232 de 0,013 pCi/1 em águas subterrâneas de SR-5, o 
qual é cerca de IO4 vezes menor que o de Ra-228 deter
minado nas mesmas águas (Franca, 1983). Esses resul
tados confirmam que o Ra-228 é relativamente solúvel e 
é mobilizado mais rapidamente que seu " pai", o Th-232. 

Na tabela 1 nota-se que o Th-228 é bastante enri
quecido nas águas subterrâneas de SR-5, isto é, tem-se 
um valor de razão de atividade Th-228/Th-232 tão 



172 Litogcoquúnica e Geoqu/mica Isotópica 

elevado como 750. Eisenbud et ai (1982a,b) interpre
taram essas razões elevadas na área considerando que 
devido à sua meia-vida curta, o Th-228 começa a se 
formar em quantidades detectáveis logo nos primeiros 
meses após a produção de Ra-228 nos testemunhos de 
sondagem e transporte preferencial para a água, causan
do um "aparente" enriquecimento na fração filtrada, 
insuficiente para empobrecê-lo nos testemunhos. 

As razões de atividade Th-228/Th-232 na zona sa
turada do aqüífero denotam a existência de equilíbrio 
radioativo secular entre os isótopos Th-228 e Th-232. 
Essa situação não é evidente, contudo, para a amostra de 
18,75m de profundidade, que denota enriquecimento de 
Th-228 em relação ao "pai" e é reforçada pela razão 
entre o teor de tório e a concentração efetiva de tório 
determinada por espectrometria gama. Eisenbud (1983) 
obteve um valor para essa razão correspondente a 0,66± 
0,04 para a mesma amostra, o qual sugere enriquecimen
to de "filho" em relação a "pai" naquela profundidade. 

Isótopos Th-230 e U-234 

A razão de atividade Th-230/U-234 na amostra de 
testemunho de sondagem correspondente a 18,75m de 
profundidade indica empobrecimento de U-234 em re
lação a Th-230. Essa situação também 6 evidenciada 
pela razão entre o teor de urânio e a concentração 
efetiva de urânio determinada por espectrometria gama. 
Eisenbud (1983) obteve um valor de 0,47 ± 0,11, que 
denota empobrecimento de U-238 em relação a Ra-226. 

Obteve-se um difratograma de raios X para a amos
tra dessa profundidade, com o propósito de se iden
tificar os principais componentes minerais. As propor
ções relativas dos componentes, baseadas nas 
intensidades relativas dos maiores picos são: 
caolinita > gibbsita > hidromica > quartzo > plagio 
clásio. Os dados isotópicos obtidos para essa amostra 
parecem sugerir a ocorrência de reação de troca iônica, 
pela qual uma certa proporção de urânio nas posições de 
"troca" dos minerais de argila seria substituído pelo 
rádio dissolvido na água subterrânea. Reações de troca 
de Th e U com montmoriUonita, illíta e caolinita têm 
sido consideradas (Ukai et alii, 1958). O acúmulo de 
Th-228 a partir do Ra-228 retido nas posições de "troca" 
justificaria a razão de atividade de Th-228/Th-232 maior 
que a unidade. A saída de urânio justificaria a razão de 
atividade Th-230/U-234 maior que a unidade. 

As razões de atividade Th-230/U-234 das amostras 
de 21,15 e 26,6m de profundidade denotam enrique
cimento de U-234 em relação Th-230. Para a amostra de 
26,6m de profundidade, a razão entre o teor de urânio e 
a concentração efetiva de urânio é 1,43 ± 0,16 (Eisen
bud, 1983), a qual indica enriquecimento de U-238 em 
relação a Ra-226. Essas evidências sugerem que alguma 
adsorção de urânio pode estar ocorrendo entre 20 e 
27,3m de profundidade. Nessa zona do perfil, diques de 
magnetifa foram interceptados e identificaram-se os tí
picos compostos de alteração consistindo de hematita, 

goethita, hidróxidos férricos amorfos e dióxido de man
ganês. Langmuir (1978) representou uma curva típica de 
pH vs. adsorção para íons uranila, com o oxido amorfo 
Fe (III) como adsorvente. O fator de enriquecimento 
encontrado foi 1,1 x 10 - 2,7 x 10 , de maneira que o 
mecanismo de adsorção de urânio solúvel por óxidos de 
Fe e Mn poderia justificar as razões de atividade Th-
230/U-234 menores que a unidade. A solubilidade do 
rádio também é controlada pela adsorção na superfície 
de oxi-hidróxidos de Fe e Mn (Chatam et alii, 1981). A 
tendência de enriquecimento de Th-228 relativamente a 
Th-232 na amostra de 26,6m de profundidade parece 
sugerir esse mecanismo. Futuras investigações nessa 
zona são promissoras para avaliar as propriedades de 
adsorção de U e Ra e para confirmar as proposições 
efetuadas. 

CONCLUSÃO 

Ativa dissolução de radioelementos está ocorrendo 
em águas subterrâneas do morro do Ferro, Poços de 
Caldas (MG). As razões de atividade U-234/U-238 
maiores que a unidade são atribuídas à lixiviação pre
ferencial de U-234.0 teor de urânio dissolvido mostrou 
variabilidade relacionada com a infiltração da água me-
teórica. As razões de atividade Th-228/Th-232 nas águas 
excederam significativamente a unidade, denotando a 
ocorrência de transporte preferencial de Ra-228 e pro
dução do Th-228 excedente pela sucessão de de
caimento £"- fi. As razões de atividade Th-228/Th-232 e 
Th-230/U-234 na zona satur .da do aqüífero favorecem a 
possibilidade de ocorrência de reações de troca iônica 
entre o Ra e U ao redor de 19m de profundidade. As 
razões de atividade Th-230/U-234 sugerem que óxidos 
de Fe e Mn podem estar absorvendo urânio solúvel entre 
20 e 27m de profundidade. 
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Tabela 1 -Teor de Urânio, pH, Razões de Atividade 
234u /238Ue228Th/232Th 

em Águas Subterrâneas do 
Furo de Sondagem SR-S do Morro do Ferro, Poços de Caldas - MG. Data de 

Coleta 

22/12/82 
28/09/83 
03/06785 
17/06785 
01/07/85 
15/07/85 
29/07/85 
26708/85 
05/09/85 
05/11/85 
22/01/86 
23/01/86 
28/01/86 

Massa de 
Amostra (kg) 

18,0 
17,6 
19,8 
19,9 
19,5 
203 
20,7 
20,0 
194 
15,2 
19,0 
19,6 
194 

PH 

_ 
-

5,75 
5,76 
5,72 
5,70 
5,78 
643 
532 
5,45 
-
-
— 

U* 
(ppb) 

0,08 
041 
0,11 
0,05 

<0,01 
<0,05 

0,03 
0,01 
0,14 
0,03 
0 4 0 
0,16 
0,07 

Razão de Atividade* 
234U/238U 

1,99 
1,00 
139 
135 
2,03 
133 
1,20 
1,28 
1,63 
1,11 
1.10 
1,12 
132 

2»ni232Th 

750 
580 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 

(*) Incerteza de ± 10%, correspondente a um desvio-padrão de Ia. 

Tabela 2-Teores de Urânio e Tono, Razões de Atividade 234U/238U, 228Th/232Th e 230Th/234u aa 
Amostras de Testemunhos da Zona Saturada do Furo de Sondagem SR-5 do Morro do Ferro, 
Poços de Caldas-MG. 

Profundidade 
Intervalo 

(m) 

10,00-11,25 
11,25-12,10 
12,10-13,65 
14,65-16,26 
1740-20,00 
20,00-2230 
25,90-2730 

Média 
(m) 

10,62 
11,68 
1238 
15,46 
18,75 
21,15 
26,60 

Thl 
(PPm) 

11224 
9995 
8844 
5346 
3402 

503 
383 

?•«? (ppm) 

± 
5936 
51,67 
84,94 
1934 
23,72 
2430 
47,97 

9,18 
9,13 

13,65 
1,75 
343 
3,41 
7,88 

Razão de Atividade2 

234U/238U 

0,97 
1,17 
0,93 
1,07 
1,18 
1,06 
1,13 

± 
0,14 
0,19 
0,12 
0,10 
0,19 
0,17 
0,16 

v*n/n*n 

i , i i 
1,14 
1,09 
1,01 
149 
1,02 
1,22 

± 
0,09 
0,09 
0,14 
0,11 
0,08 
0,17 
0,05 

23ÍW234U 

1,19 
0,88 
0,86 
1,20 
1,66 
0,44 
0,23 

± 
0,26 
0,18 
0,14 
0,20 
035 
0,09 
0,05 

1 determinado por fluorescência de raios X; incerteza menor que 5% correspondente a um desvio-padrão de 
Io. 

2 incerteza correspondente a um desvio-padrão de Ia. 
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Profundidade 
(Bi)eN.A. 

1.30 

3.90 

6.40 

7.50 

12.05 

13.00 

14.00 

15.30 

16.50 

17.40 

19.50 

20.70 

22.40 
24.50 

25.23 

25.90 

26.80 

27.30 

Interpretação 
oeoiogica 

S.S 

SR. 
So

lo
 d

e 
A

lt
er

aç
io

 
da

 r
oc

ha
 

D.Q. 

S.A.R 

D.Q. 

S.A.R 

D.Q. 

S.A.R 
D.Q. 

S.A.R 

Descrição dos Materiais 

Canga limonítica em matriz 
siltosa 

Siltc argiloso, ferrugi-
iioso com fragmentos de 
limonila 

2 
•« 

t 
< 

Magnetite limonitizada 

Argila siltosa 

Magnetite limonitizada 

Argila siltosa com frag
mentos de magnetite 
limonitizada 
Magnetite intensamente 
fragmentada. $3cm 
a 0,5cm 

Argila siltosa 
Magnetite intensamente 
fragmentada. 40,2cm a 0,5cm. 

Recuperação zero (0) 

Silte areno-argiloso 

Argila siltosa 

Observações 

Fragmentos de limonila 
em torno de Sem; 
marrom-escuro e negro 

Marrom-escuro (cafe) 
a marrom-avermelhado 

Marrom-avermelhado 
com alguns fragmentos 
deümonita 

Branco-amarelado 

Marrom-escuro 

A mareio-esbranquiçado 

Negra 

Amarelo-esbranquiçado 

Negra 

Amarelo-esbranquiçado 

Negra 

Marrom-avermelhado 
Negra 

Areia média a fina de 
magnet, mar. 

Amarelo-esbranquiçado 
com alguns fragmentos 
de magnetite 

Amarelo-esbranquiçado 
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DIQUES COMPOSTOS DA ENSEADA DOS ZIMBROS, 
REGIÃO DE PORTO BELO, SC 

Maria de Fátima Bitencourv1' 
Lauro Valentim Stoll 

Peter Christian Hackspacher2' 

RESUMO 

A ocorrência de diques compostos foi reconhecida na 
Enseada dos Zimbros, região de Porto Belo, SC; são 
apresentados neste trabalho dados preliminares sobre a 
suapetrvffafiaegeoquimica. Essas intrusões compõem-se 
de margens básicas em contato brusco com a porção 
central ácida, podendo a última conter enxames de en
claves dioríticos, petroffúfica egeoquimicamente similares 
às bordas. As rochas básicas e os enclaves são 
constituídos por plagioclásio, anfibótios e clinopiroxênio, 
contendo ainda pequenas quantidades de biotita, clorita, 
epidoto e calcita, além de esfeno e minerais opacos como 
acessórios. As rochas ácidas são riolitos e dacitos 
porfiriticos, contendo biotita castanha e, ocasionalmente, 
anfibólio; seus acessórios são esfeno, allanita, úrcão e 
aponta. Ambos os tipos de rochas mostram-se afetados 
por uma zona de cisalhamento dúctil de direção nordeste, 
gerando feições de milonitizaçáo superimpostas. A gto-
química das porções básicas sugere sua afinidade toleítica 
continental, possivelmente contaminadas por Ke Rb dos 
líquidos ácidos, enquanto as porções graníticas mostram 
uma similaridade com granitos calcialcalinos tardiapós-
colisionais. 

INTRODUÇÃO 

Injeções sucessivas do mesmo tipo de magma ao 
longo de uma fissura geram os diques múltiplos; se esses 
magmas mostrarem composições contrastantes, os di
ques são ditos compostos, conforme Hatch et alii (1979). 
Embora tais diques não sejam comuns, já foram repor
tados por Harker (1904), conforme os autores rctro-
citados. 

Os tipos mais freqüentes de diques compostos apre
sentam composições basálticas ao longo das margens, e 
composições graníticas na parte central. Além da si
tuação inversa, é também descrita por vários autores a 
ocorrência de diques contendo grande quantidade de 
enclaves mais básicos, às vezes com bordas evidenciando 
resfriamento rápido contra o magma mais ácido (Yoder, 
1973; Vogel & Wilband, 1978; Taylor et alii, 1980). Esses 
enclaves apresentam formas que lembram "pillow la
vas", com contatos lobados, gerando estruturas tipo ag-
matítico mas com blocos arredondados, como os ilus
trados por Chapman (1961), Wiebe (1973,1974) e pelos 
autores anteriormente citados. As rochas constituintes 

dos diques compostos podem ser granitos e diabáaos 
(Chapman, op. cit.), dioritos e hornblenda-gabros 
(Wiebe, 1974) por exemplo, mostrando geralmente con
tatos nítidos e bordas resinadas da rocha básica contra 
as encaixantes e contra o material mais ácido. Petro-
graficamente, os diques básicos são caracterizados por 
texturas ofítica e subofftka, sendo típica a ocorrência de 
biotita, principalmente próximo ao contato com o mag
ma granítico. Piroxênios, hornblenda castanha e 
borMenda verde são os máficos mais freqüentes; são 
também comuns zonações oscilatórias em plagioclásios. 
Os enclaves apresentam texturas semelhantes às 
verificadas nos diques, sendo no entanto constatadas 
texturas indicativas de rápido resfriamento, como 
plagioclásios formando agrupamentos radiados e com 
hábito dendrítico (Lofgren, 1972). As zonações dos 
plagioclásios podem ser composícionalmentc contras
tantes, variando de labradoríticas até cJigoclásio. São 
comuns transformações de piroxênios em hornblenda 
castanha, então em actinolita fibrosa e finalmente em 
biotita. Agregados de máficos e megacristais de quartzo 
instabilizados são descritos por Taylor et alii (op. cit.) 
nos diques compostos de Mount Desert Island, USA. As 
rochas graníticas não apresentam características 
peculiares, de acordo com os autores consultados. 

Aspectos geoquímicos dos diques compostos são dis
cutidos por Wiebe (1973), Vogel & Wilband (op. cit.) e 
Taylor et alii (op. cit.), entre outros. A interpretação dos 
dados geoquímicos com vistas à petrogênese pode ser 
baseada nos estudos de sistemas imiscíveís (Ryer*on & 
Hess, 1978) e nos de misturas heterogêneas de magmas 
("magma mingling"), discutidos por Watson (1982). 

Chapman (op. cit.) discutiu as principais hipóteses 
genéticas para os diques compostos, envolvendo os se
guintes mecanismos: "pillow lavas" englobadas por fu
sões graníticas, xenólitos básicos transportados pelo 
magma ácido, fluidização em diques básicos, metasso-
matismo em diques básicos, diferenciação de sistemas 
imiscfvcis e "magma mingling". Atualmente, as hipóteses 
genéticas são elaboradas principalmente com base nos 
dois últimos mecanismos citados. Uma vez admitido que 
a origem dos diques compostos está relacionada com a 
coexistência de magmas basálticos c granfticos, e com a 
gênese dos enclaves microgranulares (Vernon, 1983), 
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reveste-se da maior importância a sua investigação, tanto 
do pooto de vista do comportamento gcoquúnico cm 
misturas heterogêneas de magmas, como da própria 
origem das rochas gramticav 

Neste trabalho descreve-se a ocorrência de diques 
compostas da Enseada dos Zimbros, região de Porto 
BeJo (SC) (figura 1), objeto de estudos que estão tendo 
continuidade com o detalhamento da amostragem e in
vestigação do comportamento de outros elementos co
mo as Terras Raras, e correlação das rochas consti
tuintes dos diques com as unidades regionais. A 
evolução geológica da região de Porto Belo é objeto da 
tese de doutorado da primeira autora, sendo daí pro
venientes as informações de geologia regional ora uti
lizadas. 

GEOLOGIA DOS DIQUES COMPOSTOS 

Os diques compostos da Enseada dos Zimbros fazem 
parte da unidade designada informalmente de Suíte In-
trusiva Zimbros, que inclui: (a) Granito Zimbros-sie-
nogranitos c monzogranhos btotítkos, porfúitkos, pertí-
tkos, ocasionalmente contendo anübóüo e tendo esfeno 
e ailanita como acessórios; (b) Granito Bombas-sie-
nogranitos porfiríticos de granulação grossa, baixo teor 
de minerais máficos, mostrando os mesmos acessórios c 
relação gradaáonal para a fades Zimbros; (c) Rochas 
hipabissais-conslituem riolitos e daátos, dominante
mente, formando um enxame de diques alinhados na 
direção 020* a 050°, intrusivos em ortognaisses do em
basamento. É comum a todas as facies dessa unidade a 
presença de fenocristais de quartzo de cor azul. En
claves microgranularcs máficos são abundantes tanto 
nos granitóides quanto nas rochas hipabissais, com di
mensões variáveis entre 0,5 e 70cm de comprimento 
maior. 

A unidade de embasamento, encawantc dos diques, 
compõe-se de ortognaisses miloníticos cm íntima 
associação com granitos miloníticos finos, contendo 
duas micas. 

O conjunto embasamento-intrusivas é afetado por 
uma zona de cisalhamento dúctil de orientação 050s c 
alto ângulo de mergulho, sendo a foliação milonítica 
nordeste a feição estrutural mais importante das rochas 
intrusivas. Nas rochas do embasamento essa foliação 
desloca e, freqüentemente, mascara a foliação EW mais 
antiga, fazendo com que o seu mergulho seja variável 
desde suborizontal até subvertical. 

A associação entre rochas ácidas e básicas, formando 
diques compostos, foi descrita em quatro intrusões de 
pequeno porte, sendo as demais intrusões da unidade 
constituídas apenas da parte ácida. A morfologia desses 
diques é variável, conforme mostrado na figura 2. Em 
todos os casos descritos o contato entre a parte ácida c a 
parte básica é nítido e aproximadamente paralelo aos 
limites do dique. A foliação milonítica é sempre pre
sente, em geral paralela aos limites da intrusão c ao 
alongamento dos enclaves. 

A figura 2a mostra a disposição de faixas de material 
básico em ambas as margens do dique ácidos constituin
do também diques de menor porte paralelos ao prin
cipal. Pequenos enclaves máficos estirados ocorrem na 
porção ácida. 

A figura 2b mostra a disposição da parte básica cm 
apenas uma das margens da intrusão, com a ocorrência 
de pequenos diques básicos isolados, paralelos ao dique 
principal. 

A figura 2c mostra a sua associação mais completa, 
sendo o dique ácido margeado de ambos os lados por 
faixas de rocha básica, também encontradas como pe
quenos diques isolados. Na porção central, ácida, ocor
rem massas de material uásko mostrando contatos cre-
nulados com a encaixante c formas lenticulares, 
alongadas na direção da foliação milonítica (foto 1). 

PETROGRAFIA E COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

As rochas da porção básica são escuras, de granu
lação fina, compostas essencialmente por plagioclásio, 
anfibótios c cmwptroxcnio. Esfeno c minerais opacos 
são os acessórios identificados; biotita, clorita, epídoto c 
cakáta podem estar presentes cm pequenas quantida
des. A textura principal é subofítica, sendo também 
observadas texturas pilotaxíticas c glomcroporfiríticas. 
Os plagjoclásíos são em geral ripiformes, destacando-sc, 
ocasionalmente, cristais maiores subarredondados c 
corroídos. São comuns agrupamentos radiados indica
tivos de rápido resfriamento. Zonação oscilatória é fre
qüente. 

O cünopiroxcnio é residual, ocorrendo como pe
quenos núcleos circundados por agregados finos ou co
roas de anfibólio castanho. O mineral máfico mais abun
dante é o anfibólio de coloração verde-pálida, 
freqüentemente formando feixes ou agregados fibror-
radiados e contendo sempre grande quantidade de mi
nerais opacos. Sua proveniencia a partir da transfor
mação de cünopiroxcnio c anfibólio marrom c sugerida 
pela presença de manchas residuais de um ou outro 
desses minerais no interior de seus cristais. A trans
formação parcial de anfibólio verde-pálído cm biotita 
castanha é também observada cm algumas seções, lo-
calizando-sc as lamclas de biotita nas bordas de cristais 
de anfibólio ou como intcrcrcscimentos ao longo das 
ctivagens. Texturas do tipo coroas são comuns, denotan
do transformações incompletas, do núcleo para a borda, 
de cünopiroxcnio seguido por anfibólio castanho, an
fibólio verde e biotita. 

Os enclaves máficos têm composição diorítica c mos
tram mincralogia c texturas semelhantes às dos diques 
básicos. Entretanto, nessas rochas podem ser encon
trados fenocristais lenticulares de quartzo c, mais fre
qüentemente, fenocristais corroídos de plagioclásio com 
até 4nun de tamanho. A ocorrência de grandes cristais 
arredondados de cünopiroxcnio, com coroas de anfi
bólio castanho seguidas por coroas de anfibólio verde-
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pá)ido, é também mais freqüente. 
As rochas ácidas são riolitos e dacitos porfiríticos 

contendo plagioclásio, feldspato alcalino-pertítico, 
quartzo, biotita castanha e, ocasionalmente, anfibólio. 
Os minerais acessórios são esfeno, allanita, zircão e 
apatita. Epídnto, micas brancas, clorita e biotita verde 
são produtos de transformação de plagioclásio, biotita 
castanha e anfibólio. Agregados glomeroporfiríticos de 
feidspatos são comumente observados, bem como man-
teamento de feldspato alcalino por plagioclásio. Os fe-
nocristaií de quartzo são alongados, lenticulares ou 
amebóides, em geral mostrando feições de corrosão pela 
matriz. Ocasionalmente, observam-se cristais de quartzo 
e de plagioclásio de contorno circular, apresentando 
finas coroas de biotita ou clorita, possivelmente 
pseudomórficas sobre anfibólio. Zonações oscilatórias 
são também c *nuns nos fenocristais de plagioclásio. Em 
seção delgada constata-se que os enclaves máficos muito 
pequenos e alongados (figura 2) constituem agregados 
de biotita castanha. 

Feições texturais relacionadas com a milonitização 
incluem recristalização dinâmica e recuperação de fe
nocristais de quartzo, extinção ondulantc, fraturamento 
e escalonamento de macias nos feidspatos, preenchi
mento de fraturas extensionais por material da matriz, 
além de alinhamento de lamelas de biotita e prismas de 
anfibólio ao longo da foliação milonítica. 

A composição química das rochas ácidas, apresenta
da na tabela 1, evidencia um caráter meta a 
peraluminoso c um teor relativamente elevado de álcalis 
Sun, no entanto, atingir valores típicos da série alcalina. 
A abundância dos elementos-traço indica que esses 
magmas são similares aos da série calcialcaiina, sendo os 
elevados teores de Rh indicate os de ambientes com 
crosta continental espessa. Embora os dados disponíveis 
sejam ainda em número excessivamente reduzido para 
comparações mais definitivas, pode-se observar a si
milaridade composicíonal dessas rochas com os granitos 
caicialcalinos lardi a pós-colisionais descritos por Harris 
cl alii (1986), i-srccialmente os granitóides pós-herci-
nianos de Portugal, referidos por aqueles autores. 

As rochas básicas, conforme pode ser visto na mesma 
tabela, apresentam composição similar à dos basaltos 
toleíticos continentais, com enriquecimento em K2O e 
Rb. Não pode, no entanto, ser descartada, com base nos 
poucos dados disponíveis, uma afinidade calcialcaiina 
ou mesmo alcalina, principalmente quando levado em 
conta que misturas heterogêneas de magmas causam 
variações no; padrões geoquímicos dos líquidos coexis-
teri'es. 

O cqueno número de dados químicos obtidos nos 
enclaves máficos não permite avaliar quantitativamente 
as variações composicionais observadas petro-
grafícamente. Ressalte-se, entretanto, que a semelhança 
composicíonal (tabela 1) e petrográfica com os diques 
básicos sugere uma origem comum. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora deva ser ressaltado o caráter preliminar des
ta invetigação, conclui-se pela grande similaridade entre 
os diques compostos da Enseada dos Zimbros e aqueles 
descritos nos trabalhos referidos anteriormente. O pros
seguimento da pesquisa em curso deverá apontar para 
evidências petrogenéticas mais precisas, como possíveis 
margens resfríadas nos enclaves, correlação dos magmas 
ácidos e básicos com as unidades regionais, definição do 
contexto estrutural durante o posicionamento desses di
ques e outras. Os dados geoquímicos disponíveis apon
tam para a possibilidade dos magmas básicos serem 
toleíticos continentais, talvez contaminados por K e Rb 
dos líquidos ácidos. A verificação dessa hipótese acres
centará subsídios de grande significação à discussão da 
granitogênese tardi a pós-orogênica nessa região. 
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Tabela 1 - Dados Químicos das Porções Básicas ( 1 , 3, 4, 5 e 7), Enclaves (6) c Porções Ácidas (2 e 8) dos Diques Compostos. 
Amostras 9 e 10 sio Diques Ácidos da Unidade. Amostras 1 a 8 Localizadas na Figura 2. 
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Foto. 1 - Enxame de enclaves dioríticos relativos à figura 2c. Escala = 9cm. 



Fig. 1 — Mapa de localização da região de Porto Belo; diques 
compostos da Enseada dos Zimbros indicados e for? 
de escala. 

Ortognaisses do embosamento 

Diques básicos 

Diques ácidos c/ encloves mdficos 

FohaçSo milonitico principal 
dos intrusivos 

colioçõo milonífico principal 
do embasamento 

Fig. 2 - Esboço de campo mostrando vários tipos (a, b e c) de 
associação entre as porções básicas e ácidas em diques 
compostos, com indicação das amostras incluídas na 
tabelai. 
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GEOQUÍMICA DO GRANITO PIRANHAS 

Geraldo Resende Boaventura 
João da Rocha Hirson 

Instituto de Geociincias-UnB 

RESUMO 

São apresentados resultados dos estudos gu químicos 
de rochas graníticas da região da serra Negra, município 
de Piranhas, Goiás, inchando a determinação de elemen
tos motores (SiOz 770* AljO% FejO\ FeO, MnO, MgO, 
CaO, NajO, KjO, PJOS e H2O*) e menores (Cu, Pb, Zn, 
Ni, Cr, Mo, Li, Rb e Cs). Ênfase especial foi dada à 
determinação de Mo, considerando a ocorrência de 
rosetas de motíbdenita em algumas áreas. A descrição 
petrográfica e as análises normativas e modal indicaram 
homogênea característica das rochas graníticas. Apenas 
uma amostra apresentou anomalia para Mo (286 ± 
lOppm). 

INTRODUÇÃO 

O maciço de serra Negra, próximo à cidade de Pira-
nhas-GO, abrange aproximadamente 600km , em parte 
coberto pelo Projeto Piranhas, executado pelo Depar
tamento de Geociências da Universidade de Brasília em 
convênio com o DNPM (Departamento Nacional da 
Produção Mineral); no relatório, Faria et alii (1975) 
apresentaram resultados da geologia regional e men
cionaram a ocorrência de molibdenita em algumas 
amostras. Pimentel et alii (1985) fizeram estudos de 
geocronologia com amostras da área e comentários 
sobre a geologia regional. Hirson & Boaventura (1986) 
trabalharam na caracterização petroquímica do granito, 
fornecendo alguns resultados iniciais. 

Visando à ampliação dos dados sobre o granito da 
serra Negra, aqui denominado de Granito Piranhas, fo
ram executados novos estudos, após realização de amos
tragem, para sua classificação petrográfica e petroquí
mica, procurando observar a existência de anomalias de 
molibdênio nas amostras estudadas. 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A área está localizada na parte sudoeste do estado de 
Goiás, tendo como limites os paralelos 16°22'55" e 
16°35'19"S e os meridianos 51°49' e STOOrWG. O acesso 
à serra Negra (serra das Piranhas), onde está o Granito 
Piranhas (figura 1), é feito através da rodovia estadual 
Goiânia-Aragarças (GO-03), pavimentada em toda a sua 
extensão. Pelo sul é disponível a BR-158, sem pavi
mentação, vinda de Jatai, passando por Caiapônia, unin

do-se com a GO-03 na cidade de Piranhas. No restante 
da área existem estradas que atendem à zona rural, 
permitindo acesso a grande parte da serra, sem pro
blemas nos períodos de seca. 

GEOLOGIA REGIONAL 

A geologia regional foi descrita por Faria et alii (op. 
cit.) e depois por Pimentel et alii (op. cit.). O esboço 
geológico está na figura 2. Os granitos da serra Negra 
formam massa de dimensões batolíticas a oeste e su
doeste da cidade de Piranhas. A granulação varia de fina 
a grossa e a cor 6 rosea, encontrada em toda a área, com 
exceção da estreita faixa de composição diorítica e os 
xenólitos dessas rochas englobadas pelo granito. Na sua 
maior parte são constituídos de feldspato potássico, pla-
gioclásio, quartzo e biotita. Na grande maioria as amos
tras apresentam-se muito semelhantes e com alterações 
normais encontradas nos granitos, como a esfoliação 
esferoidal, muito comum nos grandes blocos rolados, 
abundantes em toda a área, apresentando feições va
riadas e muito fraturados. Em relação à geocronologia, 
Pimentel et alii (op. cit.), dataram o corpo granítico pelo 
método Rb/Sr em 525 ± 16 m.a. 

AMOSTRAGEM 

A amostragem foi feita procurando ser a mais abran
gente possível, de forma aleatória, observando-se as difi
culdades relacionadas à topografia local e à própria 
litologia, destacando-se amostras que pudessem ofere
cer resultados que possibilitassem classificação geral 
para todo o corpo granítico e uma possível distribuição 
superficial do Mo. 

No mapa de pontos (figura 2) estão os pontos amos
trados com os respectivos números das amostras, todas 
designadas pelo prefixo PIR, seguido do número con
stante no mapa. 

PETROGRAFIA 

São rochas de coloração rósea, faneríticas, granu
lação média a grossa, maciças, incqüigranulares. São 
identificados macroscopicameiite cristais róscos de 
feldspato potássico, às vezes geminados segundo 
Carlsbad, plagioclásio de coloração branca, quartzo e 
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biotita que, quando alterada, impregna de oxido e ferro 
os minerais vizinhos. 

Microscopicamente as rochas são holocristalinas, fa-
neríticas e ineqüigranulares. O quartzo apresenta fra
turas, com inclusões e extinção ondulante, intersticial ou 
intruso nos feldspatos. O feldspato potássico £ quase 
sempre geminado, segundo Carlsbad, com intercresci-
mento pertítico e antipertítico, fraturado e scrícitizado. 
O plagioclásio é predominantemente oligoclásio, com 
alguns cristais de andesina; apresenta-se geminado se
gundo a lei da albita, fraturado e saussuritizado, poden
do apresentar intercrescimento mirmequítico. A biotita 
tem pleocroísmo forte de marrom-escuro a amarelo, às 
vezes esverdeado, indicando cloritização; é geralmente 
rípiforme, oxidada e com bordos corroídos, com al
gumas inclusões de zircão com halos pleocróicos. Opa
cos, titanita, hornblenda, apatita e allanita sã-» os aces
sórios comuns. 

Composição modal média: quartzo (23-49%); felds
pato potássico (25-62%); plagioclásio (3-28%); biotita 
(1-7%); acessórios (1-3%). De acordo com a classi
ficação de rochas plutônicas de Streckeisen, o domínio 
predominante é de granitos. 

ANÁLISE QUÍMICA DAS ROCHAS 

A seleção das amostras para análise química foi cri
teriosa, observando-se as suas condições de preservação 
e localização dentro da área estudada. Para as de
terminações dos óxidos e elementos-traço foi aplicada a 
metodologia adaptada das propostas de Jeffery & 
Hutchinson (1981), Maxwell (1968), Shapiro & Bran-
nock (1962) e Whipple (1974), rotineiramente utilizada 
no Laboratório de Geoquímica da UnB. Para o molib-
dênio foi aplicada a pré-concentração do complexo Mo-
APDC sobre carvão ativado descrita por Boaventura et 
alii (1989). 

Para a decomposição das amostras foram usados 
quatro ataques químicos: 

Ataque 1 - Com ácido fluorídríco e solução ácida de 
metavanadato de amônio, em recipiente fechado. Espe
cífico para determinação de Fe-fcrroso. 

Ataque II - Com ácidos fluorídríco e sulfúríco, usan
do material de teflon, para determinação de Ca, Mg, Na, 
K, Ti e Fe-total. 

Ataque III - Com ácidos fluorídríco e nítrico, usando 
material de teflon, para determinação de P, Mn e os 
elementos-traço Cu, Pb, Zn, Ni, Cr, Li, Rb e Cs. 

Ataque IV - Fusão alcalina com hidróxido de sódio, 
em cadinhos de níquel, para determinação de Si e Al. 

As determinações quantitativas dos elementos foram 
executadas como segue: 
- Volumetria - Fe-ferroso, Ca e Mg. 
- Espectrofotomctria molecular - Si, Al, P e Ti. 
- Espectrofotometria de absorção atômica - Fe-total, 
Mn, Cu, Pb, Zn,M:, Cr, Li e Mo. 

- Espectrometria de emissão pela chama - Na, K, Rb e 
Cs. 
- Gravimetria - perda ao fogo em forno mulfla a 1000"C. 

Os resultados das análises estão na tabela 1; o con
trole de qualidade foi feito usando as amostras de refe
rência geoquímica UNB G-l e UNB B-l, descritas por 
Boaventura & Hirson (op. cit.), e as amostras de 
referência geoquímica internacionais JB-1 e JG-1 
descritas por Ando et alii (1971). Todos os cálculos dos 
resultados foram realizados usando microcomputador 
compatível com IBM/PC, programa desenvolvido por 
Boaventura (1986). 

PETROQUÍMICA 

Algumas características químicas das rochas gra-
níticas da serra Negra foram investigadas com o objetivo 
de identificar suas propriedades petroquímicas, ainda 
pouco conhecidas. 

A composição química e normativa das 50 amostras 
selecionadas está na tabela 1. 

A variação dos teores dos diversos óxidos e elemen
tos-traço foi analisada, usando-se como índice os teores 
de S1O2, procurando-se algum tipo de correlação. Entre 
os constituintes mal.res foi observado que as 
proporções de FeO, Fe203, CaO, MgO, AI2O3 e TÍO2 
decrescem com o enriquecimento do teor de SÍO2 
(figura 3). Para o molibdênio, embora os resultados 
tenham sido relativamente baixos, pode ser observada 
ligeira tendência a crescimento com o enriquecimento 
do teor de SÍO2, fato que pode estar relacionado a 
estágios finais de cristalização. 

Para a classificação das amostras analisadas os resul
tados obtidos foram plotados no diagrama de La Roche 
(1980), para rochas plutônicas (figura 4), onde ficou 
evidenciada a concentração no campo dos granitos 
(monzogranitos e sienogranitos) e pequena quantidade 
no campo do-, álcaligranitos, podendo-se destacar uma 
homogeneidade compositional também observada no 
diagrama AFM (figura 5). No diagrama de Wright 
(1969) a totalidade das auostras plotou no campo cal-
cialcalino (figura 6). 

A descrição das associações do Granito Piranhas, 
relacionadas às fases de um ciclo orogênico, foi estudada 
de acordo com os diagramas de Batchelor & Bowden 
(1985), que propuseram a utilização do diagrama de La 
Roche (op. cit.). O "trend" de diferenciação foi loca
lizado no campo dos granitos sin-colisionais (figura 7). 

As bases petroquímicas do Granito Piranhas mos
traram a sua classificação e principais características, 
confirmando os dados petrográficos. 

CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados neste trabalho ampliam 
os dados disponíveis sobre o Granito Piranhas, forne
cendo subsídios para novos estudos na área. 
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A concordância petroquímica encontrada nas 
amostras estudadas demonstrou a homogeneidade e as 
principais características do corpo granítico. 

Os baixos teores de molibdênio foram marcantes, 
com exceção da amostra PIR-1, demonstrando uma lo
calização praticamente fixa da anomalia na região pró
xima à cidade de Piranhas. 
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Tabela 1 - Composição Química e Normativa das Amostras Selecionadas. 

Amostras 

S i0 2 
Ti0 2 

A1203 

Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na 2 0 
K 2 0 

ifr 
Total 

Cu 
Pb 
Zn 
Ni 
Cr 
Mo 
Li 
Rb 
Cs 

AN 
Q 
or 
ab 
an 
C 
di 
hy 
ac 
mt 
il 
ap 
NMS 

FeO* 
F/F+M 
K/Rb 
den 

PIR-1 

76.55 
0.04 

12.11 
0.15 
0.62 
0.01 
0.11 
0.54 
3.72 
5.88 
0.01 
0.46 

100.20 

0 
31 
32 
12 
0 

286 
20 

275 
30 

0.00 
32.11 
34.75 
29.56 
0.00 
0.00 
2.26 
0.20 
0.43 
0.00 
0.08 
0.02 
0.33 

0.76 
0.874 

177 
2.30 

PIR-2 

66.85 
0.12 

12.92 
0.41 
0.77 
0.02 
0.01 
0.31 
5.93 
9.66 
0.03 
1.20 

98.23 

0 
20 
25 
10 
0 

15 
31 

418 
0 

0.00 
15.53 
57.09 
12.68 
0.00 
0.00 
1.19 
0.65 
1.19 
0.00 
0.23 
0.07 
8.42 

1.14 
0.991 

192 
2.30 

PIR-3 

76.48 
0.29 

12.38 
0.14 
0.82 
0.00 
0.00 
0.58 
3.81 
4.78 
0.02 
1.00 

100.30 

0 
33 
14 
10 
2 
3 

23 
282 

3 

7.36 
34.46 
28.25 
32.24 

2.56 
0.00 
0.17 
0.82 
0.00 
0.20 
0.55 
0.05 
0.00 

0.95 
1.000 

141 
2.31 

PIR-4 

74.63 
0.26 

11.77 
0.57 
1.54 
0.03 
0.14 
0.87 
3.23 
4.98 
0.04 
0.56 

98.62 

2 
24 
49 
14 
2 
1 

52 
214 

12 

9.62 
34.16 
29.43 
27.33 

2.91 
0.00 
1.00 
1.81 
0.00 
0.83 
0.49 
0.09 
0.00 

2.05 
0.937 

193 
2.32 

PIR-5 

74.42 
0.23 

12.79 
0.40 
0.80 
0.02 
0.12 
0.64 
3.48 
5.10 
0.03 
0.64 

98.67 

3 
31 
27 
14 
2 
1 

26 
229 
25 

9.19 
32.83 
30.14 
29.45 

2.98 
0.45 
0.00 
1.09 
0.00 
0.58 
0.44 
0.07 
0.00 

1.16 
0.908 

185 
2.31 

PIR-6 

72.39 
0.42 

13.81 
0.87 
1.15 
0.03 
0.35 
0.97 
3.43 
5.29 
0.06 
0.27 

99.04 

4 
28 
40 
16 
3 
1 

27 
133 

13 

13.22 
29.42 
31.26 
29.02 
4.42 
0.82 
0.00 
1.63 
0.00 
1.26 
0.80 
0.14 
0.00 

1.93 
0.849 

330 
2.33 

PIR-7 

73.69 
0.43 

12.89 
1.00 
1.27 
0.03 
0.25 
0.80 
3.13 
5.17 
0.03 
0.39 

99.08 

4 
24 
40 
14 
3 
3 

30 
142 
20 

12.47 
33.31 
30.55 
26.49 

3.77 
0.76 
0.00 
1.47 
0.00 
1.45 
0.82 
0.07 
0.00 

2.17 
0.898 

302 
2.33 

PIR-8 

72.88 
0.22 

13.81 
0.61 
0.95 
0.03 
0.14 
0.68 
3.54 
6.00 
0.02 
0.45 

99.33 

3 
30 
36 
16 
2 
0 

28 
214 

12 

9.77 
27.29 
35.46 
29.95 

3.24 
0.30 
0.00 
1.28 
0.00 
0.88 
0.42 
0.05 
0.00 

1.50 
0.916 

233 
2.32 

PIR-9 

74.37 
0.25 

12.88 
0.42 
1.01 
0.02 
0.20 
0.52 
3.29 
5.40 
0.05 
0.70 

99.11 

0 
12 
26 
14 
2 
3 

28 
270 

0 

7.49 
32.78 
31.91 
27.84 
2.25 
0.80 
0.00 
1.63 
0.00 
0.61 
0.47 
0.12 
0.00 

1.39 
0.876 

166 
2.31 

PIR-10 

72.31 
0.43 

13.35 
0.68 
1.41 
0.03 
0.30 
0.80 
3.20 
5.79 
0.07 
0.90 

99.27 

3 
15 
36 
10 
3 
3 

30 
164 

6 

11.48 
28.95 
34.22 
27.08 

3.51 
0.53 
0.00 
2.12 
0.00 
0.99 
0.82 
0.16 
0.00 

2.02 
0.872 

293 
2.33 
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Tabela 1 - Continuação. 

Amostras 

S i 0 2 
TÍO2 
AI2O3 
F e ^ ) 3 

FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
NawO 
K2O 
p 2 ° 5 
H 2 0 + 

Total 

Cu 
Pb 
Zn 
Ni 
Cr 
Mo 
Li 
Rb 
Cs 

AN 
Q 
or 
ab 
an 
C 
di 
hy 
ac 
mt 
U 
ap 
NMS 

FeO* 
F/F+M 
K/Rb 
den 

PIR-11 

71.23 
0.40 

13.42 
0.89 
1.40 
0.03 
0.72 
1.68 
4.32 
3.90 
0.16 
1.02 

99.17 

5 
23 
53 
16 
2 
3 

24 
65 

4 

13.51 
26.73 
23.05 
36.56 

5.71 
0.00 
1.29 
2.39 
0.00 
1.29 
0.76 
0.37 
0.00 

2.20 
0.756 

498 
2.34 

PIR-12 

72.27 
0.20 

13.27 
0.63 
1.24 
0.02 
0.47 
0.91 
3.86 
5.66 
0.04 
0.63 

99-20 

2 
41 
34 
0 
1 
2 

32 
0 
0 

6.22 
25.40 
33.45 
32.66 
2.17 
0.00 
1.74 
1.77 
0.00 
0.91 
0.38 
0.09 
0.00 

1.81 
0.795 
0 
2.33 

PIR-13 

76.82 
0.03 

11.36 
0.55 
0.67 
0.01 
0.02 
0.33 
3.82 
4.98 
0.02 
0.52 

99.13 

1 
40 
31 
0 
1 
2 

21 
0 
0 

0.00 
35.03 
29.43 
30.71 
0.00 
0.00 
1.33 
0.50 
1.42 
0.08 
0.06 
0.05 
0.00 

1.17 
0.983 
0 
2.30 

PIR-14 

73.85 
0.10 

13.80 
0.67 
0.74 
0.02 
0.39 
1.37 
4.39 
3.08 
0.04 
0.56 

99.01 

0 
2 1 

44 
13 
0 
1 

18 
59 

3 

14.96 
32.81 
18.20 
37.15 

6.54 
0.85 
0.00 
1.65 
0.00 
0.97 
0.19 
0.09 
0.00 

1.34 
0.778 

433 
2.33 

PIR-15 

74.92 
0.23 

12.94 
0.44 
0.76 
0.02 
0.11 
0.78 
3.38 
5.04 
0.01 
0.40 

99.03 

4 
28 
27 
12 
2 
4 

21 
124 
45 

11.74 
33.85 
29.79 
28.60 

3.80 
0.53 
0.00 
0.96 
0.00 
0.64 
0.44 
0.02 
0.00 

1.16 
0.914 

337 
2.31 

PIR-16 

75.26 
0.13 

11.97 
0.00 
1.39 
0.01 
0.00 
0.63 
4.03 
5.04 
0.01 
0.56 

99.03 

17 
32 
64 
12 
0 
1 

48 
307 

13 

0.00 
31.13 
29.79 
33.51 
0.00 
0.00 
2.73 
0.91 
0.00 
0.00 
0.25 
0.02 
0.14 

1.39 
1.000 

136 
2.31 

PIR-17 

76.33 
0.12 

13.71 
0.57 
0.51 
0.01 
0.00 
0.48 
3.38 
5.04 
0.00 
0.33 

100.48 

3 
30 
23 
12 
0 
1 

48 
229 

12 

7.69 
36.22 
29.79 
28.60 

2.38 
1.82 
0.00 
0.29 
0.00 
0.83 
0.23 
0.00 
0.00 

1.02 
1.000 

183 
2.31 

PIR-18 

77.33 
0.16 

12.18 
0.47 
0.70 
0.01 
0.00 
0.66 
3.27 
4.52 
0.02 
0.62 

99.94 

8 
27 
16 
8 
0 
0 

46 
268 

8 

10.20 
39.35 
26.71 
27.67 

3.14 
0.76 
0.00 
0.65 
0.00 
0.68 
0.30 
0.05 
0.00 

1.12 
l.OOO 

ltO 
2.31 

PIR-19 

74.40 
0.22 

14.12 
0.39 
0.87 
0.02 
0.23 
0.70 
3.18 
4.69 
0.02 
0.29 

99.13 

8 
18 
25 

9 
2 
0 

28 
166 

8 

11.05 
35.73 
27.72 
26.91 

3.34 
2.59 
0.00 
1.52 
0.00 
0.57 
0.42 
0.05 
0.00 

1.22 
0.844 

235 
2.32 

PIR-2© 

72.90 
0.25 

13.16 
0.62 
1.33 
0.02 
0.14 
1.05 
3.76 
5.66 
0.05 
0.37 

99.31 

3 
35 
40 
0 
3 
3 

23 
0 
0 

6.78 
26.89 
33.45 
31.82 

2.32 
0.00 
2.22 
0.75 
0.00 
0.90 
0.47 
0.12 
0.00 

1.89 
0.932 
0 
2.33 



i n n CBGq—Litottoquimici e Gcoqufaka botápka 

Tabela l — Continuação. 

Amostras 

S1O2 
TÍO2 
AI2O3 

B» 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K2O 

igV 
Total 

Cu 
Pb 
Zn 
Ni 
Cr 
Mo 
U 
Rb 
Cs 

AN 
Q 
or 
ab 
an 
C 
di 
hy 
ac 
mt 
U 
ap 
NMS 

FdO* 
F/F+M 
K/Rb 
den 

PIR-21 

73.87 
0.16 

12.88 
0.49 
1.11 
0.02 
0.01 
1.16 
3.81 
4.94 
0.04 
C.38 

98.87 

2 
40 
33 
0 
2 
3 

20 
0 
0 

9.68 
30.21 
29.19 
32.24 

3.45 
0.00 
1.81 
0.47 
0.00 
0.71 
0.30 
0.09 
0.00 

1.55 
0.994 
0 
2.32 

PIR-22 

75.70 
0.04 

12.40 
0.48 
0.68 
0.02 
0.12 
0.58 
3.75 
4.92 
0.02 
0.30 

99.01 

3 
39 
27 

0 
1 
2 

26 
0 
0 

7.23 
33.38 
29.08 
31.73 

2.47 
0.00 
0.23 
1.00 
0.00 
0.70 
0.08 
0.05 
0.00 

1.11 
0.904 
0 
2.31 

PIR-23 

74.34 
0.04 

11.84 
0.52 
0.61 
0.01 
0.93 
0.69 
4.17 
5.53 
0.02 
0.42 

99.12 

3 
40 
15 
0 
2 
2 

17 
0 
0 

0.00 
28.71 
32.68 
30.12 
0.00 
0.00 
2.66 
2.10 
1.50 
0.00 
0.08 
0.05 
0.81 

1.08 
0.539 
0 
2.31 

PIR-24 

75.58 
0.19 

12.38 
0.45 
0.93 
0.02 
0.28 
0.58 
3.58 
4.87 
0.05 
0.57 

99.48 

3 
20 
26 
18 
3 
3 

33 
173 

2 

7.77 
34.11 
28.78 
30.29 

2.55 
0.28 
0.00 
1.76 
0.00 
0.65 
0.J • 
0.12 
0.00 

1.34 
0.829 

234 
2.31 

PIR-25 

73.90 
0.19 

12.78 
0.48 
1.19 
0.02 
0.39 
0.85 
3.74 
5.05 
0.05 
0.52 

99.16 

2 
19 
27 
18 
3 
5 

32 
257 

2 

910 
30.02 
29.84 
31.65 

3.17 
0.00 
0.60 
2.18 
0.00 
0.70 
0.36 
0.12 
0.00 

1.62 
0.808 

163 
2.32 

PIR-2* 

75.18 
0.28 

12.14 
0.85 
1.20 
0.02 
0.18 
0.79 
3.58 
5.23 
0.07 
0.52 

100.04 

3 
20 
29 
17 
4 
6 

25 
145 
4 

5.05 
32.48 
30.91 
30.29 

1.61 
0.00 
1.58 
0.72 
0.00 
1.23 
0.53 
0.16 
0.00 

'.: 7 
0.917 

299 
2.32 

PIR-27 

72.74 
0.37 

12.66 
0.93 
1.49 
0.05 
0.30 
0.90 
3.74 
5.41 
0.04 
0.51 

99.14 

2 
20 
34 
19 
5 
5 

31 
173 

5 

5.32 
27.88 
31.97 
31.65 

1.78 
0.00 
2.05 
1.16 
0.00 
1.35 
0.70 
0.09 
0.00 

2.33 
0.888 

260 
2.33 

PIR-28 

73.27 
0.32 

12.60 
0.55 
1.37 
0.002 
0.30 
0.83 
3.91 
5.35 
0.05 
0.76 

9933 

2 
38 
37 
0 
3 
4 

19 
0 
0 

302 
27.é5 
31.62 
33.09 

1.03 
0.00 
2.34 
1.13 
0.00 
0.80 
061 
0.12 
0.00 

1-87 
0.863 
0 
2.32 

P 1 R - » 

74.27 
0.16 

12.66 
0.42 
1.08 
0.02 
0.12 
1.11 
3.81 
5.28 
0.05 
0.48 

99.46 

6 
32 
49 
0 
3 
4 

20 
0 

0 

5-42 
29.56 
31.20 
3X24 

1.85 
O.OO 
2.89 
0.21 
O.00 
0.61 
0.30 
0.12 
0.00 

1.46 
0.925 
0 
2.32 

PIR-3* 

73.18 
0.34 

13.85 
0.87 
1.16 
0.03 
0.38 
1.01 
3.75 
5.47 
0.06 
0 3 3 

100.63 

0 
12 
36 
13 
3 
2 

27 
146 

6 

12.71 
27.46 
3X33 
31.73 

4.62 
0.07 
0.00 
1.85 
0.00 
1.26 
0.65 
0.14 
0.00 

1.94 
0.839 

311 
2.33 
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Tabela 1 - Continuação. 

Amostras 

S1O2 
TiOo 
AI2Ô3 
Fe2C>3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
NaTO 
K2O 

5 ^ 
Total 

Cu 
Pb 
Zn 
Ni 
Cr 
Mo 
Li 
Rb 
Cs 

AN 
Q 
or 
ab 
an 
C 
di 
hy 
wo 
mt 
U 
ap 

FeO* 
F/F+M 
K/Rb 
den 

PIR-31 

7436 
0.19 

12.66 
0.76 
0.93 
0.03 
0.51 
1.06 
3.64 
4.69 
0.05 
0.47 

99.55 

3 
19 
30 
17 
3 
4 

22 
57 
5 

12.39 
32.30 
27.72 
30.80 
4.35 
0.00 
0.47 
1.86 
O.OO 
1.10 
0.36 
0.12 

1.61 
0.763 

683 
2.32 

PIR-32 

76.40 
0.16 

12.11 
0.30 
1.42 
0.02 
0.00 
0.47 
3.04 
5.00 
0.06 
0.83 

99.81 

2 
16 
96 
12 
6 
3 

48 
202 

6 

7.01 
37.77 
29.55 
25.72 

1.94 
0.99 
0.00 
2.13 
0.00 
0.43 
0.30 
0.14 

1.69 
1.000 

205 
131 

PIR-J3 

74.83 
0.25 

1Z89 
0.26 
1.15 
0.02 
0.00 
0.45 
3.29 
5.37 
0.03 
0.48 

99-02 

0 
14 
23 
11 
0 
2 

37 
197 

5 

6.82 
33.57 
3174 
27.84 
2.04 
0.92 
0.00 
1.52 
0.00 
0.38 
0.47 
0.07 

1.38 
1.000 

226 
131 

PIR-34 

76.46 
0.13 

11.93 
0.34 
0.92 
0.02 
0.47 
0.66 
3.58 
4.99 
0.02 
0.49 

100.01 

225 
26 
17 
4 
2 

30 
168 

2 

5.45 
34.22 
29.49 
30.29 

1.75 
0.00 
1.16 
1.83 
0.00 
0.49 
0.25 
0.05 

1.23 
0.726 

247 
2.31 

PIR-35 

74.82 
0.25 

11.88 
0.69 
0.99 
0.03 
0.14 
0.91 
3.96 
4.69 
0.04 
0.46 

98.86 

2 
14 
24 
19 
4 
3 

31 
168 

3 

2.30 
32.13 
27.72 
3331 
0.79 
0.00 
2.43 
0.00 
0.26 
1.00 
0.47 
0.09 

1.61 
0.921 

232 
2.32 

PIR-3* 

75.43 
0.12 

11.96 
0.53 
0.81 
0.02 
0.34 
0.66 
333 
5.17 
0.02 
0.60 

99.19 

2 
20 
27 
15 
3 
4 

27 
164 

2 

4.84 
33.19 
3035 
29.87 

1.52 
0.00 
1.35 
1.07 
0.00 
0.77 
0.23 
0.05 

1.29 
0.794 

262 
2.31 

PIR-37 

75.65 
0.14 

11.73 
0.28 
1.10 
0.02 
022 
0.74 
3.62 
4.66 
0.04 
0.68 

98.88 

2 
18 
22 
15 
4 
7 

39 
150 

2 

6.12 
34.54 
27.54 
30.63 

2.00 
0.00 
1.21 
1.52 
0.00 
0.41 
0.27 
0.09 

1.35 
0.862 

258 
2.31 

PIR-n» 

75.36 
0.18 

11.89 
0 3 0 
1.00 
0.02 
0.11 
0.98 
3.14 
5.17 
0.04 
0.37 

98.76 

2 
20 
22 
18 
4 
2 

35 
154 

3 

10.39 
34.95 
30.55 
2637 
3.08 
0.00 
1.32 
0.76 
0.00 
0.72 
0.34 
0.09 

1.45 
0.930 

279 
2.31 

PIR-39 

75.76 
0.18 

12J26 
0.28 
1.13 
0.02 
0.02 
0.55 
3.37 
4.87 
0.03 
0.63 

99.10 

2 
18 
31 
17 
3 
2 

33 
173 

3 

8.16 
35.67 
28.78 
2832 
2.53 
0.52 
0.00 
1.63 
0.00 
0.41 
0.34 
0.07 

1.38 
0.986 

234 
2.31 

PIR-4» 

74.76 
0.13 

1235 
0.43 
0.73 
0.03 
0.32 
0.69 
3.88 
4.85 
0.01 
0.76 

99.14 

2 
15 
28 
20 

2 
6 

26 
182 

2 

7.09 
31.51 
28.66 
32.83 

2.50 
0.00 
0.71 
1.27 
0.00 
0.62 
0.25 
0.02 

1.12 
0.782 

221 
231 
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Tateia 1 - Continuação. 

AMO» trai 

S1O2 
T1O2 
AI2O3 

FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
N»20 

Total 

Cu 
Pb 
Zn 
Ni 
Cr 
Mo 
Li 
Rb 
Cs 

AN 
Q 
or 
ab 
an 
C 
di 
hy 
ml 
il 
ap 
NMS 

FeO* 
F/F+M 
K/Rb 
den 

PIR-41 

75.66 
0.03 

12.73 
0.02 
0.51 
0.01 
0.02 
0.53 
3.99 
4.83 
0.07 
0.48 

98.88 

1 
19 
11 
21 

2 
5 

15 
168 

1 

6.04 
32.59 
28.54 
33.76 
2.17 
0.14 
0.00 
0.94 
0.03 
0.06 
0.16 
0.00 

0.53 
0.964 

239 
2.30 

PIR-42 

72.92 
0.30 

13.01 
0.91 
1.39 
0.02 
0.41 
1.11 
3.96 
4.69 
0.01 
0.62 

99.35 

3 
19 
34 
23 
5 
4 

23 
98 

3 

10.36 
28.70 
27.72 
33.51 

3.87 
0.00 
1.31 
1.71 
1.32 
0.57 
0.02 
0.00 

2.21 
0.845 

397 
2.33 

P1R-43 

72.82 
0.46 

13.01 
0.86 
1.93 
0.04 
0.47 
1.48 
3.80 
4.63 
0.09 
0.86 

100.45 

2 
18 
36 
22 

5 
2 

40 
159 

6 

12.92 
28.83 
27.36 
32.15 
4.77 
0.00 
1.68 
2.47 
1.25 
0.87 
0.21 
0.00 

2.70 
0.854 

242 
2.34 

PIR-44 

74.40 
0.33 

12.99 
0.87 
1.10 
0.03 
0.63 
0.91 
3.23 
4.75 
0.06 
0.69 

99.99 

0 
18 
25 
12 
3 
1 

23 
152 

8 

13.11 
34.34 
28.07 
27.33 
4.12 
1.02 
0.00 
2.38 
1.26 
0.63 
0.14 
0.00 

1.88 
0.752 

259 
2.33 

PIR-45 

73.42 
0.35 

13.07 
1.15 
1.29 
0.03 
0.70 
1.05 
3.23 
4.92 
0.09 
0.81 

100. II 

0 
16 
34 
14 
4 
2 

25 
144 

8 

14.46 
32.35 
29.08 
27.33 
4.62 
0.74 
0.00 
2.64 
1.67 
0.66 
0.21 
0.00 

2.33 
0.771 

284 
2.33 

PIR-4* 

70.98 
0.45 

13.96 
0.82 
1.77 
0.03 
0.60 
1.09 
3.27 
5.35 
0.09 
0.64 

99.05 

0 
18 
38 
13 
4 
I 

34 
213 

14 

14.83 
27.65 
31.62 
27.67 
4.82 
1.02 
0.00 
3.38 
1.19 
0.85 
0.21 
0.00 

2.51 
0.809 

208 
2.34 

PIR-47 

75.27 
0.30 

11.60 
0.00 
138 
0.02 
0.34 
1.11 
3.64 
6.08 
0.06 
0.66 

100.46 

3 
25 
28 
25 
5 
2 

30 
182 

6 

0.00 
31.12 
35.93 
25.82 
0.00 
0.00 
4.36 
0.70 
0.00 
0.57 
0.14 
1.16 

1.38 
0.805 

277 
2.32 

PIR-48 

71.45 
0.37 

13.34 
0.78 
1.71 
0.04 
0.58 
1.19 
3.85 
5.05 
0.07 
0.46 

98.89 

6 
15 
37 
26 
16 
2 

28 
140 

4 

11.43 
25.89 
29.84 
32.58 
4.20 
0.00 
1.04 
2.88 
1.13 
0.70 
0.16 
0.00 

2.41 
0.809 

299 
2.34 

PIR-49 

76.56 
0.06 

12.36 
0.33 
0.69 
0.01 
0.02 
0.50 
2.93 
5.17 
0.00 
0.55 

99.18 

2 
23 
12 
15 
4 
3 

18 
159 

2 

9.10 
38.21 
30.55 
24.79 

2.48 
1.04 
0.00 
0.96 
0.48 
0.11 
0.00 
0.00 

0.99 
0.980 

270 
2.30 

PIR-50 

73.18 
0.21 

13.27 
0.66 
1.27 
0.02 
0.26 
1.08 
3.71 
5.47 
0.07 
0.49 

99.69 

3 
34 
36 

0 
3 
4 

25 
0 
0 

9.78 
27.81 
32.33 
31.39 

3.40 
0.00 
1.28 
1.48 
0.96 
0.40 
0.16 
0.00 

1.86 
0.879 
0 
2.33 
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F i g . 1 - Mapa de localização geográfica c de suas principais vias de acesso. 
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IOOQ 

Fig. 4-Diagrama RjR2 de La Roche (1980), para classificação 
dos granitos. 1 - tonalito; 2 - granodiorito; 3 - monzo-
granito; 4 - sienogranito; S — graiüto alcalino. R]R2 são 
parâmetros calculados a partir das análises químicas 
(porcentagem do oxido convertida para milicátions). 

Fig. 5 — Diagrama AFM. 

• / . S i 0 «2 

1000 
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• \ 

Fig. 6 - Diagrama de Wright (1969). 1 - calcialcalino; 2 - alcali
no; 3 - peralcaüno; X = AI2O3 + CaO + ale. 
tot./Al203 + CaO - ale. tot. 

, , 
0 (ooo rooo »i 

Fig. 7 - Diagrama de Batchelor & Bowden (1985). 1 - diferen
ciados do manto; 2 - pré-colisionais; 3 - soerguimentos 
pós-colisionais; 4 - tardiorogénicos; 5 - anarogênicos, 6 
- sincclisíonais; 7 - pós-eclisionais. R je R2 são parâme
tros calculados a partir das análises químicas (porcenta
gem do oxido convertida para milicátions). 
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GEOQUÍMICA E SIGNIFICADO DO POSICIONAMENTO 
GEOTECTÔNICO DE ROCHAS PLUTÔNICAS DA REGIÃO DE 

CHAPADA, GOIÁS, BRASIL 

RESUMO 

Evidências geológicas e geoqufmiras inalam exirtir 
uma estrala rtlação entre as rochas phitônicas granitóides 
e gabróicas, e as rochas metabasátticas oroginicas da 
seqüência vukano-sedimentar de Chapada. 

Os granitóides constituem tonaStos e mostram baixas 
concentrações de elementos incompatíveis. Em diagramas 
discriminantes tais rochas piotam nos campos de arco e 
prt-coasão, e suas características gtoquímicas são simi
lares às dos granitos de arco oceânico da Jamaica. Baixas 
concentrações de elementos LIL e HSF, baixas razões de 
(Ta,Nb)/(K,La etc.) e concentrações muito baixas de Th, 
Hf,KeY, sugerem que esses granitóides constituem rochas 
derivadas do manto, e intrusivas em ambiente de arco-de-
unas imaturo. 

O oüvina-gabro, intrusivo na seqüência de Chapada, 
mostra composição química semelhante à das lavas ba-
sálacas de arco-de -Unas. Olivina e plagioclúsio coeústen-
tes nesse gabro apresentam composição similar à desses 
minerais em gabros de arco-de-unas. As rochas gabróicas 
de Chapada constituem provavelmente as equivalentes 
phitônicas das vulcânicas de arco na região. 

Sugere-se que a evolução das rochas platônicas de 
Chapada relaciona-se a processo de subducção ocorrido 
durante o evento Brasiliano-Pan-Africano na região cen
tral do Brasil. 

INTRODUÇÃO 

A seqüência vulcano-sedimentar da região de Cha
pada ocorre na porção central do Maciço Mediano de 
Goiás, o qual constitui um maciço interno ao cinturão 
móvel brasilíano/pan-afrícano desenvolvido entre os crá-
tons Guaporé e São Francisco (figura IA). 

A seqüência de Chapada consiste principalmente de 
anfibolitos e metassedimentos (metapelitos, metareni-
tos, metacherts e formação ferrífera bandada), cujas 
pangeneses metamórficas indicam condições de PT 
equivalentes as da zona transiáonal entre as facies an-
fíbolito e granulíto. Os anfibolitos constituem metabasal-
tos, geoquímicamente similares aos toleítos típicos de 
estágio inicial de desenvolvimento de arco-de-ilhas re
centes, e andesitos metabasálticos de afinidade calcial-
calina. A seqüência de Chapada é intrudida por pe-

Raul Minas Kuyumjian 
Departamento de Mineralogia e Recursos Minerais, 

Instituto de Geociincias-UnB 

quenos corpos plutônicos de rochas granitóides e ga
bróicas de composições equivalentes às das rochas rae-
tavulcânicas da região (figura IB). 

Neste trabalho 6 discutida a relação entre a geo-
química e o ambiente geotectônico de origem das rochas 
phitônicas da região de Chapada. 

PETROGRAFIA 

Os afloramentos mais proeminentes na região de 
Chapada são constituídos de tonalitos de granulação 
grosseira, os quais mostram alguma foliação e desenvol
vem metamorfismo de contato com siUimanita. Os to
nalitos são compostos essencialmente de plagioclásio 
(Na39-45), hornblenda, quartzo, biotita e, subordinada-
mente, clinopiroxênio. Os principais minerais acessórios 
são apatita, zircão, rutilo, mineral opaco e turmalina. 
Textura mirmequftica ocorre subordinadamente. 

O olivina-gabro coronítico intrusivo na seqüência de 
Chapada também desenvolve uma auréola de contato, e 
sua composição mineralógica essencial consiste de oli
vina, plagioclásio, ortopiroxênio, clinopiroxênio e mag-
netita. Espinélío ocorre muito subordinadamente. Zonas 
de reação desenvolvem-se entre olivina e plagioclásio. 

CARACTERÍSTICAS GEOQUÍ MICAS 

Os diagramas anortita-albita-ortoclásio e AFM (fi
guras 2A e 2B, respectivamente) mostram que as rochas 
granitóides intrusivas constituem, predominantemente, 
tonalitos, e apresentam afinidade calcialcalina. Esses 
tonalitos são moderadamente enriquecidos em AI2O3 
(15-18%) (tabela 1) e apresentam baixos teores de ele
mentos incompatíveis, particularmente Nb, Ta, Y e Yb, 
características essas típicas de granitos de arco vulcânico 
(figura 3). 

Quando normalizados a granito de cadeia meso-
ceânica (figura 4A) e a condrito (figura 4B), os padrões 
de distribuição de elementos-traço e de terras raras dos 
tonalitos de Chapada mostram fracíonamento mode
rado e são similares aos daqueles de suítes granitóides 
modernas em arcos cale jlcalinos oceânicos, particular
mente, aos granitos menos maturos do arco vulcânico de 
Jamaica. 
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As evidências geológicas e geoquímicas indicam uma 
intima relação entre os tonalitos e as rochas vulcânicas 
da região de Chapada, relação esta que 6 característica 
de rochas vulcânicas e plutônicas associadas a arco-dc-
ilhas recentes. Brown (1982) sugere que magmas dio-
ríticos derivados do manto podem ser adicionados à 
crosta em zonas de subducção, dando origem a gra-
nitóides com baixos teores de elementos incompatíveis. 
A colocação desses granitóides, concomitantemente 
com a de rochas vulcânicas, provoca espessamento da 
crosta, formando então um arco-de-ilhas em ambiente 
oceânico. Em Chapada, as rochas plutônicas tonalíticas 
são espacial e quimicamente relacionadas às rochas me-
tavulcânicas de afinidade caicialcalina (andesitos 
basálticos) (figura 5), cuja origem envolveu processos de 
subducção (Kuyumjiam, publicação cm preparo), e por
tanto, uma origem similar pode ser aventada para os 
tonalitos. 

Análises representativas do oüvina-gabro, piroxenito 
e hornblendito intrusivos na seqüência vulcano-scdi-
mentar de Chapada são apresentadas na tabela 1, e a 
figura 6A mostra que tais rochas têm composições quí
micas incluindo anomalias anomalias negativas de Nb e 
Ta, similares às das intrusivas básicas e ultrabásicas 
originadas em zonas de subducção. 

De acordo com Beard (1986), no diagrama teor de 
anortita em plagioclásio versus teor de forsteríta em 
olivina, rochas básicas e ultrabásicas (cumulados) de 
arcos vulcânicos plotam em campo distinto daqueles de 
toleítos de intrusões acamadadas, ilhas oceânicas e ca
deias mesoceânicas. Análises de microssonda represen
tativas de olivinas e plagioclásios do gabro de Chapada 
estão listadas na tabela 2, e na figura 6B é evidente a 
afinidade composicional do gabro de Chapada com o 
ambiente geotectônico de arco-de-ilhas. 

Os pequenos corpos intrusivos de rochas básicas e 
ultrabásicas de Chapada parecem complementar as la
vas toleíticas metamorfizadas da região (figura 7), e, 
nesse sentido, podem estar refletindo a maior porcen
tagem de rochas extnisivas em uma série tolcítica. 

CONCLUSÃO 

As características geoquímicas das rochas granitói
des e gabróicas intrusivas na seqüência vulcano-sedi-
mentar de Chapada, e a composição dos minerais pla
gioclásio e olivina no gabro, indicam que tais rochas 
constituem plútons pocionados em ambiente de arco-de-
ilhas. 

Sugere-se que as rochas precurssoras dos anfibolitos 
e granitóides associados na região de Chapada foram 
formados a partir de processos de diferenciação de mag
ma derivado do manto e modificado por fluidos de
rivados da crosta oceânica subduetada e enriquecidos 
em LIL (large-ion lithophile elements) (K, Rb, Ba, Th, 
Sr). 

Kuyumjiam & Suddaby (1988) sugerem que a evo
lução da seqüência vulcano-sedimentar de Chapada 
deu-se durante a orogênese pan-africana. Gass (1982) 
caracterizou as rochas plutônicas originadas pelo mag-
matismo calcialcalino pan-africano considerando a sua 
colocação na posição inferior (1000-1200 tn.a.), média 
(1000-670 m.a.) e superior (500-670 m.a.) da estratigrafia 
pan-africana. De acordo com aquele autor, rochas plu
tônicas do Pan-Africano inferior, médio e superior con-
stitueu batólitos gabrodioríticos, plútons diorítico-gra-
nodiorítico-graníticos, e granitos e granodioritos 
calcialcalinos, respectivamente, e que em termos de con
centrações de elementos-traço, eles apresentam carac
terísticas de magmatismo de arco-de-ilhas. O mesmo 
autor mostra que no diagrama Ti-Zr (figura 8) as va
riações das concentrações de Ti e Zr nas rochas ígneas 
pan-africanas, ao longo do tempo, indicam que aquelas 
mais antigas são produtos de arco-de-ilhas imaturo, e 
que entre 600 e 500 m.a., a composição dos produtos 
magmáticos alterou de afinidade caicialcalina para a de 
afinidade peralcalina, com incremento em Zr. 

Na figura 9 (Ti versus Zr) os granitóides de Chapada 
plotam preferencialmente no campo correspondente ao 
Pan-Africano médio (1000-670 m.a.). É importante no
tar que essa idade está em desacordo com aquela obtida 
por Richardson et alii (1986) para o posicionamento das 
rochas plutônicas de Chapada, ou seja, 550 m.a. (isó-
cronas Rb-Sr). 

Kuyumjian (artigo em preparação) sugere que as 
rochas (meta) vulcânicas c plutônicas de Chapada for-
maram-sc em um sistema de arco ensimático, com o 
ambiente tectônico variando de arco-de-ilhas imaturo a 
bacia de "back-arc", o que vem corroborar a sugestão de 
Pimcntcl & Fuck (1987) sobre a evolução de um sistema 
de multiarcos durante o Ciclo Brasiliano/Pan-Africano 
no estado de Goiás. 
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RCH-1 RCH-13 RCH-4a RCH-59 RCH-247 

SK)2 
AI2O3 
FeO 
FÒ203 
MgO 
CaO 
Na20 
K2O 
P2O5 
T1O2 
MnO 
LOl 
Total 

Rb 
Ba 
Cr 
Cu 
Ni 
Sr 
V 
Zr 
Y 
Th 
Ta 
Hf 
Nb 

La 
Ce 
Nd 
Sm 
Eu 
Tb 
Yd 
Lu 

36.06 
18.24 
SM 
2.36 
3.69 
7.71 
3.69 
1.14 
0.25 
0.93 
0.14 
0.35 

99.90 

29 
402 

55 
65 
18 

530 
175 
102 

14 
4.6 
0.51 
3.03 
6.00 

19 
37 
26 

5 
1.4 
0.6 
1.8 
0.03 

60.20 
16.96 
4.02 
1.56 
2.97 
5.84 
4.08 
1.72 
0.25 
0.69 
0.09 
0.81 

99.19 

44 
707 

36 
21 
14 

659 
68 

169 
11 
0.3 
0.28 
4.41 
6.60 

31 
63 
31 
4 
1.5 
0.5 
1.2 
0.1 

62.49 
15.16 
5.01 
1.04 
3.64 
5.48 
3.18 
2.32 
0.20 
0.78 
0.11 
0.43 

99.84 

65 
482 

81 
145 
27 

420 
156 
138 

16 
7.45 
0.65 
5.50 
9.90 

27 
49 
27 
4 
1 
0.6 
1.9 
0.2 

43.48 
17.18 
10.82 
0.88 

14.98 
9.61 
1.23 
0.09 
0.04 
0.17 
0.19 
0.40 

99.07 

6 
51 
98 
74 
69 

305 
49 

8 
2.9 
-
-
-
i.3 

1.9 
4.3 
2.3 
0.5 
0.3 
-
0.3 
0.05 

43.37 
17.36 
10.99 
0.70 

14.82 
9.71 
1.24 
0.11 
0.04 
0.16 
0.19 
0.34 

99.03 

8 
54 
87 
75 
65 

314 
43 
11 
2.9 
-
-
-
1.2 

1.6 
3.2 
2.0 
0.5 
0.3 
-
0.3 
0.05 
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Tabela 2 - Resultados Analíticos de Microssonda em divina e 
Plagioclásio no Gabro de Chapada. 

OL-2core OL-2rim OL-4core OL-4rim 

SÍ02 
TÍ02 
A12C>3 
FeO 
MgO 
CaO 
MnO 
Total 

Si 
Ti 
Al 
Fe 
Mg 
Ca 
Mn 

36.88 
-
0.05 

28.73 
33.87 

0.04 
0.37 

99.94 

0.99 
— 
— 
0X5 
1.35 
— 
0.01 

37.01 
0.08 
0.11 

28.54 
33.77 
-
0.42 

99.93 

0.99 
-
-
0.64 
1.34 
— 
0.01 

37.63 
-
0.06 

28.82 
33.76 

0.07 
0.41 

100.75 

1.03 
-
-
0.66 
1.38 
-
0.01 

37.10 
-
0.01 

28.52 
33.47 

0.06 
0.47 

99.63 

1.01 
-
-
0.68 
1.29 
-
0.01 

PL-2core PL-2rim PL-Score PL-5rím 

SÍ02 
A1203 
FeO 
MgO 
CaO 
Na20 
k-20 
MnO 
Total 

Si 
Al 
Fe 
Mg 
Ca 
Na 
K 
Mn 

46.96 
33.47 
— 
0.31 

17.59 
1.90 
0.01 
0.02 

100.24 

2.15 
1.81 
— 
0.02 
0.86 
0.17 
— 
— 

46.13 
33.27 
0.76 
1.80 

16.44 
1.73 
0.04 
0.16 

100.17 

2.13 
1.81 
0.03 
0.08 
0.81 
0.15 
— 
0.01 

48.09 
33.16 

0.08 
-

16.26 
2.24 
0.07 
-

99.90 

2.2 
1.79 
-

> _ 
0.8 
0.2 
— 
-

46.75 
33.26 
0.12 
-

17.09 
2.00 
0.04 
0.02 

99.26 

2.16 
1.82 
-
-
0.85 
0.17 
— 
-
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Chapada. 
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GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS GEOQUÍMICOS 

João da Rocha Hirson1 ' 
José Affonso BroS1* 
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Eldon Londe Mello™ 

RESUMO 

Descreve-se a implementação de sistema gerenciador 
de banco de dados gtoquímkos em andamento na Uni
versidade de Brasilia, conforme modelos do IGCP-239-
IGBA e Universidade dos Açores. No sistema proposto, 
através das idas apresentadas, o usuário poderá pesquisar 
dados gtoquímkos e petrológkos de rochas Igneas bra-
süãrus, destacando-se referenda bibliográfica, consnaiin-
ta maiores, menores c troços, composição modal, idade 
isotópte*, razões isotópicase informações suplementares. 

INTRODUÇÃO 

O modelo preconizado pelo International Geological 
Correlation Program, projeto número 163, IGBA (I-
Gneous BAse), atualmente desenvolvido sob o número 
239, EXPLORING IGBADAT, para o registro de in-
fonnações relativas a uma amostra contempla sistema de 
fichas e tabelas descrito por Cbayes (1983; 1985). 

As fichas, num total de cinco, são denominadas 
DAT, BBL, ISO, MIN e TEX, em que DAT £ a ficha 
principal, contendo as informações básicas da locali
zação e resultados da análise química, incluindo cons
tituintes maiores, menores e traços. As demais fornecem 
informações complementares sobre referencias biblio
gráficas, idades isotópicas, composição mineralógica e 
texto adicional. As tabelas, doze no total, associam a 
cada nome um código único de identificação (Circular 
IGB842,1984). 

O grande volume de exemplares e a grande quan
tidade de informações registradas nas cinco fichas e nas 
doze tabelas requerem gerenciamento eletrônico efi
ciente, capaz de proporcionar facilidade e segurança 
quanto à consulta e manutenção do sistema. 

IMPLEMENTAÇÃO NA UNIVERSIDADE 
DOS AÇORES 

O Departamento de Geociéncias da Universidade 
dos Açores optou pelo uso do gerenciador de banco de 
dados dBASE III Plus, em microcomputadores da linha 
IBM-PC com 640Kb de RAM, uma unidade de disco 
rígido de 30Mb e um adorador de disquetes de 51/4". 

As cinco fichas constituem cinco bases de dados 

denominadas BDRIADAT. BDRIABBL. BDRIAISO. 
BDRIAMIN e BDRIATCX. As tabelas são mantidas 
eletre . camente conforme procedimento descrito por 
Gaspar & Queiroz (1987). 

Segundo Gaspar (1988), o sistema foi implementado 
de forma hierárquica e direcionado para o adminis
trador do btACO de dados. 

IMPLEMENTAÇÃO NA UNIVERSIDADE 
DE BRASÍLIA 

Optou-se, aqui, também, por um gerenciador re
lacionai em microcomputador da unha PC-XT. 

Para facilitar o trabalho do administrador do banco 
de dados, permitir que pesquisadores possam utilizar o 
sistema sem conhecimento prévio do gerenciador, obter 
máxima segurança no sentido de não danificar as infor
mações contidas no sistema e permitir total flexibilidade 
de acesso às suas bases de dados e tabelas, procurou-se 
ressaltar a "visão em forma de tabelas" que o modelo 
relacionai proporciona, implementando-o como dois 
subsistemas: 

1 - Base de Dados do Sistema; 
2 - Tabelas do Sistema. 

As informações das tabelas visam a facilitar a crítica 
eletrônica durante a manutenção das bases de dados e 
permitir sua consulta e manutenção eletrônica. 

BASE DE DADOS DO SISTEMA 

A figura 1 mostra o "menu" principal do sistema. 
Foram criadas três áreas distintas, cada uma delas con
tendo as cinco bases de dados descritas anteriormente, 
simulando-se aqui uma entrada de dados. 

a - Área de Trabalho. 
É nessa área que o sistema permite a crítica ele

trônica dos dados digitados, para qualquer uma das 
cinco fichas. Uma vez digitados os dados nessa área, 
seleciona-se a opção de crítica. As fichas corretas serão 

'instituto de GeocMnciw da UnB 
'Centro de Procedimento de Dado* da UnB 
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aavoawtkamcntc transferidas para a Arca Temporária, 
pcnaaacccndo na Arca de Trabalho as incorretas. O 
relatório de critica 6 automaticamente impresso. 

Feitas as correções das fichas remanescentes na Área 
de Trabalho, repete-se o processo. As fichas corretas 
serão anexadas às existentes na Arca Temporária. 

Todas as operações mostradas na figura 2, "menu'' 
secundário, são permitidas livremente nas áreas Tem
porária e de Trabalho: copiar, anexar e ordenar. 

b - Área Temporária 
Além do uso conjunto com a Área de Trabalho para 

a função descrita no item anterior, essa área pode ser 
usada para acomodar ou copiar das bases de dados da 
Área Permanence, visando á sua manutenção por qual
quer usuário interessado. Uma vez acionado esse pro
cedimento, só ao administrador do banco de dados será 
facultado retornar os dados modificados para a Área 
Permanente. 

c - Área Permanente 
Essa área foi projetada para o administrador do 

banco de dados. O sistema exige uma senha para ma-
nutençáo e transferência de bases de dados provenientes 
das duas anteriores. Entretanto, qualquer usuário pode 
consultar e copiar o conteúdo das informações nela 
registradas. 

Feita a crítica visual das fichas contidas na Area 
Temporária, o administrador do banco de dados pode 
então anexá-las às existentes na Área Permanente. 

TABELAS DO SISTEMA 

A figura 3 mostra o "menu" desse subsistema. So
mente a manutenção das tabelas £ restrita ao admi
nistrador do banco de dados. 

CONCLUSÕES 

O sistema implantado na Universidade de Brasília 
será utilizado como base para padrão biasileiro, após 
sua aprovação pelo Grupo de Trabalho Brasileiro do 
IGCP-239-IGBA, prevendo-se inicialmente a implan-

tação de bascos de dados geoqufmicos c pctrolõgicos na 
CPRM (Rio de Janeiro, Manaus c Recife), UFBa, 
UFMG, USP, UFRS e UnB. Essas instituições, através 
de seus representantes junto ao projeto, serão respon
sáveis pela recolha de dados brasileiros publicados no 
pais e no exterior, de modo a alimentar conveniente
mente o banco de dados. 

Outras instituições ou pesquisadores terão os dados 
disponíveis para utilização do sistema sem quaisquer 
restrições, na medida em que o principal objetivo é 
divulgar os dados brasileiros e proporcionar condições 
de sua integração e correlação regional e internacional. 

A transferência dos dados brasileiros para o World 
Data Center A, em Boukkr, Colorado (USA), será 
executada pela Universidade de Brasília, responsável 
pela coordenação das atividades do projeto no BrasiL 
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA BDRI - UBB - V2.0 

1. BBL: 
2 DAT: 
3. ISO: 
4. MIN: 
5. TEX: 

Area Pcimanente 
rKBB 

1 
19 
3 
7 

A - Aiuibo # [ ] 
P - Pesquisar # [ j 
S - Suprimir # [ j 

BASES DE DADOS 

Area Temporária 
ncoBS 

6. BBL: 2 
7. DAT: 19 
S. ISO 3 
9. MIN: 7 

i a TEX: I 

SELECIONE: A44,P,M,C.SA.T 
L - Listar # [ 1 
M -Modificar # [ ] 
X — ProXimo menu 

AreadeTrabaBio 
I*KHutt 

II . BBL: 1 
l i DAT: 19 
13. ISO 6 
14. MIN: 7 
15. TEX: 0 

I ] 
I-Imorirmr # [ 1 
C-Checar # [ ] 

- SAU/CPD/UnB -

Fig. 1 - "Menu" da BDRMJnB, nrVd 1. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA BDRI - UnB - V2.0 

BASES DE DADOS 

1. BBL: 
2. DAT: 
3. ISO: 
4. MIN: 
5. TEX: 

Area Permanente 
Ficha» 

1 
19 
3 
7 
1 

Area Temporária 
17;, § . - -

nenas 
6. BBL: 2 
7. DAT: 19 
8. ISO: 3 
9. MIN: 7 

10. TEX: 1 

Area de Trabalho 
nenas 

11 BBL: 1 
12. DAT: 19 
13. ISO. 6 
14. MIN: 7 
15. TEX: 0 

A - Anexar de 
C - Copiar de 
O - Ordenar de 

# [ 
# [ 
# [ 

SELECIONE: A,C,0,B,V,T ( ] 
Jpara#( 
] p a n # [ 

B-TaBebs 
V - Voltar 
T ^ TcnSaUMLT 

- SAU/CPD/UnB 

Fig. 2 - "Menu" da BDRMJnB, nível 2. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA BDRI- UnB 

TABELAS DO SISTEMA 

1. Idade-substanrm» 
2. Idade-adjetivos 
3. S. classificação 

4. Rocha» 
5. Unidade geológica 
6. Unidade geográfica 

7. D. petrografko 
8. 
9. Mineral 

10. C. iraneralogica 
11. Método 
12 Pubbcacao 

A - Auxnb # [ 
P - Pesquisar # ( 

SELECIONE: AWJPMO.V 
L -Listar # [ ) 
M - Modificar # ( ] 
V - Voltar 

í J 
I - Imprimir # [ ] 
O - Ordenar # [ ] 

SAU/CPD/UnB 

Fig. 3 - "Menu" de tabelas da BDRMJnB. 
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GRANITO CAJU-ASPECTOS QUÍMICOS-MINERALÓGICOS NA 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS BACIAS DE DRENAGEM DOS RIOS 
UBATIBA E CARANGUEJO, LAGOAS DE MARICÁ E GUARAPINA, 

RESPECTIVAMENTE, MARICÁ, RIO DE JANEIRO 

RESUMO 

Por sua localização, entre as bacias de drenagem dos 
rios Ubatíba e Caranguejo, que deságuam nas lagoas de 
Maricá e Guarapina, respectivamente, na região de Ma
ricá, Rio de Janeiro, toma-se o Granito Caju importante. 
Por isso, análises química e minerológica foram execu
tadas. Os valores determinados são discutidos com base 
no trabalho de compõelaboratório, servindo debasepara 
posteriores pesquisas litogeoqubnkas elou ambientais. 

INTRODUÇÃO 

Inúmeros corpos graníticos, "stocks" e batólitos pré-
cambrianos pontilham ao longo do bordo continental 
brasileiro. Alguns destes afloram no estado do Rio de 
Janeiro. Na área de Maricá/Saquarema (figura 1) se 
estudou pequena massa granítica que, por sua 
localização geográfica (serra do Caju), recebeu o nome 
de Granito Caju. Pouco se tem trabalhado nessas rochas; 
o conhecimento existente foi em função de mapeamento 
geológico regional sistemático, escala 1:50.000. 

Procurou-se, aqui, melhor caracterizar esse corpo, 
química e mineralogicamente, dando assim elementos 
básicos para os estudos ambientais das áreas de in
fluência dessas rochas-bacias de drenagem dos rios 
Ubatiba e Caranguejo. 

GEOLOGIA REGIONAL 

O Granito Caju, na área considerada, faz contato 
com quatro unidades, a saber: Unidade São Fidélis, 
Unidade PalmitaL Unidade Maricá e Unidade Tingui 
(DRM/GEOMITEC, 1981). São rochas gnáissicas (fi
gura 3). 

As unidades São Fidélis e Palmital são constituídas 
por sillimanita-biotita-plagioclásio-gnaisses, localmente 
com granada ou ainda cordierita. O contato entre ambas 
é transicional 

As unidades Maricá e Tingui são constituídas por 
biotita-plagioclásio-gnaisses a biotita-plagioclásio-
hornblenda-gnaísses, com granada subordinada, sendo o 
contato entre ambas tido como transicional. 

Braz Afonso de Souza Sanches 
Maurício Eisler de Paula Santos 

Dep. de Geoquimica, Instituto de Qulmica-UFF 

O Granito Caju foi geneticamente associado à Uni
dade Maricá (DRM/GEOMITEC, op. cit.). O fratu-
ramento mais significativo 6 NE-SW. Ocorrem também 
direções E-W e NW-SE, se bem que não tão importantes 
quanto a primeira. 

GEOLOGIA LOCAL 

Nas bacias dos rios Ubatiba e Caranguejo o Granito 
Caju ocorre quase que exclusivamente sob a forma de 
blocos. Possui coloração cinza-clara esbranquiçada, ta
manho dos grãos não-superior a 5mm, macroscopica-
mente homogêneo. Pequenas superfícies brihosas, pla
narei, indicam a presença dos feldspatos. Quando se 
tem afloramento, por exemplo Ponto 13 (figura 2), não 
se tem acesso com a encaixantc, quer pela cobertura 
vegetal densa, quer pelo perfil escarpado. Próximo ao 
Ponto 3, onde tal situação se verifica, é possível visualizar 
de forma distante, encaixado em material gnáissico e, 
aparentemente, sob a forma de "sill". A presença de 
perfis de alteração é uma coustante. É freqüente ocor
rerem enclaves (gnáissicos e pegmatíticos) no Granito 
Caju, sendo o contato brusco. 

Próximo ao Ponto 4 enconirou-se material brechado 
(brecha tectônica?), onde fragmentos angulosos quart-
zosos são vistos numa matriz marrom-clara-avermelha-
da. 

Depósitos aluviais, coluviais e cobertura vegetal 
constituem a maior parte da área exposta. 

METODOLOGIA 

Foram executados caminhamentos utilizando-se fo
tografias aéreas, 1:20.000 (FAB/DRM, 1976), cartas to
pográficas geográficas da Folha Maricá (Ministério do 
Exército, 1986) e Folha Saquarema (IBGE, 1974), ambas 
na escala 1:50.000 e a base geológica da área estudada -
Bloco Baía de Guanabara (DRM/GEOMITEC, op. 
cit.). Imagens de satélite, LANDSAT, tratadas por 
computação, mostraram com clareza, além das direções 
tectônicas de fácil visualização, a direção NW-SE 
(Campredon, R./Univ. de Nice, pers. comm.). 

As rochas coletadas do Granito Caju foram la-
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minadas (microscopia transmitida), confeccionadas scc-
ções polidas (microscopia refletida) e preparadas para a 
obtenção dos dados químicos. 

Para os dados químicos as amostras foram britadas 
(brítador de mandíbulas tipo Blake), partindo-se de 
aproximadamente 2kg de rocha, atingindo-se tamanho 
máximo da ordem de 0,8cm. Após efetuado quarteamen-
to tornou-se cerca de 150g do material que foi mofdo em 
moinho de bolas de ágata, bolas de lcm de diâmetro, 
atingindo tamanho inferior a 200#. Determinou-se SiCh, 
TÍO2, M2O3, Fe203, FeO, MgO, MnO, CaO, Na2Ü, 
K2O, P2O5, P.F. (Perda ao Fogo), H2O, Pb e Zn. 

Os métodos utilizados nas determinações foram: 

a) Absorção Atômica com Chama: AI, Fe total, 
Mg, Mn e Ca. 

b) Emissão Atômica em Chama: Na e K. 

c) Colorimetria: Ti, P e Si (Si com FIA - "Flow 
Injection Analysis") 

d) Gravimetria: H2O e P.F. 

e) Titulometria: Fe II 

0 Fluorescência de Raios X: Pb e Zn. 

Para os três primeiros métodos utilizou-se a abertura 
da amostra com metaborato de lítio (Barredo & Diez, 
1976). Alíquotas foram tomadas e determinados Ti, P e 
Si (Johnson & Maxwell, 1981), sendo que para o Si 
utilizou-se o FIA (Santelli & Sanchez, 1986). Para o Fe II 
utilizou-se o método de Whipple (Sanchez & Silveira, 
1989). Os elementos-traço (Pb e Zn) foram deter
minados utilizando-se pastilhas prensadas (amostra 
moída + fenolformaldeído) e aquecidas a 250°C, a fim 
de melhor aglutinar as partículas. 

Todos os valores obtidos, exceto aqueles de 
gravimetria, foram aferidos por Padrões Internacionais 
de Rochas - G-2, AGV-1, GSP-1, RGM-1, BHVO-1, 
Sco-1, SGR-1, STM-1, SDC-1, W-2 e QLO-1, 
(USGS/USA), que sofreram igual tratamento químico 
das amostras. 

DADOS PETROGRÁFICOS E QUÍMICOS 

A constituição mineralôgica do Granito Caju é sim
ples: quartzo, plagioclásio, álcalifeldspato, micas (biotita 
e muscovita), zireão, apatita e opacos (magnetita, he-
matita e pinta?). Textura granular xenomórfica, por ve
zes hipidiomórfíca, com leve tendência porfírítica. O 
tamanho dos grãos está no intervalo 0,2-4,5mm, com 
maior incidência de l-3mm. 

Os grãos de plagioclásio, xenomórficos a hipi-
diomórficos, estão na ordem de 0,8-2mm, atingindo por 
vezes 3-4mm. Sua composição está na faixa An28-An33. 

Freqüentemente geminados polissinteticamente, inci
pientemente alterados, por vezes com certa profundi
dade, apresentando bordos albíticos ou ainda iamelas 
deformadas tectonicamente. Não raro, formam peque
nos aglomerados alongados. 

Os álcalifeldspatos (microclma), xenomórficos, di
mensão variando de 0,4-4mm, geralmente l-2mm, não 
evidenciam alterações. Com certa freqüência englobam 
grãos de quartzo e, menos freqüentemente, grãos de 
biotita e plagioclásios. Apresentam bordos albíticos. 

Os grãos de quartzo, 0,6-4mm, em geral de l-2mm, 
xenomórficos, apresentam forte extinção ondulante. 
Aparecem envolvendo, com certa freqüência álcali
feldspato (microclina) e, menos freqüentemente biotita. 
Ocorrem isoladamente ou formando pequenas venu-
lações, adquirindo forma alongada. 

A biotita, marrom-clara, tamanho variando de 0,2-
2mm, em geral 0,8-lmm, freqüentemente alterada 
(ciorítizada), aparece associada a opacos (hematita) e 
com inclusões de apatita e/ou zireão. Não mostram 
orientação preferencial. 

Muscovita (0,2-3mm), em geral 0,8mm, com certa 
freqüência é encontrada de forma concordante à 
clivagem basal da biotita. 

Os opacos, finamente granulares (0,l-0,5mm), em 
geral 0,2mm, estão representados quase que exclusiva
mente por magnetita (90%) e hematita (10%). Há 
evidência de ocorrência de pirita englobada na mag
netita, porém por sua dimensão extremamente pequena, 
torna-se difícil a confirmação. 

Pequenos cristais de zireão e apatita são encontrados 
regularmente nessas rochas, de forma isolada ou inclusa 
em biotita ou ainda quartzo. 

As análises modais obtidas para os exemplares do 
Granito Caju são mostradas na tabela 1; os resultados 
químicos na tabela 2. 

DISCUSSÃO DOS DADOS 

Pelas análises modais as rochas foram classificadas 
como quartzomonzonitos (Streckeisen, 1975). É 
freqüente a biotita estar ciorítizada, o plagioclásio al
terado e o álcalifeldspato inalterado. 

No que se refere ao comportamento lateral, as amos
tras pouca variação demonstram, com relação à mi-
neralogia. 

Esses dados sugeriram que quimicamente as rochas 
estudadas variariam pouco, o que ficou comprovado. 

Observando-se os resultados químicos (elementos 
maiores e menores), constata-se que os valores de S1O2, 
T1O2, MnO, Na20, K2O e P2O5 das diversas amostras 
estão muito próximos. Pequenas oscilações ocorrem em 
AI2O3, Fe2Ó3, FeO e MgO. A porcentagem Fe203 
aumenta em C-13, C-14, C-17 e C-19, enquanto que as 
porcentagens FeO e % MgO diminuem, mostrando que 
essas variações estão intimamente associadas à clo-
ritízação das bíotitas com conseqüente formação de 
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hematita, como também ao maior volume de opacos nas 
amostras, não-decorrentes de processos intempericos. 

A porcentagem CaO está ligeiramente menor, 
provavelmente em função da alteração dos plagioclásios. 

O ligeiro enriquecimento de AI2O3 em C-17 e C 19 
deve estar associado ao intemperismo do plagioclásio e à 
maior presença de muscovita. 

A composição química média das rochas estudadas 
muito se aproxima do granito G-l da USGS/USA (Fla
nagan, 1976), como também ao granito calcialcalino (ta
bela 3) e sua composição normativa (tabela 4) cor
respondente (Nockolds, 1954). 

Com relação aos elementos-traço Pb e Zn, com
parando-se os valores calculados, partindo-se do volume 
do mineral considerado e, tomando-se como referência 
aqueles citados por Porstner & Wittmann (1979) (tabela 
5), obteve-se que o Pb calculado está próximo do valor 
determinado (tabela 6),enquanto que o Zn calculado 
está aproximadamente três vezes maior que o valor de
terminado. Esse fato decorre, provavelmente, por ter 
sido considerado somente para os cálculos o volume de 
biotita. Se o volume de clorita fosse considerado, pro
vavelmente o valor calculado convergiria para o deter
minado 
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Tabela 1 - Análises Modus-Gramto Caju. 

Ouartzo 
Akalifeldspato 
Plagioclásio 
Biotiu 
Muscovíta 
Opacos 
Apatita 
Ziicáo 

C l / 2 

39.6 
263 
223 

7.0 
4 3 
0.3 
0.1 
0.1 

C-4 

26.4 
40.6 
23.6 
6.7 
2.0 
0 3 
0.1 
ai 

C-5 

22.8 
39.8 
263 
7.8 
2 3 
0 3 
02 
0.1 

C-9 

293 
23.4 
363 
7.6 
2.6 
0 3 
0 2 
0.1 

C-13 

24.1 
31.0 
34.0 
4.7 
3 3 
2.0 
0 3 
0.4 

C-14 

26.6 
34.8 
28.8 

5.1 
2.7 
1.4 
0.4 
0.2 

C-17 

26.9 
30.8 
273 
6 3 
7.6 
0.4 
0.2 
0.1 

C-l» 

25.4 
30.7 
27.4 
6.0 
8 3 
ai 
0.1 
0.1 

Tabela 2 - Análises Quumcas-Gnunco Caju. 

S1O2 
T1O2 
AI2O3 
Fe203 
FcO 
MgO 
MnO 
CaO 
Na20 
K2O 
P2O5 
P.F. 
H 2 0 

Total 

Fe total 
Fe203 

(ppm) 
Pb 

Zn 

C-l /2 

71.26 
0.48 

14.92 
0.74 
1.17 
0.53 
0.03 
1.15 
3.17 
532 
0.11 
0.82 
0.36 

100.06 

2.04 

34 

40 

C-4 

70.98 
038 

14.31 
0.41 
1.12 
0.33 
0.02 
1.24 
3.15 
6.22 
0.11 
0.75 
030 

99.52 

1.65 

38 

38 

C-5 

7032 
0.42 

13.39 
0.43 
1.24 
0.36 
0.02 
1.79 
3.16 
5.98 
0.11 
1.18 
0.04 

98.64 

1.81 

34 

47 

C-» 

69.91 
0.60 

14.00 
0.24 
134 
0.42 
0.02 
1.36 
3.13 
6.08 
0.10 
1.16 
0.51 

99.07 

1.95 

28 

40 

C-13 

72.86 
033 

14.00 
1.04 
0.84 
0.31 
0.03 
0.77 
3.30 
5.67 
0.11 
0.69 
038 

10033 

1.97 

29 

35 

C-14 

7037 
0.48 

14.92 
0.92 
0.99 
0.34 
0.03 
0.81 
3.12 
5.57 
0.10 
0.81 
030 

99.16 

2.02 

31 

33 

C-17 

70.47 
0 3 7 

15.83 
1.27 
0.71 
0.24 
0.03 
0.72 
3.10 
5.38 
0.12 
1.02 
0.36 

99.82 

106 

29 

36 

C-19 

70.65 
033 

15.42 
1.46 
033 
0.16 
0.02 
0.64 
3.01 
5.68 
0.12 
1.02 
0.48 

9932 

1.83 

27 

46 

X 

70.90 
030 

14.60 
0.82 
0.99 
0.34 
0.03 
1.06 
3.14 
5.74 
0.11 
0.93 
039 

99.55 

1.92 

31 

39 
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Composição Qufmka Granito Cakwdcatino - Mé
dia Granito Caju. 

Tabela 4 — Composição Normativa Granito Calrialcalmo 
Gianito Caju. 

SK)2 
r i02 
AI203 
Fe203 
FeO 
MgO 
MnO 
CaO 
Na20 
K2O 
P2O5 

Nodrokb(1954) 

72.08 
0.37 

13.86 
0.86 
1.67 
0.52 
0.06 
1.33 
3.08 
5.46 
0.18 

X (Granito Cajn) 

70.90 
0.50 

14.60 
0.82 
0.99 
0.34 
0.03 
1.06 
3.14 
5.74 
0.11 

quartzo 
corfndon 
ortoclásto 
albita 
anortita 
enstatita 
fenossflita 
hematita 
magoe titã 
flmenita 
apaúta 
diopstd» 
hedenbergita 

29.50 
2.10 

32.80 
25.20 
4.50 
1.30 
1.90 
— 
0.90 
0.60 
0.70 

28.00 
1.70 

33.90 
26.60 
4.10 
0.50 
0.80 
0.30 
0.80 
0.90 
030 
0.20 
0.20 

Tabela 5 — Concentrações Utilizadas para Minerais - Granito 
Caju. 

Zn (ppm) Pb (ppm) 

Álcalifeldspato 
Plagiocláao 
Biotita 
Muscovita 

15 
17 

527 
59 

53 
10 
29 
7 

Tabela 6 - Valores Determinados e Calculados para Zn e Pb - Granito Caju. 

Zn (ppm) Pb (ppm) 
Determinado Calculado Determinado Calculado 

C-l/2 
C-4 
C-5 
C-9 
C-13 
C-14 
C-17 
C-19 

40 
38 
47 
40 
35 
33 
36 
46 

110 
106 
123 
120 
74 
81 

103 
95 

34 
38 
34 
28 
29 
31 
29 
27 

36 
56 
55 
32 
43 
48 
42 
42 

39 102 31 44 
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INTERPRETAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES QUÍMICAS DOS CUMULATOS 
DO MACIÇO GABRO-ANORTOSÍTICO DO RIO PIAU - BAHIA 

Manoel Jeronimo Moreira Cruz™ 
Michel DemangeO 
Michel Fonteiües^ 

RESUMO 

O Complexo Gabro-Anonosiàco do Rio Piau i um 
corpo intntsivo acomodado, colocado nos terrenos 
enderbtaco<hamockíticosdo núcleo de Jequié (Cniton do 
Soo Francisco, Bahia, Brasil). 

Os dados geoqubnkos indicam que o maciço do no 
Piau i formado por duas séries magmáticas, melhor iden
tificadas na base dos elementos terras raras, titânio, 
fósforo, (trio, nióbio egáiio. Essas duas séries magnéticas 
mostram uma evolução tipicamente toleíticae vários após 
de rochas cumuláacas. 

A evolução de cada uma dessa linha é feita por 
diferenciação e acumulação, desde os termos básicos 
(MgO = 10%) até os intermediários (MgO = 2%) e 
apresentam um desenvolvimento semelhante ao liquido 
doSkaergaard 

INTRODUÇÃO 

O maciço do rio Piau possui uma forma elíptica, 
irregular, de cerca de 13km de comprimento e 6,5km de 
largura e está situado a aproximadamente 2S0km ao sul 
de Salvador (figura 1) (Cruz, 1983). 

O corpo gabro-anortosítico tem direção aproximada 
NE/SW e apresenta uma divisão interna em duas partes: 
o conjunto principal, formado por anortositos, "motled"-
anortositos e gabronorítos de diversas granulações; e o 
conjunto subordinado, constituído essencialmente de 
rochas gabróicas, dentre as quais se distinguem as 
rochas gabróicas a olrvina (Cruz, 1989). 

O maciço 6 intrusivo nas rochas da série enderbo-
charnockítica da região de Mutuípe de Barbosa (1986). 
Nas bordas imediatas de contatos são encontradas 
rochas de granulação fina, como facies de bordas 
resinadas. 

As rochas do maciço do rio Piau sofreram uma 
evolução complexa, inicialmente magmática, posterior
mente tectônica e metamórfica (Cruz, 1989). 

As texturas magmáticas são freqüentemente conser
vadas e se encontram, via de regra, texturas típicas de 
complexos básicos estratificados, do tipo ad-cumulato 
(Wager & Brown, 1967), onde a fração intracumulátíca é 
extremamente reduzida ou mesmo ausente. Em geral, as 
rochas do maciço apresentam texturas de granulação 
média a grossa, que sugerem fenômenos cumulativos. 

A história tectônica é marcada pela presença de 
cristais quebrados erecristalizadose os efeitos dos even
tos metamórficos são constatados pelas texturas gra-
noblástícas, em mosaico, típicas de recristalizações. 

CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA 

A maior parte das rochas do rio Piau 6 cumulativa 
(Cruz, 1989). Os anortositos e "mottled'-anortositos 
freqüentemente apresentam texturas de ad-cumulatos 
(Wager & Brown, op. cit.). As texturas das rochas 
gabronoríticas de granulação média a grossa sugerem 
também fenômenos acumulativos. Pode-se igualmente 
suspeitar de tais processos acumulativos nas rochas 
gabróicas a oüvina, traduzidos pela presença maciça de 
magnetita e apatita. Os gabronoritos de granulação fina 
podem ser interpretados, em primeira aproximação, 
como representantes da fase líquida, pois aparecem 
como bordas resfriadas do maciço e, segundo 
observações petrográficas e de campo, essas rochas não 
parecem ter sido fortemente afetadas por efeitos de 
acuara 

As análises químicas das rochas do rio Piau são 
apresentadas nas tabelas IA, IB, 1C, ID, Os elementos 
maiores e traços foram obtidos por fhiorescência de 
raios X no laboratório da GEOSOL, Brasil, no 
laboratório da Escola de Minas de Saint Etienne 
(França) e na Universidade de Freibourg, Alemanha. Os 
elementos terras raras foram analisados por ativação 
neutrônica nos laboratórios de Saint Etienne (França) e 
por ICP na GEOSOL (Brasil). 

O diagrama AI-F ÍA (Besson & Fonteilles, 1974) foi 
introduzido para discutir as diferentes séries 
magmáticas subalcalinas, através dos constituintes 
maiores inertes a fenômenos pós-magmáticos ou 
hidrotermais tardios, que modificam o cálcio e os al-
calinos. Esse diagrama é particularmente cômodo para 
se discutir os fenômenos acumulativos com a separação 
de domínios dos diferentes tipos de cumulatos 
(feldspáticos/ferromagnesianos) (in Cruz, 1989). 

As análises do conjunto de rochas do maciço de rio 
Piau, lançadas nesse diagrama (figura 2), identificam 
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quatro grupos; grupo I - comporta as rochas gabrono-
ríticas de granulação fina, as quais desenvolvem um 
alinhamento toleítico semelhante ao do Skaergaard, 
sugerido por Wager & Brown (op. cit.); grupo II -
assembléia dos gabros e gabronoritos a olivina. Esse 
grupo 6 distinto por um enriquecimento em ferro e uma 
relação MgO/FeO particularmente baixa. Essas rochas 
são certamente de afinidade toleítica e representam um 
produto de evolução da série precedente. Não é total
mente excluído que elas apresentem fenômenos 
acumulativos, como sugerem as texturas microscópicas e 
os teores elevados em ferro, superiores ao do líquido do 
Skaergaard; grupo m - os anortositos e os "mottled"-
anortositos se agrupam nas vizinhanças do pólo AI, 
como uma nuvem que vai do termo mais ferromag-
nesiano até ao termo ricamente plagioclásico; grupo 
IV - os gabronoritos de granulação média a grossa e os 
Icucogabronoritos formam uma família intermediária 
entre os grupos I e III. 

No diagrama AI-F-M (figura 2) os grupos II e IV 
desenvolvem um "trend" que se pode interpretar como 
calqalcalmo. Entretanto, essa hipótese não poderá ser 
defendida pois as rochas do rio Piau não são ácidas, 
tonalíticas ou graníticas, originárias de uma linha calcial-
calina, mas, na verdade, elas são cumulatos mais ou 
menos ricos em plagioclásio, com teores de AI2O3 supe
riores a 20% para o grupo II e compreendidos entre 16 a 
21% para o grupo IV. Os teores em cálcio são elevados 
(9 a 12%), enquanto que os valores em Na20 são 
moderados e variam proporcionalmente aos teores de 
alumínio, o que corresponde a um plagioclásio mais ou 
menos cálcico de composição quase que constante 
(An50-60). Quanto aos teores em potássio, estes são 
inferiores a 0,46%. Essas diferentes características cor
respondem às rochas básicas acumulativas em 
plagioclásio de diversos graus (Cruz, 1989). O grupo D 
pode corresponder a cumulatos puramente 
plagioclásicos e o grupo IV a cumulatos mistos. 

DISTINÇÃO DAS LINHAS MAGMÁTICAS 

Todas as rochas do rio Piau, acumulativas ou não, 
foram formadas a partir de líquidos básicos, e a 
discussão da existência de uma ou várias linhas 
magmátícas pode ser feita facilmente pelo emprego dos 
elementos nigromagmatófilos (Treuíl & Varet, 1973). 
Esses elementos possuem a propriedade de não serem 
aprisionados pelas fases cristalizadas e ficarem sempre 
na fase líquida. Entre os elementos dosados, os 
nigromagmatófilos mais comumente indicadores nos 
líquidos básicos são os seguintes: Ti, P, Zr, Nb, Y e os 
elementos terras raras (exceto o Eu). O emprego desses 
elementos permite, em particular, escapar os fenômenos 
acumulativos. 

Efetivamente, em um mesmo conjunto magmátíco 
supostamente formado por cristalização fracionada, o 
que seria a interpretação mais natural, tendo em vista os 

espetaculares efeitos de acumulação, todas as rochas de 
uma serie comagmátka possuem relação constante de 
dois elementos higromagtófilos quaisquer (Treuil & 
Varet, op. cit.). Em particular, as formas da- vrvasdos 
elementos terras raras, os quais não dependem o<> grau 
de acumulação magmática, apenas seus teores poJem 
mudar. É importante se ter em conta que as rochas do 
rio Piau são cumulatos do tipo "éclatés" (com o sentic o 
de Fonteilles, 1976) e que a distribuição das análises 
sobre um diagrama pode estar ligeiramente dispersada. 

OS ELEMENTOS TERRAS RARAS 

O exame das curvas dos elementos terras raras 
(figuras 4 e 5) mostra o agrupamento das rochas do rio 
Piau em dois conjuntos. Estes formam espectros de 
formas auálegas que se separam um do outro por 
translação. Essas analogias de formas podem ser carac
terizadas significativamente com o auxílio das relações 
(La/Gd)n e (Gd/Yb)n (figura 3), o que sugere a 
presença de duas linhas magmáticas assim carac
terizadas: Linha "A" (anortosítica) que apresenta 
relação (La/Gd)n superior a 3,6 (com exceção das 
anáfces 25 e 59, que pertencem, sem ambigüidade, a 
essa linha, por outras características) e relação 
(Gd/Yb)n superior a 1,0; Linha "G" (gabróica), que 
apresenta relação (La/Gd)n inferior a 3,6 e relação 
(Gd/Yb)n inferior a 1,0. 

Todos os anortositos pertencem à linha "A" e, por 
esse motivo, nós a designamos de linha "A" anortosítica. 
A linha "G" é constituída essencialmente por rochas 
gabróicas e, por esse motivo, nós a designamos de linha 
"G" (gabróica). 

Observa-se que nas duas linhas existem diversas 
variedades de curvas dos elementos terras raras. Assim, 
nas figuras 4 e 5 as curvas dos elementos terras raras das 
amostras 1 e 2 são nitidamente diferentes das demais 
rochas analisadas. A forte anomalia positiva de Eu pode 
ser atribuída à acumulação do plagioclásio (Philpots & 
Schnetzler, 1967) e justamente as amostras 1 e 2 apresen
tam as mais fortes anomalias e são rochas nitidamente 
anortosíticas. 

OS DEMAIS ELEMENTOS 
HIGROMAGMATÓF1LOS 

A distinção entre as linhas "A" e "G" do maciço do 
rio Piau é confirmada pela utilização de outros elemen
tos nigromagmatófilos. A característica de dois elemen
tos nigromagmatófilos é marcada em um diagrama 
bilogaritmo pelo alinhamento dos pontos de uma mesma 
série magmática, segundo uma reta de decüvidade 1. A 
posição das diferentes retas no diagrama distingue as 
diferentes séries (Treuil & Varet, op. cit.). Lançando-se 
em função de Zr, os elementos Ti, P, Nb, Y e os terras 
raras (figuras 6 a 12), caracteriza-se o caráter 
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incompatível desses elementos e a distinção efetiva das 
duas linhas. O gálio, mesmo não sendo um elemento 
higromagmatófilo, separa as duas linhas "A" e "G" do 
maciço (figura 14). 

A separação das duas linhas 6 também obtida pele 
uso de di?gp-»mac ternários, associando-se três dos ele
mentos supracitados, por exemplo, o Nb-TiOz-Zr 
(figura 13). 

ASPECTOS PARTICULARES DAS 
DUAS UNHAS DO MACIÇO 

Liaha-G* 

A linha "G" aparece como uma série toleítica par
ticularmente rica em ferro. Esse caráter é precisado com 
o uso dos diagramas FeO/MgO, Ti02/MgO e 
AbOVMgO (figuras 15,17 e 19).: 

- as variações de FeO em função do MgO (figura 
15) mostram os pontos alinhados segundo uma 
curva que se inicia a 10% de MgO e 10% de 
FeO. Os pontos iniciais correspondem aos gabro-
noritos de granulação fina. O MgO decresce de 
10 a 1,5% e o FeO cresce de 10 a cerca de 22%; 

- o valor de T1O2 é máximo para o MgO vizinho 
a 3%; a partir desse ponto a curva decresce em 
titânio. A amostra 331 apresenta-se ligeiramente 
cumulativa em T1O2; 

- os teores de AI2O3 são alinhados e caracterizam 
uma curva evolutiva que se inicia a cerca de 15% 
de alumina para MgO aproximadamente igual a 
10%. Os valores decrescem fracamente até AI2O3 
aproximadamente igual a 12% e MgO igual a 
3%. 

Os Cumulates da Linha "G" 

São rochas ricas em plagioclásio (An50-60). Petro-
graficamente são classificadas como rochas gabrono-
ríticas de granulação grosseira. Discutir-se-á caso por 
caso: 

- amostra 7: no diagrama Al-F-M (figura 2) essa 
análise está colocada entre as rochas anortosí-
ticas do grupo III. De fato, o teor elevado de 
AI2O3 (24,49%) é o responsável pelo desloca
mento desse ponto da curva evolutiva linha "G" 
sobre o diagrama Ah03/MgO (figura 17). A rela
ção FeO/MgO é da ordem de 5 e TiOz/MgO 
próximo a 0,5; 

- a amostra 41: é um cumulato plagioclásico, o teor 
de AI2O3 é da ordem de 19,6%, ou seja, menos 
elevado que a amostra 7. No diagrama Al-F-M 
essa amostra está colocada entre as rochas do 

grupo IV. Ela aparece separada da curva de evo
lução sobre o diagrama do alumínio em função 
do magnésio (figura 17) e razões FeO/MgO 3 
e Ti02/MgO 05 (figuras 15 e 19). 

Linha"A* 

Essa linha corresponde aos grupos D, ID e IV distin-
guidos no diagrama Al-F-M (figura 2) e mais 29,44 e 60 
do grupo I. A amostra 25 é cumulativa, mas foi utilizada 
como representante das partes mais evoluídas do 
maciço. Colocando-se de lado os pontos dos grupos I e 
II, a maior parte das amostras que constituem os demais 
grupos corresponde a cumulates plagioclásicos, que não 
são representantes da evolução do líquido. Nesse ponto, 
constatamos então o grande problema de identificação 
do líquido de séries anortosíticas. Essa dificuldade não é 
um caso particular de nossas rochas do rio Piau, mas da 
origem de todas as rochas anortosíticas, sejam dos gran
des batólitos do Canadá ou da Europa setentrional, dos 
anortositos arqueanos e do Proterozóico e dos anor-
tositos da Lua (Ashwal et alii, 1983). 

O Líquido da Linha "A" 

As amostras 29, 44 e 60 nos parece representar as 
fases líquidas da linha "A" ou ao menos as amostras mais 
próximas dos líquidos. A amostra 25 é ligeiramente 
acumulativa em P2O5, FeO e TÍO2. As amostras 29 e 44 
são representantes das bordas resinadas do maciço e se 
tratam de gabronoritos de granulação fina, associados 
diretamente aos anortositos, conforme constatação de 
campo. 

Nos diagramas FeO/MgO, Ti02/MgO e Ah03/MgO 
(figuras 16,18 e 20) a evolução da curva do líquido que 
representa a linha "A" possui valor relativamente seme
lhante à evolução da curva da linha "G" e do Skaergaard 
(de Wager & Brown op. tit.), se mostrando ligeiramente 
mais rica em ferro e titânio que a linha precedente. 

Os Cumulates da Linha "A" 

Os cumulates anortosíticos e gabronoríticos da linha 
"A" serão discutidos sobre os diagramas do ferro, titânio 
e alumínio em função aos magnésios (figuras 16,18 e 20). 
O diagrama 18 mostra que essas rochas são essencial
mente cumulates plagioclásicos com valores de anortita 
pouco variáveis (An50-60). Os líquidos que cristalizam 
esses cumulatos podem ser expressos com o auxílio do 
diagrama FeO/MgO (figura 16). De fato, o líquido a 
partir do qual se forma um cumulato plagioclásico está 
situado na intersecção da curva dos líquidos com a reta 
que liga a origem (plagioclásio Fe = Mg = Ti = O) e o 
ponto representativo do cumulato (Cruz, 1989). Os pon
tos situados sobre uma mesma reta são provenientes de 
um mesmo líquido, com proporções diferentes de fra
ções acumuladas. A partir desses diagramas e com o 
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amrjho do diagrama TiOa/MgO (figura 20) pode-se cks-
sificar os cumulates da linha "A" do rio Pira em diferen
tes grupos, em função das relações ferro, titânio e mag-
nésio. 

O grupo A (2, 3,5, 4, 33,34,35, 36) se caracteriza 
pela razão FeO/MgO e TKfc/MgO elevada (FeO/MgO 
= 20 e Ti02/MgO = 2). São cumulatos piagiocUsicos 
ricos em ferro, provenientes de líquidos evoluídos (MgO 
= 1 a 2%). As amostras 25, 26 c 59 aparecem como 
cumulatos ferrotitanados, que seriam provavelmente a 
coetraparte (cumulate "édaté") do cumulato plagioclá-
sko. Realmente, a discussão desses ciimulalos 6 bastante 
mais complexa, visto que eks são sem duvidas omuilatos 
uc\^ésn(Fonteilles,op.ck0dctrêsp6k)s:plagioclásio, 
ilirtenita-magnetita e piroxênio; o líquido parental dessas 
rochas cumulativas 6 bastante menos evoluído do que 
sugere o alinhamento dos diagramas em função do MgO. 
O fato de que os teores em Zr, Y e Nb das amostras 
acumulativas 25 e 59 sejam idênticos ao da amostra 60 
mostra que esses cumulatos são originárias de um lí
quido próximo ao da amostra 60. 

No seio do grupo A estão englobadas as amostras 5, 
35 e 36, caracterizadas por teores em FeO e IÍO2 ele
vados. Essas amostras são cumulatos mistos, plagioclásio 
e ilmenita, originários de líquidos idênticos ao grupo A. 

O grupo B (anortositos) são as amostras que pos
suem relações FeO/MgO~ 5, Ti02/MgO~ 0,5. Não e-
xiste um enriquecimento especial em FeO e TÍO2. Essa 
família aparece como cumulatos plagioclásicos, onde 
existe apenas uma diferença entre líquido e sólido 
(plagioclásio). São nitidamente provenientes de líquidos 
evoluídos com valores de MgO da ordem de 4 a 4,5%. 

O grupo C (1, 6, 12, 22, 56, 57) corresponde aos 
"mottled'-anortositos e anortositos, representados pelas 
razões FeO/MgO e Ti02/MgO da ordem de 3 e 0,3, 
respectivamente. Os valores de titânio são fracos. Esses 
cumulatos são provenientes de líquidos evoluídos de 
valores de MgO em torno de 64 a 7%. 

O grupo D (9,10,14, 49, 61, 62) corresponde aos 
gabronoritos de granulação média a grossa, carac
terizados como cumulatos mistos. Eles são provenientes 
de líquidos cujos teores de MgO são vizinhos a 6 e 7%. 

CONCLUSÕES 

Apesar da abundância de cumulatos plagioclásicos 
(anortositos), de cumulatos mistos (gabronoritos) e de 
cumulatos a magnetita e ilmenita, podem ser distin-
guidas, no maciço do rio Piau, duas linhas magmáticas 
(linhas "G" e "A"), caracterizados na base dos terras 
raras, dos elementos higromagtófüos como o Ti, P, Nb, 
Y e outros elementos-traço como o Ga. Cada uma dessas 
linhas evolui por diferenciação e acumulação, desde os 
termos mais básicos (MgO 10) aos termos mais evo
luídos (MgO 1). Esses "trends" de diferenciação são 
nitidamente toleíticos, com um enriquecimento em ferro 
e titânio semelhante ao do Skaergaard e ligeiramente 

semelhante ao do "süP do Jacaré (Brito, 1981). 
Quanto às duas linhas magmáticas, observa-se que os 

cumulatos das rochas da unha "G", embora classificados 
como rochas gabronoríticas, aparecem com teores 
elevados em AI2O3 e mostram razões FeO/MgO e 
TKh/MgO semelhantes ao da Unha "A*. Todos eles são 
nitidamente afetados pela forte acumulação 
pUgjochtáca. 

A linha "A" 6 formada por rochas de composição 
próxima dos líquidos essencialmente pouco evoluídos, 
conservados quase que unicamente ao estado de bordas 
resfriadas. Essa unha 6 constituída, de forma dominante, 
por numerosos cumulates, plagioclásicos, por vezes a 
ilmenita, formados a partir de líquidos evoluídos. 
Figuram ainda rochas de composição relativamente 
próximas dos líquidos evoluídos que correspondem aos 
gabros a ohvina, colocados sobre forma de "silP nas 
bordas do maciço subordinado. 

Esse ultimo aspecto sugere que os líquidos evoluídos 
da linha "A" foram ejetados tardiamente da massa 
cumulárjca principal por efeitos de "filter pressing*. 
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0,70 
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5.13 
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49,77 
24,16 
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7,76 
0.41 
0 3 7 
3 4 9 
0 4 3 
0 4 4 

51,48 
2345 
1136 
2.14 
0.10 
6 3 1 
0.42 
0.13 
3 4 » 
0 4 7 
0 3 0 
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2347 
1146 
2 3 6 
0.10 
6 3 0 
0 4 5 
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0 4 5 
044 

5233 
23,75 
11.10 
244 
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737 
0.72 
0,1» 
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1132 
1.15 
0 3 6 
5,79 
0,76 
0 3 4 
342 
0 4 » 
0 4 0 
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2344 
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2J01 
0 3 » 
6 3 0 
0 3 2 
0.04 
341 
0 4 4 
0 4 0 

5245 
24.72 
1132 
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0 3 6 
5 4 7 
0 4 2 
0 3 » 
34» 
0 4 » 

50,16 
2542 
11,40 
0 3 0 
035 
540 
137 
033 
434 
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100,19 10038 IOO31 IOO37 10038 10149 10045 100.71 10034 1013* 10035 10141 9931 10033 
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258,1 
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943 

141+ I4SB+ 142+ 1428+ I 43E+ I 43EB+ MJ 3M#MJ 3M#MJ 316#MJ 2M#MJ 3M# c 31a# c 99# 117+ 
3 3 3 4 35 3 6 3 9 4 » 4 * 4 9 5 ê 5 1 5 2 5 3 5 4 < 2 2 ) 

SX>2 
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CaO 
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FeO* 
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N«20 
K2O 
PF 
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ppm 
Ni 
Ca 
Rb 
Sr 
Y 
Zr 
Nb 
Ba 
La 
Ce 
Nd 
Sm 
Eu 
Gd 
Dy 
Ho 
Er 
Yb 
Lu 
FeO*-

51,93 
2743 
1242 
045 
0 4 
333 
032 
0,13 
438 
043 
0,15 

10149 

133 
274 

3 3 
2673 

6 3 
36,7 

54 
793 

Ferro total 

5138 
2742 
12,18 
043 
033 
3,43 
031 
0,13 
442 
044 
0,15 

10143 

4946 
2436 
1035 
037 
0,06 
835 
132 
034 
445 
034 

101,77 

623 
28,1 
3,7 

232,6 
6 4 

33,2 
4,9 

89,9 

4839 
2440 
10,77 
0,94 
036 
8,45 
1,80 
0 3 5 
4 4 2 
0,46 

101,19 

5141 
22,75 
11,22 

1,77 
039 
8,02 
1,16 
0,12 
441 
0,37 

IO23O 

244 
25,0 
34 

241,! 
133 
48,7 

7,9 
103,2 

1439 
22,76 
1237 
244 
149 
2 3 5 
234 
0 4 0 
1*3 
137 
044 

* Anilimqnfmka* realizada* na Universidade de Freibourf, Alemanha 
+ Análi*e« química* realizada* na E.M. Sami Eticaoe, França. 

Anala** doe etenwnm tem» m realizada* na OEOSOL (Bra#i1) 
# AfliliM química» realizada* na OEOSOL (Braril) 

(22)AtooW-aoorto*ito*. 
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1145 
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1,16 
0,11 
447 
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5240 
2530 
11,70 

140 
034 
4,60 
0,71 
046 
2.78 
0 4 6 
046 

99.70 

51.80 
2030 
IO3O 
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0,12 
8 3 0 
041 
035 
2,18 
0 4 5 
047 

9938 

5240 
2230 
9,90 
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037 
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035 
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0 4 6 
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Tabela IA -
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I I 3 0 
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033 
2,70 
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032 
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I I 3 0 
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(Continuação) 
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I43C+ 
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UK/» 
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33 
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13* 
25,9 

5,0 
653 

+ Anf lWT qnfcmm» iwaKrarfa» na 1 Tniwerrirlatte de Frieihourg, Alemanha. 

Análises químicas realizadas na E.M. Saint Etienoe, França. 
Análises dos elementos terras raras realizadas na GEOSOL (Brasil). 

* Análises químicas realizadas na GEOSOL (Brasü)-
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ISOTOPE GEOCHEMISTRY OF BRASILIANO AGE, COARSELY 
PORPHYRYHC, K-CALC-ALKALIC GRANITOIDS AND 

ASSOCIATED K-DIORITES, NORTHEAST BRAZIL. 

Alcides Nóbrega Sial 
Gorki Mariano 

Valderez Pinto Ferreira 
Dept. of Geol. - Center of Tech.-UFPe 

RESUMO INTRODUCTION 

Diversos gmnitóides K-cauH-alcaanos, intrudidos no 
Nordeste aoBrasüduranu o Brasiliano, mostram bi-(qz) 
dioritos associados a granodioritos e quartzo monzomtos, 
grosseiramente porfirfticos Çtipo-Itaporanga") em zonas 
de "commingling' em escala de cm a nu Estes ptútons 
ocorrem à margem norte do cinturão Cachoeirinha • Sal
gueiro (CCS) ou intntdem metassedimentos do cinturão 
Sendo (CS). Os bi-(qz) dioritos ocorrem em estruturas 
agmáticas ou estromãticas ou como diques estreitos que 
intrudiram os granodioritos ou quartzo-monzonitos 
porfirfticos. Geobarometria do anfibôlio sugere 
posicionamento em torno de 5 kbar de pressão. 

SiOi na facies félsicaporfirítica varia de 61 a 72% com 
KtO>NaiP. K-dioritos exibem SiOi de 50 a 58% MgO 
de 2 a 10% e KjO de 2 a 5%. Ambas as facies, filsica e 
K-diorítica, são geralmente enriquecidas em Ba e Sr, com 
padrões de terras raras fortemente /racionados sem 
anomalia de Eu. Diagramas multi-elementais nor
malizados para o manto primitivo para os K-dioritos 
mostram inclinação negativa, anomalias negativas dis
cretas de P e Nb. No Seridó a anomalia de Nbé insig
nificante, a anomalia de Pé mais profunda e MgO mais 
alto sugerindo que K-dioritos localmente representam 
magmas menos evoluídos. 

Valores de O1* em quartzo soo homogêneos em es
calas destas infusões no CCS (8 a 10 permilSMOW). 
Bi-(qz) dioritos exibem valores de O levemente mais 
altos (9,5 a 10,5 permilSMOW). No Seridó ambas as 
facies são compatíveis com fonte do tipo I com variável 
componente sedimentar. Como os bi-(qz) dioritos foram 
intrudidos pré a pós-facies ffísica porfvritica, seus TRL, K 
e O refletem sua fonte e não a interação com magma 
potóssico félsico. Valores preliminares ae isótopos de 
enxofre sugerem que a facies félsica porfirtica dos 
granitóides no Seridó são mais baixos em 34S do que no 
CCS. Isótopos de Rb e Sr refletem hererogeneidade na 
fonte complicada por relações de mistura. Idades variam 
de 510 a 630Ma, sugerindo que associações do tipo-
Itaporanga formaram-se durante o soerguimento e 
resfriamento da orogênese Pan-Africana I e es
tabelecimento da orogênese Pan-Africana II reconhecidas 
no Oeste da África. 

The enormous volume of syn- to late-tectonic 
granites of Brasiliano age in the Borborema province 
(Almeida et alii, 1981) attests that Brasiliano orogeny 
was a major tectonothermal event in this area. The dis
tribution of these igneous bodies is partly controlled by 
shear zones. Most granitoids are Proterozoic in age al
though sonie are NfiddleQimbiran. Among this granitic 
mass which pervaded the basement rocks or supra-crus-
tals, there is a peculiar association of a potassic calc-
alkalic porphyritic granitoids with coarse, tabular 
phenocrysts of alkali feldspars, the so-called "Itaporan-
ga-type" plutons (Almeida et alii, 1971), with biotite-
(quartz)-diorites. Some of these plutons are located next 
to the northern boundary of the NE-trending 
Cachocirinha-Salgueiro Folde Belt (CSF, figura 1) and 
within the Seridó Fold Belt (SFB) and are located where 
metamorphism attained at least amphiboiite facies with 
associated extensive migmatization. 

This work focus on the Bodoco, Serra da Lagoinha 
and Itaporanga batholits in the CSF (states of Pernam
buco and Paraíba), Acari and Monte das Gameleiras in 
the SFB and Fazenda Nova, in the Pernambuco-Alagoas 
massif, Pernambuco. These plutons are widely separated 
but similar in many respects and therefore a review of 
their chemical and petrological characteristics can shed 
some light on their formation, providing also informa
tions of regional interest. 

GENERAL FIELD ASPECTS 

Although the Itaporanga batholhh (figure 1), the 
type locality, has been known for over two decades, only 
recently it received more attention. Its petrography and 
chemistry was described by Barriga (1983), stable 
isotopes and rare-earths were analyzed (Sial, 1984a, 
1984b, Sial et alii, 1987; Mariano, 1989). More recently, 
Mariano (1989) recognized magma mixing processes in 
this batholith identifying areas of commingling of two 
magmas hybrid and porphyritic felsic fades, interpreting 
the extent of mixing from chemical and isotopes view
point. 
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The Bodocó and Serra da Lagoinha bathohts (figure 
1) wfakfa resemble in many respects the Itaporanga 
batholith, was studied by Sial et alii (1981, 1987, and 
McMurry, in preparation). The Acari batholith is the 
main proton of this kind, in the Seridó Fold Belt, in 
central Rio Grande do Norte. Its chemistry was prelimi
nary studied by Jardim de Sá et alii (1986,1987) and the 
possibility that two magmas coexisted and produced 
intermediate compositions was then brought up. 
Another pluton which share the same field charac
teristics is found at Monte das Gameleiras near the 
border between the States of Rio Grande do Norte and 
Parafba. This pluton was petrologically, chemically and 
isotopically studied by McMurry (1982) and McMurry et 
alii (1987), and where propabry two magmas of contrast
ing compositions coexisted and mixed to a certain extent. 
Outside the Central Structural Domain, the Fazenda 
Nova batholith located at the northern margin of the 
Pernambuco-Alagoas massif (Brito Neves, 1975) seems 
to be of the same kindred. 

Most of these plutons were emplaced next to fault 
zones. Bodocó, Serra da Lagoinha and Itaporanga 
batholiths are located by the northern boundary of the 
CSF, where in several places there is clear indication of 
strike-slip movements. At the Acari, Monte das 
Gameleiras and Fazenda Nova batholiths, there is 
evidence for shear movements during magma emplace
ment. The rock at Fazenda Nova are stronlgy sheared, 
with a major lineament marked by an one km-wide 
mylonite belt (Fazenda Nova-Frei Miguelinho shear 
zone). Migmatite-like structures are common in all these 
plutons; stromatic structures where coarsely porphyritic 
quartz monzonite or granodiorite is found side by side 
with biotite-(quartz)-dionte in commingling zones at 
Bodocó, Itaporanga and Acari. Pillow-like structures, 
although rare, have been observed at Itaporanga and 
Bodocó as well as quenched contacts in the biotite-
(quartz)-diorites (photo 1). In some places (e.g. Acari) 
magmatic structures with large angular fragments of 
biotite-diorite are observed (photo 2), as weel as late 
biotite diorite dikes intruding the felsic porphyrytic 
fades (photo 3). These field relationships point to multi
ple pulses of dioritic magma injection. The constant 
presence of biotitc in diorites from any of the three 
pulses supports the contention that the K-enrichment of 
these magmas did not result from the interaction with the 
porphyrytic felsic magma, but is rather linked to the 
nature of their source in the lower crust or upper mantle. 

Many fine-grained, one-metter wide granite dikes 
crosscut the porpbyrytic granitoids (e.g. Bodocó, Monte 
das Gameleiras), usually devoid of mafic minerals and 
with pink feldspar. 

PETROGRAPHY 

The mafic rocks are essentially composed of biotite, 
amphibole, plagioclase, minor iron oxide minerals and 

apatite. Biotite is usually slightly Fe-enriched and often 
more abundant than the amphibole (ferro-edenitic, ac-
tinoHtic hornblende, to edenite). At Acari, biotite is in 
some places Mg-rich and less abundant than amphibole, 
having crystallized before, concomitantly and, most of 
the time, after this phase. Amphibole in this case forms 
mosaics and often show Fe-oxide exsohitions. Patchy 
biotite inside amphibole is locally observed. Plagiclase is 
sometimes zoned and usually twinned according to albite 
and less often albite-Carlsbad law of twinning. Complex 
types of twinning are rare to absent. Its composition is of 
andesine with extinction angle in the range 20 to 25°. 
However, biotite-diorite at the Serra da Lagoinha 
batholith shows plagioclase with extinction angle of less 
than 10". Quartz and microcline are present only in 
minor abundances. 

Depending on the proportion of megacrysts and 
matrix (usually extremely variable even at outcrop scale) 
the porphyrytic rocks are granites, granodiorites, quartz 
monzonites, or quartz monzodiorites and they cor
respond to what was originally described by Almeida et 
alii (op. cit.) as the "Itaporanga-type" granitoids. Precise 
descriptions of this fades are found in McMurry et alii 
(1987), Sial et alii (1981) and Mariano (1989). 

Abundant tabular or (rarely) ellipsoidal megacrysts 
(1 to 10cm) of perthitic K-feldspar confer a striking 
texture to the porphyrytic granitoids. The pink to gray 
megacrysts show oriented inclusions of plagioclase near 
the center in addition to inclusions of biotite, sphene, 
hornblende and magnetite in the outer layers of the 
megacrysts. Modal abundance of megacrysts varies con
siderably throughout these plutons, and usually con
stitutes 25 to 40% of a given sample. In this section, 
megacrysts are commonly bordered by anhedral rim of 
very-fine grained quartz, microcline, serialized and tur
bid plagioclase and lobate myrmekite. Ellipsoidal 
megacrysts have "tails" of millimeter-sized anhedral 
quartz, plagioclase and microcline which pinch out into 
more mafic matriz several millimeter from both ends of 
the megacryst. 

The megacrysts are perthitic; many also have poorly 
developed patches of microcline grid twinning. In con
trast, K-feldspar in the matrix is equant, fine grained, 
anhedral microcline with sharply defined twinning. 

Quartz, plagioclase, biotite and hornblende (mag-
nesian hastingsitic hornblende, edenite, Fe-edenite) are 
the other important phases. Apatite is a common in
clusion in biotite and hornblende. Allanite rimmed by 
epidote, magnetite, discrete apatite, ziron and ilmenite 
rimmed by sphene are the common accessory phases. 

MEGASCOPIC TEXTURES 

Tabular K-feldspar megacrysts in the porphyritic 
granitoids suggest that these plutons were intruded as 
viscous, crystal-laden mushes (e.g. Monte das 
Gameleiras; McMurry et alii, 19870). Often megacrysts 
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are aligned in faint swirls or ductile shears. In some 
places, they are subparallel or are consistently aligned 
and the rock assumes a gneissic appearance. Cumulate-
like layers are common. There are enough field eviden
ces that the two magmas of contrasting composition 
mingled and deformed plastically against each other. 

GEOCHEMISTRY 

a - Major and trace chemistry 

K-diorites are remarkably similar to each other in 
their chemistry and S1O2 varies from SO to 58%, MgO 
from 2 to 10% and K2O from 2 to 5%. Cm an incom
patibility (or spider) Hiagram where elements were nor
malized to corresponding primordial mantle values, a 
general negative slope is displayed in all cases (figure 2). 
The Acari K-diorites are the least LTL, HFS and RE 
element-enriched in relation to primorial mantle, among 
the samples here considered, while the Serra da Lagoin-
ha K-diorites are the most enriched in these elements. 
As the Acari biotite diorite shows the highest MgO and 
the lowest SÍO2 among the K-diorites here considered 
this suggests that it represents the less evolved magma of 
this kind among the studied batholiths. Rocks at the 
Serra da Lagoinha batholith are the most enriched in 
LILE,HFSandREE. 

The three fades yielded very similar multi-elemental 
normalized patterns (figure 2a,b,c) except the Nb and P 
negative anomalies are more pronounced in the end-
members (felsic and K-diorite) than in the hybrid fades. 

SÍO2 in the porphyritic felsic fades ranges from 61 to 
72% with K2O usually greater than Na2Ü. This fades and 
the hybrid one display patterns essentially indistinguish
able from the K-diorites, when normalized to chondrite 
values (figure 2d,e,f) except for the K negative anomaly 
which is more profound in the K-diorites, and the P 
negative anomaly is more pronounced in the K-diorite 
and felsic fades. 

b - Rare earth element (REE) geochemistry 

REE chemical analysis are available for K-diorites, 
hybrid and felsic fades in some of these plutons. Part of 
the analyses were obtained by XRF in Memorial Univer
sity of Newfoundland, Canada, by one of us (ANS) 
where a modified version (Fryer, 1977) of Eb/s (1972) 
X-ray method was used, and the rest was analyzed at the 
GEOSOL, Belo Horizonte, Brazil. Analysis of K-
diorites are available for the Serra da Lagoinha (Sial, 
1984b), Acari (this work) and Itaporanga (Mariano, 
1989) batholiths. At the Acari and Itaporanga batholiths, 
they exhibit a strinking parallelism between their REE 
patterns. In the Serra da Lagoinha, one sample is slightly 
more enriched in total REE and exhibits a negative Er 
anomaly to which apparently there is no explanation at 
the moment. The Acari K-diorites display the lowest 

total REE among them and as they may represent the 
less evolved magma, it seems possible that fractional 
crystallization was perhaps responsible by the gradual 
increase in total REE (figure 3). 

The coarsely porphyritic felsic fades of the Monte 
das Gamdeiras (McMurry et am, 1987), and Itaporanga 
(Sial, 1984b, 1986; Mariano, 1989) display similar, high/ 
fractionated patterns. The Itaporanga pluton exhibits a 
discrete positive Eu anomaly which may reflect feldspar 
crystal accumulation. REE analyses for the hybrid fades 
of the Monte das Gameleiras and Bodoco plutons are 
very similar to each other, very fractionated with slopes 
identical to the felsic and K-diorites fades (figure 3). 

On the bais of REE geochemistry, these three fades 
are indistinguishable, although the highest total REE 
was observed in the K-diorite fades and the lowest in the 
felsic one (figure 3). When more data become available it 
is possible that the hybrid fades accupies intermediate 
position between the two end-members. 

In figure 4 (La/Y)N was plotted against (Yb)N. This 
diagram (Martin, 1987) discriminates well Archaean 
(TTH) and post-Archaean granitoids, once the former 
tend to be more fractionated, with a steeper slope. 
Values from three fades here considered plot slightly 
out of the area reserved for the Archean granitoids and 
except one K-diorite, no sample lies inside the are typical 
for Post-Archaean rocks. This situation either reflects a 
peculiar behaviour for this province or that the diagram 
proposed by Martin (op. dt.) does not aplly universally. 
If the first hypothesis holds true, it implies in special 
REE characterises for the source of these magmas which 
would approach the common source for Archaean 
granitoids elsewhere. A K-enriched mantle underneath 
Northeast Brazil since Archaean times has been 
proposed by Ferreira et alii (1988) and Sial et alii (1989). 
Likely these K-diorites represent mantle-derived mag
mas, but can only be confirmed after appropriate isotope 
work is carried out. 

c - Relative depth of emplacement 

Differences in Al content of caldc amphiboles are 
directly related to the depth of emplacement of then-
host plutons (Hammarstrom and Zen, 1983,1985,1986). 
The geobarometer to estimate pressure with an error of 
s 3 kbar then proposed, was later refined by Holliester 
et alii (1987) who reduced this error to ± 1 kbar. 

Three of the plutons under consideration had their 
amphiboles analyzed next to their margins to Si, Al, 
Fe(total), Mg, Mn, Ti, Na, K and Ca using energy disper
sive system (EDS). Analysis are reported in cation 
proportions in table 1 along cation sums and pressure 
estimates. Results shown represent average of 5 to 10 
complete analyses per representative sample (each 
analysis represents an average of 5 points with 10 peak 
readings at 10 seconds each). Chlorine and fluorine are 
present in trivial amounts in all cases. Our ignorance of 
the Fe+ 2 /Fc+ 3 ratio precludes naming precisely these 
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amphiboles according to Leake's (1978) rUyifirjtinn 
However, regarding the range of Si values (table 1) one 
anticipates that these amphibloles are edenites to ferro-
edenites. 

Assemblages are here approximately identical to that 
for which this potential igneous geobarometer was em
pirically proposed (plagioclase, mkrodme, calcic am-
phibole, biotite, sphene and rare opaques). 

The Serra da Lagoinha batholith yielded two coinci
dent values at 5,2 kbar and a third slightly lower. The 
Itaporanga amphiboles yielded values in the range 4.6 to 
6.1 kbar, while the Monte das Gameleiras have values in 
the range 4.6 to 6.2 kbar. Altogether these data suggest 
an emplacement around 5 to 5.5 kbar pressure (16 to 
18km depth). 

1SOTOPIC STUDIES 

a - Oxygen isotopes 

All oxygen isotope analyses reported here had ex
tractions performed by reaction with fluorine at the 
University of Georgia in Athens, USA. Isotonic analyses 
were made using a Finnigan Mat Delta E, triple collec
tor, dual inlet mass spectrometer. Routine inter-com
parisons of samples with rose quartz standard were 
made, the standard defined as +8.45 permit relative to 
SMOW. 

An overall of thirty-eight whole-rocka and fifteen 
quartz analyses are available for these three fades (table 
2). Whole-rock data for the K-diorites at Serra da 
Lagoinha, Itaporanga and Acari average between +7 
and + 8 permil SMOW, while "quartz-corrected" for the 
Itaporanga averages +9.9 permilSMOW. Whole-rock 
oxygen values for the porphyritic felsic fades range from 
+62 to +92 permilSMOW while "quartz-corrected" 
values are in the range of +8.4 to +9.6 pennil SMOW. 
Although the data available for the hybrid fades is 
restricted to 7 whole-rock analyses and 3 quartz values, 
an intermediate average of + 9.7 pennil was obtained. 

The interesting preliminary conclusion which can be 
drawn from these data is that the K-diorites are 180 
enriched in agreement with which has been observed in 
ultrapotassic peralkalic rocks in the CSF, supposedly 
derived from a LILE-enriched mantle source (Ferreira 
et aHi, 1988; Sial et alii, 1989). 

As these plutons were emplaced around 16 to 18km 
depth, likely they did not interact with meteoric water. 

b - Sulfur isotopes 

Onh/3 analyses of sulfur isotopes are available for the 
rocks under consideration (2 for the Acari and 1 for the 
Itaporanga por-phyritic felsic fades). These analyses 
were performed in the Geological Survey of Japan, 
Tsukuba, reacting samples with Kiba solution (Sasaki et 
alii, 1979) and adopting the process of Robinson and 
Kusakabe, 1975. 

Samples at the Acari bathofith (AC-4 and AC-5) 
yielded respectively 34S values of +2J and +13 permil 
CDT while a sample from Itaporanga yielded a much 
heavier value of +6.9 permit CDT. 

In the light of this limited data not very much can be 
said, except that the Acari values approach mantle 
values while the value for the Itaporanga phiton lies 
inside the range typical for I-tupe granitoids (Sasaki and 
Ishihara, 1979). Systematically high values were observed 
in other samples in the CSF (Sial et alii, in preparation), 
as well as disagreeing behaviour between oxygen isotope 
values between the CSF and SF belts. 

c - Rb-Sr geochemistry 

Among the plutons considered here, the Serra da 
Lagoinha has never been dated. The Monte das 
Gameleiras, Itaporanga, Fazenda Nova (McMurry et 
alii, 1987) and Bodocó, have been dated by isotope 
dilution at the University of Texas, while the Acari 
batholith was dated by Rb-Sr at São Paulo University 
(Jardim de Sá et alii, 1987). In all cases, only the por
phyritic fades was considered for Rb-Sr dating with 
samples especially collected with this purpose. 

Rb-Sr data for the Fazenda Nova batholith where 
rocks were deeply sheared in some places yielded an 
isochron with t=630 ± 25 Ma and initial Sr/^Sr of 
0.7065 (2) (McMurry et alii, 1987). Similar age (620 ± 20 
Ma) was obtained for a 6-point isochron from Itaporan
ga batholith, with an initial ̂ Sr/^Sr = 0.7058 (figure 5). 

The Bodocó pluton appears to be considerably 
younger (t=555 ± 8 Ma based on a 22-point whole-rock 
ischron with ro=0.7061 (McMurry, written communica
tion). The Monte das Gameleiras batholith displayed a 
5-point Rb-Sr isochron based on porphyritic granitoid 
and granite with t=511 ± 26 Ma (figure 5) and initial 
"Sr^Sr of 0.7099 (2). Dark-colored intrusions fall dis
tinctly below this isochron and therefore were not used 
in the ischron calculation (figure 5). 

Apparently the Rb and Sr isotopes is more variable 
than the oxygen isotopes perhapes reflecting 
heterogeneity of the source region. The initial Sr^Sr 
rations for the Itaporanga, Bodocó, Fazenda Nova agree 
around 0.7060 while the Acari and Monte das 
Gameleiras plutons exhibit higher values (0.7075 and 
0.7099, respectively). If these dates represent reliable 
ages of emplacement they imply that the distinctive 
Itaporanga-type lithology was produced by Brasiliano 
orogeny tectonothermal activity spanning about 100 Ma, 
mainly around 630 and 550 Ma ago, probably cor
responding to the time of uplift and cooling of the Pan-
African I and onset of the Pan-African II orogens, recog
nized in West Africa (Dailmeyer et alii, 1987). 

CONCLUSIONS 

In the light of the present isotonic data it seems that 
the porphyritic felsic fades of die Ityaporanga type 
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batholiths has higher initial Sty*$r rations in the 
Serídó Fold Belt than the Equivalent phitcns in the 
Cachoeirinha-Salgb^iro Fold Belt and in its basement 
Oxygen isotopes seem to show opposite behaviour and 
the Acari batholith in the Seridó Fold Belt shows lower 
whole-rock 180 than equivalent bodies in the Cacho-
eirinha-Salgueiro Fold Beld. The combined Sr and 
oxygen data suggests a source contamination for the 
felsic porphyritic fades at the plutons in the Seridó 
(Monte das Gameleiras and Acari) and a 1:1 crustal 
contamination for the Bodocó and Itaporanga plutons. 

As only three sulfur isotope analyses are available, 
two for the Acari and one for the Itaporanga batholiths, 
it is too early to make any significant statement. The 
much higher value for the Itaporanga batholith seems to 
promise that these isotopes may point to important dif
ferences between this lithology in the two fold belts. 
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Table 1 - Cation Piopró» of l*on*tafc from 

Serra 4a Latvia 

C-2S C-35 
A (5) A<5) 

• •** 

C-Í5 
C(5) 

2H 
<R) 

Ita • a n a » * * 

2MF 13*M 
(R) (R> 

M N k t e G w k 

GA-15A GA-46 
<R> (R) 

GA-17 
(R) 

Si 
Al 
Fe 
Ms 
Ca 
Na 
K 
Ti 
MB 

6.63 
1.77 
238 
2.16 
2.03 
0.43 
028 
ais 
0.00 

6.54 
1.76 
X43 
Z09 
2.00 
aoo 
023 
020 
aoo 

657 
1.69 
2.43 
1.89 
223 
aoo 
021 
031 
0.00 

6.64 
1.75 
2.84 
1.63 
1.86 
0.02 
023 
0.14 
0.08 

638 
1.66 
2.84 
1.75 
1.92 
0.43 
023 
0.17 
aoo 

638 
1.90 
2.93 
1.46 
1.88 
039 
027 
0.13 
aoo 

656 
1.76 
262 
Z17 
1.93 
0.45 
024 
0.07 
0.07 

639 
1.66 
236 
230 
1.91 
0.43 
022 
0.07 
0.08 

637 
1.94 
238 
229 
1.95 
039 
028 
ao7 
0.05 

Cation 
Sum 

Pleasure 
(Kb) 

15.78 

52 

15.38 

52 

15.36 

4.8 

15.19 

5.1 

1538 

4.6 

15.54 

6.1 

15.87 

4.9 

15.82 

4.6 

15.81 

62 

A s average (number 10 pareittnestt 
R = rim of the crystal; 
* analyses performed by A. N. Sial; 
** analyses from Mariano (1989); 
*** analyses from McmurryetaL (1988). 

number of averaged analyses); 

Table 2 -

F P F 
E O A 
L R C 
S P I 
1 H E 
C Y S 

H F 
Y A 
B C 
R I 
I E 
D S 

M K F 
A - A 
F D C 
1 I I 
C O E 

R S 
1 
T 
E 

Oxygen Isotope Data for the Ilaporanga Granitoids Association. 

Phrtoa 

Bodocó1 

Itaporanga 12 
Acaril 
Gameieirasl 

Bodocó1 

ltaporanga2 

S. Lagoinha1 

Itaporanga2 

W.R. 
18f 

6.2-8.4 
7.8-8.9 
6 3 - 7 3 
7.0-92 

6.3-7.6 
8.2-9.2 

6.8-73 
7.5-82 

AVG. 

7.0(9) 
84(4) 
68(5) 
82(10) 

69(2) 
86(5) 

7.1(3) 
7.9(5) 

QUARTZ 
18* 

10.0-11.4 

9.6-9.7 

9.4 
10.6-112 

10.7-11.6 

AVG. 

10.8(5) 

9.6(2) 

9.4 
10.9(2) 

111(6) 

QUARTZ 
(Corr.) 

8.8-102 

8.4-83 

8.2 
9.4-10.0 

93-10.4 

AVG 

96(15) 

8.4(2) 

97(5) 

9.9(10) 

(1) Analysed by A.N. Sial; 
(2) Analysed by G. Mariano. 
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Photo 1 - Migmatite-like structure 
(stromatic) at the Itaporan-
ga batholith. 

Photo 2 - Agmatic structure at the 
Acari batholith, in the Seri-
d6 Fold Belt, Rio Grande do 
Norte state. Large angular 
fragments of biotite-diorite 
are seen included in the 
porphyritic felsic facies. 

Photo 3 - Late biotite diorite dike 
intruding the porphyritic 
felsic facies at Acari, Rio 
Grande do Norte. 
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RESUMO 

0 estudo químico de minerais em rochas metaptlt&cas 
do Formação Seridófoi conduzido de modo a caracterizr 
as fases minerais coexistentes nessas rochas. Duas 
populações de biotita, granada e muscovita foram 
analisadas. As análises químicas desses minerais sugerem 
re-equiUmo químico de minerais de primeira geração 
durante a seãnda fase de cristalização/ recristalização. 
Teores de Ar e Ti em biotitas crescem com o aumento de 
temperatura. O teor em anorúta nos pktffoclâsios varia de 
20-40% e não se observa nenhuma correlação entre o teor 
de anorúta e temperatura. Cordierita e estaurolita não 
apresentam zonação química. 

INTRODUCTION 

The composition of coexisting phases is a very impor
tant variable that may be used to place additional con
straints on the P/T history of metamorphic rocks. In 
areas where more than one metamorphic recrystalliza-
tion/defonnation event took place, application and inter
pretation of mineral chemistry must be done with the aid 
of textural interpretation. Implicit in the technique is the 
assumption that the various phases attained chemical 
equilibrium at the time of metamorphism. In same cases 
this may not be correct. Quantitative analyses of garnet, 
biotite, plagioclase, cordierite, staurolite, muscovite, 
alumino-silicates, chlorite, and ilmenite were perfomed 
to cbaracte.ize the mineral phases present in the Serido 
Formation. 

REGIONAL GEOLOGY 

The studied unit is geologically located in the north
ern segment (Serido Fold Belt) of the Central Structural 
Domain (Brito Neves, 1983). In this region (figure 1) 
Precambrian metapelitic rocks of the Serido Group 
prevail (Meunier, 1964; Ebert, 1969; Ferreira & Albu
querque, 1969). Archanjo & Salim (1986) divided the 
Serido Group into two units: the Parelhas Formation, at 
the base of the group, essentially quartzitic, and the 

upper unit, the Serido Formation, mainly composed of 
metapelites (figure 2). 

The structural evolution have beem described as 
poryphasic (Ries & Shackleton, 1977; Jardim de Sá, 
1977,1978, 1984; Salim, 1979, among others). At least 
two phases of crystallization/recrystallization are 
preserved in the studied rocks. The first one is ascribed 
to the first regional deformation (F„), whereas the 
second one is related to the later phase of deformation 
(Fn+l). 

PETROGRAPHY 

The Serido Formation subject of this study, is basical
ly composed of micaschists with small amounts of 
quartzites, marbles, amphibolites, and calc-silicate 
rocks. This formation was selected because it contains 
low-variance mineral assemblages and relatively unam
biguous textural signatures appropriated for a chemical 
study. 

The micachists are by far the most abundant lithotype 
in the entire Serido region. They show a lepidoblastic 
texture, and mineral assemblage includes biotite, quatrz, 
plagioclase, garnet ± cordierite ± sillimanite/andalusite 
± staurolite ± muscovite ± ilmenite ± apatite ± zircon. 

Biotite is the major phase in these rocks, and they 
record at least two stages of deformation. The first 
generation of biotite is a result of the first phase (Fn) of 
deformation/metamorphism, and parallel the axial sur
faces of isoclinal folds related to that phase. The second 
biotite generation is a result of the second deforma-
tion/metamorphism (Fn+i) and parallel the axial sur
faces of open folds, related to this event. The chemical 
composition of these biotites are very similar, with 
Mg/Mg + Fe approximately equal to 0.5. This suggests 
that Fn-biotite reequilibrated during the Fn+1 metamor
phism. Late retrogression to chlorite occurred, mainly 
where major faults or fractures are present. 

Garnet occurs as a porphyroblastic phase, and as 
biotite, shows textural evidence of at least two phases of 
deformation/metamorphism. Morphological features 
were used to subdivide these garnets into two main 
groups. The first includes garnets crystallized at the time 
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of the first deformation, which are represented by large 
(>5mm), euhedral to subbedrai garnets showing rota
tional features. Garnets formed in the following 
metamorphism are clean and euhedral to subhedral. 
Grain size varies from milhmetric to centhnetric Some 
Fa-garnets reequilibrated during the following metamor
phism (Fn+l). This is observed in garnet showing two 
growth stages in which there is no discontinuity in the 
chemical profile. 

Plagioclase (Anaiso) occurs as anhedral to subhedral 
grains, forming milUmetric layers together with quartz. It 
is assumed that plagioclase crystallized during P and 
reequilibrated to P/T conditions of Fn+i. 

Porphyroblasts of cordierite are common in the 
central part of the studied area. They show poikilitic 
texture, and are centimetric in size, usually forming 
nodules, which stand out on foliation surface. Included 
in cordierite are biotite, quartz, siühnanite, and opaques. 
Textura! evidence indicates that cordierite formed syn-
to late-tectonically to the second phase. However, it may 
have formed as earlier as late FB. 

Stauroliie is present in the western and northeastern 
part of the studied area and was crystallized in the first 
phase (Fn) and recrystallized during the second one. It 
occurs as euhedral to subhedral porphyroblasts, and as 
"relict" grains along the foliation. Inclusions of quartz 
and opaques (ilmenite) are vey common. 

Andalusite and sillimanite are the aluminosilicate 
present in these metapelites. Even though they are 
present in several outcrops, only two thin sections show 
both of them. In one of these thin sections textura) 
evidence shows sillimanite after andalusite. Sillimanite 
occurs in prismatic or fibrolitic form. 

Ilmenite is the most common oxide phase related to 
prograde metamorphism. They are observed as in
clusions in porphyroblastic minerals and as a matrix 
mineral Hematite, when present, is related to oxidation 
of ferromagnesian minerals. 

Muscovite is the orJy white mica observed in the 
Serido rocks. Two populations of muscovite are present. 
One is related to regional metamorphism, the other 
being the result of late retro-metamorphism. The former 
parallel the axial plane of Fn-folds, whereas the later are 
randomly oriented. 

Chlorite is present as a retrograde phase, usually 
formed after biotite. It also does not show any particular 
orientation. 

MINERAL CHFMISTRY 

Chemical analyses of 73 samples from the Serido 
region were obtained on two different electron 
microprobe instruments. 

Samples from the São Vicente-Santa Cruz transect 
(labeled SV) were analysed on an ARL-EMX electron 
microprobe with with automated crystal spectrometers, 
equipped with a Tracor-Northern NS-880 energy and 

wavelength-dispersive systems. A sample current of 18 
nA, accelerating voltage of 15Kv, and a mminwmi spot 7ft 
in diameter was used. Biotites were analysed with a 
larger spot size. Eight-oxide spot analyses were done, 
and each mineral analysis represents an average of 3 
spot-analyses. In biotites, these analysis represent an 
average of one core and two opposite rim spot-analyses. 
In all other phases, core and rim analysis are the average 
of 3 spot-analyses. Besides these averaged spot-analyses, 
traverses were made to cL, Jc for zonatkm in minerals 
such as garnet, plagioclase, tourmaline, and staurotite. In 
the other phases spot-check analyses were performed for 
the same purpose. Synthetic and natural minerals were 
used as standards, and analyses of control standards 
were performed before, during, and after each probe 
section. The data collected was reduced on-line using 
the alpha correction factors of Albec & Ray (1970). 
Control standard analyses showed a reproducibility of ± 
2% for major elements and ± 10% for minor elements. 

All other samples were analysed using an automated 
Cameca CMB electron microprobe. Sample current of 
18 nA and accelerating voltage of 15Kv were used for all 
phases and the beam diameter was a minimum of l-2ft 
for garnets and 2-Afi for other phases. Ten-oxide spot-
analyses were performed, and the same methodology 
used for the ARL-EMX analyses was repeated. The data 
acquired was reduced on-line using the ZAF correction 
scheme. The reproducibility of standard analyses on the 
Cameca-CMB for major elements was better than on the 
ARL-EMX, and for minor elements was about the same. 

Control analyses performed in both electron 
microprobes show a systematic increase in FeO weight 
percent (2%) for analyses obtained on the ARL-EMX. 
This difference is probably a result of the different cor
rection schemes used to reduce the raw data. 

Biotite 

The microprobe analyses from the biotites in the 
Serido region were normalized and end members calcu
lated using procedures described by Dymek (1983). The 
result of these calculations are shown in table 1. The 
interactive normalization procedure proposed by 
Dymek, eliminates apparent charge excess caused by 
normalization to 7 cations, and allows estimation of 
Fe + 3 content in biotites. All analyses fall on the biotite 
plane with Mg/Mg+Fe varying from 0.4 to 0.6, with the 
majority of the data scattered along the line 
Mg/Mg+Fe=0J5 (figure 3). 

Dymek (1983) described 10 theoretical substitutions, 
which should account for the chemical variations in 
biotite. Among these, the following substitutions 
describe the chemical variation in the biotites studied: 

1) Mg - Fe 

2) MgSi = A1A1 (Tschermak) 
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3) 3Mg = 2A1( ] (Dioctohedral-trioctohedral) 

4) MgjSi = TÍ2AI (Ti-Tschermak) 

Substitution in the interlayer site, if any, is not very 
important due to the small Na and Ca contents in the 
samples analysed. 

Inasmuch as the biotites show a small variation in 
Mg/Nfg+Fe, and also coexist with titanium- and 
alummum-saturating phases (ihnenite and alumino-sut-
cate minerals), any variation in the concentration of 
these elements in biotitc would represent change in 
metamorphic grade. The biotites analysed show that 
AT2 and Ti increase with increasing metamorphic 
temperature (figure 4) as estimated from the garnet-
biotite geothermometry (Lima, 1986,1967). 

Analyses of FD+i and Fn biotites show no strong 
chemical variation, suggesting that FB-biotites ree-
quihbrated during the Fn metamorphic event (figures 5 
and 6). 

Garnet 

Representative garnet analyses with calculated struc
tural formulas based on 12 oxygens are given in table 1. 
Besides core and rim analyses, transverses were made on 
selected garnet grains. 

The analytical conditions were set to give oxide totals 
around 101-102 weight percent and cation sums ap
proaching the ideal value of 8. The Al™2 values, usually 
close to 2, indicates that these garnets may be considered 
as a solid solution of almandine-pyrope-grossular-spes-
sartine. The molecular amount of almandine varies from 
60-75% (figure 7). 

According to textural and chemical features, the gar
nets may be divided into 2 groups: A) zoned garnets, and 
B) homogeneous garnets. Group A garnets show a very 
distinct zoning pattern, with Ca-Mn-rich cores and Fe-
Mg-rich rims. These garnets are predominant in the 
southern and northern-but not the central-parts of 
the studied area. As a group they display evidence or 
pronounced rotation during growth. 

Group B garnets do not show zoning, except at the 
outermost rims, where there is an increase in Mn and 
decrease in Fe. These garnets despite their homogeneity 
show two distinct textures: very clean and euhedral gar
nets; end garnet exhibiting "dirty" cores and "clean" 
rims. Such garnets are predominant in the central part of 
the studied area. 

The chemistry and the textura! aspect of these gar
nets may be related to their metamorphic evolution. The 
zoned garnet probably crystallized during the first defor
mation event (Fn)), which probably crystallized during 
the first deformation event (Fn), which produced the 
recumbent folding of the Serido Group. The axis of 
rotation of garnet is inferred to be parallel to the Fn fold 
axis. The unzoned garnets may have formed during the 

second phase of metamorphism (Fn+i). Some of the 
F3-garnets evidently reequihbrated under FB+1P/T con
ditions, as is inferred from the chemically flat profiles 
observed in garnets showing textural evidence of two 
growth stages (figure 8). 

The increase in manganese and decrease in mag
nesium in some garnet rims is probably the result of late 
chlorite crystallization associated with fracture cleavage 
(see chlorite chemistry). 

Ptagtodase 

Represetative analyses of plagioclase with structural 
formulae based on 8 oxygens and percent of end-mem
bers, are shown in table 2. The An contents of 
plagioclase vary from 20-50 in the samples analysed 
(figure 9a). They are not zoned, and their compositions 
fie on the An side of the peristerite gap. 

The oxide totals generally approach 100 weight per
cent and the cations sums are always within ± percent or 
better of the ideal stoichiometric value of 5. These 
plagiodases can be considered a solid solution of albite 
and anorthite (NaAl=CaAl), inasmuch as the K content 
in these samples is generally very low («0.004 atoms per 
formula unit). 

The An content of plagioclases does not show cor
relation with temperature (figure 9b), as estimated using 
the garnet-biotite geothermometer (Lima, 1986,1987). 

StauroUte 

Eleven core and rim analyses of staurolite are shown 
in table 2, with structural formulae based on 23 oxygens. 
These are basically ferroan staurolites with small 
amounts of magnesium (less than 0.400 atoms per for
mula unit) and very small manganese contents (0.080 per 
formula unit). Zinc was not analysed quantitatively, but 
qualitative scans did not show detectable amounts in the 
analysed samples. Besides these core and rim analyses, 
transverses were made to search for and detect any 
zoning. From the samples analysed, no chemical zoning 
is present in these staurolites. 

Cordlerite 

Chemical analyses of cordierite are presented in 
table 3, with structural formulae based on 18 oxygens. 
These cordierites show a very homogeneous composi
tion, with Mg/Mg+Fe ratio ranging from 0.630 to 0.670, 
and an average value of 0.645. 

Cordierite coexists with garnet, biotite, quartz and 
sillimanite, and show higher Mg/Mg+Fe ratios than the 
other ferromagnesian minerals (biotite and garnet have 
an average Mg/Mg+Fe ratio of 0.500 and 0.142 respec
tively). The major substitution in these cordierites is 
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Fe=Mg exchange in the octabedrally coordinated site. 
The SkAl ratio in the tetrahedral site is very close to the 
ideal 5:1. Oxide totals range from 963 to 992, which 
implies that H2O is present in considerable amounts. 

DlMBite 

Ifanenite is the main oxide mineral phase present in 
the samples analysed. Qualitative analyses were made in 
every sample that contained the gamet-biotite pair, but 
quantitative analyses were perfomed only on selected 
samples. Table 3 shows the chemical analyses for these 
samples with structural formulae based on 3 oxygens. 
They are almost pure ilmenite, but the amount of MnO 
can be as high as 5 weight percent. The magnesium 
content is very low, usually less than 0.6 weight percent. 

AhuniBO-siliortes 

Andahisite and sillimanita are the alumino-silicate 
phases present in the studied rocks. Representative 
analyses are shown in table 4 with structural, formulae 
based on 5 oxygens. These analyses show that they are 
almost pure alumino-silicates with very little replace
ment of Al by Fe + 3 or Mn+ 3 (< 1%). 

The oxide totals generally approach 100 weight per
cent, and the cation sum are within ± 03 percent or 
better of the ideal value of 3. There is no chemical 
distinction between prismatic and fibrolitic sillimanite. 

Muscovite 

The white mica present in the Serido rocks show a 
very small amount of celadonite end-member (Si=3.06 
to 3.18, trisilicic white mica) (tabela 4). Figure 10 shows 
a plot of these micas in a white mica diagram. All 
samples fall in the field delimited by muscovite, phengite, 
ferrimuscovite and ferriphengite. The low celadonite 
content in these muscovite is expected since they coexist 
with Al-rich minerals (e.g. Al-silicate, staurolite, cor-
dierite and garnet). 

The major substitutios in these micas are: 

1) Na = K 

2) (Mg,Fe) + Si* = Al^AI* 

3) (Mg,Fe) + Ti* = 2A1 

Because microprobe analyses cannot distinguinsh be
tween Fe + 2 and Fe+3, the extent of the ferric iron 
substitutions 

4) F e + 3 - Al 

can not be evaluated. However, inasmuch as mus
covite coexists with ilmenite and not magnetite or 
hematite, one expects the Fe+ 2 /Fe+ 3 ratio to be low in 
these rocks. 

Figures 11a and l ib show a plot of (Mg+Fe) versus 
Si and (Si+Ti). The first figure shows that (Mg+Fe) all 
but two points lie above the line (Mg+Fe)=Si, which 
implies that the celadonite susbtitution 
(Mgjfe)+Si=Av* + Al") alone is not responsible for 
the Mg+Fe contents of these muscovites. 

Figure l ib shows that substitution (3) (Mg, Fe) + Ti 
= 2 Al) contributes to die celadonite content of mus
covite. Some of the data plot above the 45° line, which 
implies that the assumption of all iron being ferrous is 
not a very good one for muscovites. 

Two populations of white mica are observed in these 
metapelites, one being the result of a regional metamor-
phism, and the other a retrogressive metamorphism. 
Even with the small number of analyses one can see that 
the former show lower Na/Na+K ratio and higher 
Mg+Fe, whereas the latter show higher Na/Na+K and 
lower Mg+Fe (figure 12). 

Chlorite 

Chlorites, similar to second-generation muscovites, 
are the result of retrogressive metamorphism associated 
with fracture cleavage after Fn+i. Table 4 presents the 
chemical composition of these chlorites with structural 
formulae on the basis of 14 oxygens. Several reactions in 
these metapelites are responsible for the formation of 
chlorite. The most prominent is the breakdown of 
biotite. Chlorite is also produced from the destruction of 
garnet through the retrograde reaction: 

Garnet + H2O + quartz (Miyashiro, 1958). 
This reaction is also responsible for the Mn-enrich-

ment in some garnet rims. 

SUMARY AND CONCLUSIONS 

Based on textura! relationships and chemical 
analyses of minerals of metapelitic rocks of the Serido 
Formation the following conclusions are drawn: 

-First generation biotite attained chemical equi
librium during the second deformational event; 

-Partial chemical equilibrium of Fn garnets oc
curred at P/T conditions of Fn + i; 

-Al™ and Ti contents in biotites increase with 
increasing temperatures, whereas the An-content 
of plagioclase shows no correlation with tempera
ture; 

5) (Fe+ 2) + H = Fe+ 3 ) +[ ] - Staurolites and cordierites do not show chemical 
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zoning. Staurolite is a Fe-staurolite and cordierite 
has an average (Mg/Mg + Fe ratio of 0.65; 

- Two populations of muscovites are observed, one 
with lower Na/Na + K ratio and higher Mg+Fe, 
and the other with higher Na/Na+K ratio and 
lower Mg+Fe. 
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Table 1 - Representative microprobe analyses of minerals in metapelitic rocks of the SeridÓ Formation, Northeastern 
Brazil. 

Biotites* 
SV (27) SD*** SS (27) SD SV (45) 

Garnets 
SD SS (45) SD 

SK>2 
Ti02 

AI2O3 
Cr20 3 

FeO** 
MnO 
NiO 
MgO 
CaO 
Na20 
K2O 

36.82 
1.73 

19.83 

20.01 
0.11 

10.60 

0.20 
8.17 

0.38 
0.02 
0.10 

0.89 
0.01 

0.20 

0.01 
0.04 

36.66 
2.10 

19.69 
0.05 

17.72 
0.19 

9.93 
0.06 
0.18 
8.71 

0.34 
0.31 
0.50 
001 
0.03 
0.03 

0.73 
005 
0.05 
0.29 

37.25 
0.04 

21.10 

32.98 
3.84 

0.46 
0.04 
0.40 

0.65 
0.55 

37.50 
0.05 

21.37 
0.03 

29.68 
7.67 

0.21 
0.01 
0.20 
0.02 
1.36 
1.56 

3.63 
1.36 

0.49 
0.06 

3.03 
1.06 

0.30 
0.18 

Total 97.47 0.30 94.26 0.88 100.21 0.52 100.39 0.54 

Cations on the basis of 11 oxygens 
iv Si 2.698 

Al 1.302 

vi Al 
Ti 
Fe+2 

Fe+3 

Cr 
Mn 
Mg 

0.419 
0.095 
1.106 
0.106 

0.007 
1.157 

2.762 
1.238 

0.519 
0.119 
1.115 
0.000 
0.003 
0.012 
1.115 

Cations on the basis of 12 oxigens 
v Si 2.988 3.004 

vni 

Al 
Ti 

Fe 
Mn 
Mg 
Ca 

1.984 
0.000 

2213 
0.261 
0.434 
0.117 

2.016 
0.003 

1.987 
0.475 
0.370 
0.088 

A K 
Na 
Ca 

0.763 0.837 
0.015 
0.004 

** All iron calculated as FeO 
* Normalization following Dymek's normalization procedure 
**• SD=standard deviation 

Table 2 — Representative microprobe analyses of minerals in metapelitic rocks of the Serídó Formation, Northeastern 
Brazil. 

JS (12) 
Plagiodases 

SD*** SS (12) SD SV (18) 
Staurolites 

SD JS(27) 

SÍ02 
TÍ02 

A1203 
Cr203 
Fe203* 
FeO** 
MnO 
NiO 
MgO 
CaO 
Na20 
K 2 0 

62.50 
0.00 

23.53 
0.00 
0.14 

0.01 
0.00 
0.00 
4.70 
9.00 
0.05 

0.61 
0.00 
0.28 
0.00 
0.08 

0.01 
0.00 
0.00 
0.34 
0.19 
0.01 

60.91 
0.00 

24.01 
0.02 
0.07 

0.02 
0.00 
0.00 
5.45 
8.60 

0.10 

0.52 
0.00 
0.59 
0.01 
0.03 

0.01 
0.00 
0.00 
0.78 
0.37 
0.05 

27.76 
0.54 

53.32 
005 

13.67 
0.38 
0.00 
1.71 
0.00 
0.00 
0.00 

0.29 
0.07 
0.12 
0.01 

0.51 
0.17 
0.00 
0.09 
0.00 
0.00 
0.00 

27.61 
0.52 

54.52 
0.00 

13.37 
0.52 
0.00 
1.75 
0.00 
0.00 
0.00 

0.16 
0.09 
0.54 
0.00 

0.22 
0.03 
0.00 
0.09 
0.00 
0.00 
0.00 

Total 99.95 0.30 99.19 0.56 97.43 0.30 98.29 0.74 

Cations on the basis of 5 oxygens 
iv Si 2.769 2.728 

Al 1.228 1.268 

Cations on the basis of 23 oxigens 
iv Si 3.878 3.810 

Al 0.122 0.190 

Al 0.000 

vi-vu 

Ti 
Fe 
Cr 
Ni 
Mn 
Mg 
K 
Na 
Ca 

0.000 
0.005 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.003 
0.774 
0.223 

0.000 

0.000 
0.002 
0.001 
0.000 
0.001 
0.000 
0.006 
0.747 
0.261 

vi Al 

Ti 

Fe 
Mg 
Mn 
K 
Na 
Ca 

8.636 

0.061 

1.552 
0.366 
0.040 
0.000 
0.000 
0.000 

8.681 

0.054 

1.543 
0.364 
0.060 
0.000 
0.000 
0.000 

** All iron calculated as Fe2Ü3 
* All iron calculated as FeO 
*** SD=standard deviation 



Table 3 - Representative microprobe analyses of minerals in metapelitic rocks of the Serídó Formation, Northeastern 
Brazil. 

Cordierite 
SV (24) SD** SS (19) SD LC (6) 

Ilmenite 
SD JS (6) SD 

SK>2 
TÍO2 
AI2O3 
Cr203 
FeO* 
MnO 
NiO 
MgO 
CaO 
Na20 
K2O 

48.23 
0.00 

32.76 

8.14 
0.27 

8.24 
0.06 
0.31 
0.06 

0.37 
0.00 
0.21 

0.21 
0.02 

0.11 
0.06 
0.03 
0.01 

48.36 
0.00 

32.80 
0.00 
7.64 
0.54 
0.00 
7.77 
0.01 
0.55 
0.00 

0.33 
0.00 
0.29 
0.00 
0.34 
0.18 
0.00 
0.70 
0.01 
0.52 
0.00 

Total 97.80 0.42 97.68 

Cations on the basis of 18 oxygens 
iv Si 4.998 

Al 1.012 

vi Al 
Ti 
Mn 
Mg . 
Fe+2 

Ni 

A K 
Na 
Ca 

2.986 
0.000 
0.024 
1.280 
0.705 

0.000 
0.064 
0.000 

* All iron calculated as FeO 
** SD=standard deviation 

0.75 

5.011 
0.989 

3.018 
0.000 
0.047 
1.198 
0.062 
0.000 

0.000 
0.110 
0.001 

0.00 
5148 

0.00 
45.83 
0.87 
0.00 
0.63 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.19 

0.00 
0.28 
0.01 
0.00 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
55.94 

0.00 
43.17 

2.15 
0.00 
0.26 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.12 

0.00 
0.43 
0.05 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 

99.83 0.00 101.53 

Cations on the basis of 3 oxigens 
iv Si 0.000 0.000 

Al 0.000 0.000 

VI Al 
Ti 
C r , 

F e + i 

Mn 
Ni 
Mg 

Ca 
Na 
K 

0.000 
0.995 
0.000 
0.966 
0.019 
0.000 
0.024 

0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
1.031 
0.000 
0.884 
0.045 
0.000 
0.009 

0.000 
0.000 
0.000 

0.55 

Table 4 - Representative microprobe analyses of minerals in metapelitic rocks of the Serídó Formation, Northeastern 
Brazil. 

Total 

Andalusite 
JS (6) SD*** 

Sillimanite 
AC (6) SD 

sio2 
Ti02 

A1203 
Cr 203 
Fe203* 
FeO** 
MnO 
NiO 
MgO 
CaO 
Na20 
K2O 

37.07 
0.03 

61.70 
0.00 
0.54 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.08 
0.03 
0.00 
0.00 
0.03 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

37.40 
0.04 

61.19 
0.02 
0.38 

0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 

0.19 
0.02 
0.25 
0.02 
0.06 

0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 

99.38 0.05 98.95 0.05 

Muscovite 
JS (12) SD 

95.73 0.31 

Chlorite 
LC (10) SD 

46.82 
0.34 

35.42 
0.00 

1.24 
0.02 
0.00 
0.70 
0.02 
1.24 
8.91 

0.92 
0.04 
1.20 
0.00 

0.11 
0.01 
0.00 
0.25 
0.01 
0.42 
0.18 

25.27 
0.07 

26.92 
0.00 

19.34 
0.25 
0.00 

18.13 
0.00 
0.00 
0.00 

0.13 
0.01 
0.30 
0.00 

0.72 
0.04 
0.00 
0.48 
0.00 
0.00 
0.00 

86.98 0.37 

Cations on the basis of 5 oxygens 
iv Si 1.008 

Al 0.000 

Al 
Ti 
Mn 
Mg. , 
Fe + 3 

Fe+2 
K 
Na 
Ca 

1.978 
0.001 
0.000 
0.000 
0.011 

0.000 
0.000 
0.000 

1.011 
0.000 

1.976 
0.001 
0.000 
0.001 
0.008 

0.000 
0.000 
0.000 

Cations on the basis of 11 oxigens 
iv Si 3.106 2.596 

Al 0.895 1.404 

vi Al 
Ti 
Cr 
Mn 
Fe 

K 
Na 
Ca 

1.876 
0.017 
0.000 
0.069 
0.069 

0.754 
0.159 
0.002 

1.480 
0.006 
0.000 
2.776 
1.661 

0.000 
0.000 
0.000 

* All iron calculated as Fe^C^ 
** All iron calculated as FeO 
*** SD=standard deviation 
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Fig.l - Simplified geologic map of the northeastern region of 
Brazil. 
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Fig3 - Biotites from the Serídó Formation plotted in tenns of 
the "ideal biotite plane". 

Ti 

Fig.4 - (a) Plot of Ti in biotites versus temperature, as 
calculated using gamet-biotite thermometer (Lima 
1986,1987). 
(b) Plot of AI>v in biotites versus temperature, as 
calculated using gamet-biotite thermometer (Lima 
1986,1987). 
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Fig.7 - Garnet (sperssartine-almandine-pyrope) diagram for samples from the Seridó Formation, (a) Garnet rims (b) 
Garnet cores. 
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Fig.8 - Chemical profile of type B (unzoned)garnet. 
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Fig.9 — (a) Relative frequency of An-content in plagioclase 
(b) Plot of An-content in plagioclase versus tempetature, as calculate! using the garnet-biotite thermometer (Lima 
1986,1987). 
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Fig. 10 - Plot of moscovite analyses in the white mica diagram. 
Mu=moscovite; Ph=phlogopite; 
Fmu=ferrimoscovite; FPh= ferriphlogopite; 
Lc=Leucophylite. 
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Fig.ll - (a) Plot of Mg + Fe versus Si in moscovites from the Seridó Formation. 
(b) Plot of Mg + Fe versus Si + Ti in moscovites from the Serido Formation. 
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Fig.12 - Plot of Na/Na + K ratio versus Mg + Fe in 
moscovites from the Serido Formation. 
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PASSOS NA DISCRIMINAÇÃO ESTRUTURAL DE GRANITÓIDES 
ATRAVÉS DE SEDIMENTOS DE CORRENTE 

Sergio João Frizzo 
Célia Maria Tinoco 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais— CPRM 

RESUMO ASPECTOS GERAIS 

Sedimentos de drenagem, coletados sobre gmnitóides 
relacionados a diferentes eventos tectônicos, apresentam 
diferenças geoquímicas significativas, que permitem uti
lizá-los como ferramenta auxiliar no posicionamento cro-
nostrutural dessas rochas. 

Cerca de 288 amostras de sedimentos foram affupadas 
em cinco populações, que tiveram definidos seus parâ
metros estatísticos e calculadas as maiores diferenças 
entre as concentrações médias de 16 elementos, anali
sados por Espectrografia de Emissão. Os dados analíticos 
de alguns elementos, selecionados em função das maiores 
diferenças entre as médias, foram utilizados na construção 
de diagramas binemos e temórios, para aplicação na dis
criminação entre as populações. Os resultados obtidos 
graficamente foram comprovados e chegam a suplantar o 
grau de diferenciação conseguido através da Análise Dis-
criminante. 

INTRODUÇÃO 

O estudo geoquímico dos sedimentos de corrente em 
escala regional—Reconhecimento Geoquímico—é so
bejamente comprovado como coadjuvante ao mapea
mento geológico, por delinear as variedades litológicas 
de uma área com base em suas características com-
posicionais em elementos-traço. 

O objetivo deste trabalho é verificar, a partir de 
rochas de caráter granodiorítico a granítico, posicio
nadas estratigraficamente em função de eventos tec
tônicos, o grau de discriminação possível de ser atingido 
utilizando-se os sedimentos de corrente deles derivados. 
Pretende exclusivamente fornecer mais um subsídio ao 
conjunto de observações aerofotogeológjcas, petrográ-
ficas, petroquímicas, geocronológicas e de relações de 
campo, que permitem esse tipo de classificação de cor
pos rochosos. 

Foram estudados os granitóides ocorrentes em cinco 
folhas geográficas escala 1:100.000, mapeadas em 1987 e 
1988 pela Companhia de Pesquisa de Recursos Mine
rais—CPRM, no denominado Projeto Riacho do Pontal 
II, dentro do Programa Levantamentos Geológicos Bá
sicos do Brasil. Esses corpos situam-se no sul do estado 
do Piauí, região limítrofe com os estados do Ceará e 
Pernambuco (figura 1); cobrem em conjunto uma super
fície aproximada de 4.500 Km2, 30% da área total do 
projeto. 

A região situa-se no polígono semi-árido nordestino, 
caracterizado pelo clima quente e seco durante a maior 
parte do ano e com pequena estação chuvosa, irregular, 
no período de março a junho. As drenagens são inter
mitentes: durante as chuvas tornam-se caudalosas, e no 
rigor do verão chegam a secar completamente; drenam 
terreno ondulado a irregular, cujas diferenças de al
titude raramente ultrapassam os 300m. Os solos são 
pouco desenvoltos em função do regime climático: resi
duais de pequena espessura, sem desenvolvimento de 
horizontes e constituídos essencialmente da rocha do 
substrato desagregada mecanicamente; sobre ele desen
volve-se a vegetação de caatinga típica, pontilhada, nos 
locais mais úmidos e favoráveis, por culturas de milho, 
feijão e algodão, praticadas a nível de subsistência. 

O intemperismo físico 6 largamente predominante 
sobre o químico, assim como a dispersão elástica sobre a 
hidromórfica nas drenagens, embora tenha sido regis
trada, para essa última, valores bastante expressivos de 
elementos calcófilos (Frizzo & Tinoco, 1987). Em con
cordância, o reconhecimento geoquímico efetuado nas 
cinco folhas também indica geralmente a presença de 
associações geoquímicas primárias, ou seja, devidas a 
minerais primários; tal fato também é comprovado pelas 
ligações observadas no conjunto total das amostras con
sideradas neste estudo (figura 4), especialmente aquelas 
do manganês e ferro com os demais elementos. 

Dessa forma, estabelece-se indiretamente que os re
sultados analíticos dos elementos-traço foram obtidos 
dos minerais formadores das rochas: feldspatos potás-
sicos, plagioclásios, quartzo, micas, anfibólios, e dos 
acessórios titamta, apatita, zfreão, monazita, granadas, 
opacos etc. 

GRANITÓIDES 

Os granitóides cobrem a expressiva porção de 30% 
da área total das folhas Simões, Patos, Paulistana, 
Afrânio e Barra do Bonito, mapeadas em 1986 e 1987 em 
escala 1:100.000 (figura 1). Suas características são apre
sentadas a seguir, num panorama bastante genérico; 
maior detalhe é conseguido no relatório de cada folha. 

As faixas de terrenos mais antigos, arqueanos, são 
constituídas predominantemente por gnaisses ortode-
rivados de composição granodiorítica a tonalítica, 
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produto de sucessivos eventos metamórfico-anatéticos. 
O denominado Complexo Gnáissico-Migmatítico, Uni
dade Gnáissica ou ainda Metaplutônicas da Infra-Es-
trutura tem predomínio de gnaisses a biotita, a horablen-
da e quartzofeldspáticos, associando-se anfibolitos, 
quartzitos, calcissilicáticas, calcários e outros litótipos. 
Nas folhas Simões e Paulistana foram individualizados 
ainda metagranodiorítos a biotita-ortognaisses tonalí-
ticos. 

Os ortognaisses têm essencialmente feldspatos (pla-
gjoclásio predominante), biotita (e/ou hornblenda) e 
quartzo; como acessórios comuns ocorrem titanita, opa
cos, apatita e zircão. De acordo com diversos índices e 
diagramas petroquímicos, têm quimismo calcialcalino a 
alcalino, são meta a peraluminosos, seguem o "trend" 
cafêmico e sua ambiência geotectônica varia entre os 
vários campos de pré-colisâo de placas, sin (predomi
nante) e pós-colisional e tardiorogênicos, de regime 
compressivo; são granitóides da série Magnetita e tipo I, 
apresentando entretanto variáveis proporções de assi
milação de material crustal. Têm potencial para mine-
ralizações de Cu, Mo, Au, Ag, W, Pb, Zn. 

Nas folhas Paulistana, Barra do Bonito e Afrânio, 
vários corpos de granitóides são posicionados sin a tardi-
deformação tangenck! do Ciclo Transamazônico, no 
Proterozóico Inferior. São corpo? alongados, polidefor-
mados, de ortognaisses a duas micas e leuco-ortognais-
ses, compostos por feldspatos K, plagioclásios, quartzo, 
biotita c muscovita, e têm como acessórios granada, 
serícita, clorita, zircão e opacos. Petroquimicamente re
velam-se em geral peraluminosos, do tipo I com mistura 
crustal (embora suas características melhor o definam 
como sendo do tipo S), e de ambiente geotectônico 
compressional variando de pré-co)»sionais a tardioro
gênicos. Revelam potencial metalogenético para Sn, W, 
U,Th,NbeTa. 

Os demais granitóides que ocorrem na região são 
agrupados e posicionados estratigraficamente levando 
em consideração as zonas de cisalhamento transcorrente 
relacionadas ao Lineamento Pernambuco, manifestação 
atribuída ao Ciclo Brasiliano, no Proterozóico Superior. 
São divididos em três grupos: pré, sin e tardi a pós-trans-
corrência, caracterizados pela intensidade de deforma
ção, morfologia dos corpos e relacionamento com as 
rochas encaixantes; a individualização dos litótipos é 
baseada na natureza dos xenólitos, texturas, conteúdo 
mineralógico e afinidades petroquímicas: 

- Pré-transcorrentes: são corpos alongados, descon
tínuos, intensamente afetados pelas zonas de 
transcorrência, do que resultou o desenvolvimen
to de uma foliação mílonítíca que mascara quais
quer estruturas pretéritas. São de natureza graní-
tica a tonalítica, com adamelitos e granodioritos 
intermediários; compõem-se de feldspatos K pre
dominando sobre os plagioclásios, quartzo e mi
nerais micáceos, tendo como acessórios epidoto, 
titanita, apatita, opacos e zircão. São granitóides 

do tipo I com contaminação crustal, plotando no 
campo sincolisional (esforços compressivos) no 
diagrama de ambiências geotectônicas. Revelam 
potencial para enriquecimento em Sn, W, U, Th 
e Nb. 

- Sintranscorrentes: são geralmente de grande ex
tensão, por vezes limitados por zonas de cisa
lhamento que propiciam, nas proximidades, in
tensa foliação milonítica, concordante com a de
senvolvida nas encaixantes e comprovando o sin-
cronismo de "emplacement". São granitos, 
ortognaisses graníticos, biotita-augengnaisses 
compostos por feldspatos K, plagioclásios, 
quartzo, biotita e raro anfibólio; acessoriamente 
aparecem opacos, apatita, titanita, zircão e ainda 
clorita, epidoto e argilo-minerais. Petroquimica
mente são descritos como per a metaluminosos, 
do tipo I com variável contaminação crustal; no 
diagrama de ambientes geotectônicos situam-se 
no campo sincolisional a tardiorogênico, em re
gime compressional. Quanto ao aspecto meta
logenético, revelam afinidade para mineraliza-
ções de Th, U, Zr e TR, e ainda W, Sn e Nb. 

- Tardi a pós-transcorrentes: constituem corpos em 
grande parte isotrópicos, com foliação milonítica 
incipiente e feições que lembram estruturas de 
fluxo. Variam desde alcalifeldspato-quartzo-gra-
nito/sienilo a sienogranito e quartzomonzonitos. 
Mineralogicamente são compostos por feldspatos 
K em predomínio sobre os plagioclásios, quartzo, 
anfibólios (cuja presença como essencial é um 
caráter distintivo dos granitóides sintranscorren
tes) e biotita; como acessórios foram identifi
cados biotita, opacos, clorita, titanita, apatita, zir
cão, carbonatos e argilo-minerais. As 
determinações petroquímicas os caracterizam co
mo alcalinos, peraluminosos e também do tipo I 
com variável mistura de material crustal. Plotam 
no campo sincolisional e também no tardioro
gênico, no diagrama de ambiências geotectônicas. 
Seu potencial metalogenético volta-se para Au, 
Mo, Cu, Ag, W, Pb, Zn, e também para Th, Zr, 
Nb eTR. 

METODOLOGIA 

Os sedimentos de corrente foram coletados em dre
nagens de 2' e 3a ordens, representando bacias de cap
tação em torno de 4Km2. Em cada estação a amostragem 
foi realizada de maneira composta, e o materia! obtido, 
peneirado a menor que a malha 28 ou 32mesh e a seguir 
acondicionado em saco plástico e etiquetado. A pre
paração consistiu de secagem em estufa e moagem a 
menor que a malha 150mesh e, a etapa analítica, na 
determinação semiquantitativa de 30 elementos por 
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Espectrografia de Emissão e de seis elementos por Es-
pectrometria de Absorção Atômica, digestão por HNO3 
concentrado a quente. As análises foram realizadas no 
Laboratório Central de Análises Minerais - LAMIN, da 
CPRM. 

Para esse estudo foram considerados apenas os re
sultados de Fe, Mg, Ca, Mn, B, Ba, Co, Cr, Cu, La, Ni, 
Pb, Sr, V, Y e Zr obtidos por Espectrografia de Emissão 
(análise total) em 288 amostras de sedimentos de cor
rente, provenientes de drenagens situadas sobre os gra
nitóides, e cujas estações de amostragem situaram-se a 
mais de lKm linear no interior da faixa aflorante dos 
corpos. 

O processamento de dados foi efetuado através de 
microcomputador, utilizando-se o Sistema GEO-
QUANT da CPRM, em especial os programas 
TRANSF, BIPLOT, STPDISC e BMDDLSC. Foi con
siderada e testada a distribuição Iognormal dos resul
tados analíticos, e os valores foram processados pelos 
seus logaritmos, após a transformação dos resultados 
qualificados (não-detectado, menor e maior do que o 
limite de detecção) em valores definidos (o menor valor 
multiplicado por 0,5,0,7 e o maior valor dividido por 0,7, 
respectivamente). 

AGRUPAMENTO DOS DADOS 

Com base no levantamento geológico, as 288 amos
tras de sedimentos de corrente foram divididas em cinco 
grupos, em função da classificação cronostrutural dos 
granitóides de que são provenientes: 

GA) sedimentos derivados de granitóides arquea-
nos, coletados nas folhas Simões (19) e Afrânio (6), num 
total de 25 amostras. 

GT) sedimentos provenientes de granitóides relacio
nados à tectônica tangencial, coletados nas folhas Paulis
tana (62), Afrânio (15) e Barra do Bonito (10), totalizan
do 87 amostras. 

GPT sedimentos provenientes de granitóides rela
cionados à fase de pré-transcorrência, coletados nas 
folhas Paulistana (22), Simões (8) e Patos (2), somando 
32 amostras. 

GST) sedimentos provenientes de granitóides rela
cionados à fase sintranscorrente, coletados nas folhas 
Patos (48) e Simões (38), totalizando 86 amostras. 

GTT) sedimentos provenientes de granitóides da fa
se tardia ou posterior da tectônica transcorrente, amos
trados nas folhas Barra do Bonito (20), Patos (16), Si
mões (11) e Paulistana (11), no total de 58 amostras. 

A tabela 1 apresenta as estatísticas básicas dos agru
pamentos ou populações considerados, bem como o 
aceite (A) ou rejeição (R) da lognormalidade resultante 
dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Chi-Quadrado a 
5% e 1% de significância. 

Os agrupamentos de dados (amostras estatísticas) 
podem ser considerados populações lognormalmente 
distribuídas, devido ao aceite, pela maior parte dos ele

mentos estudados, dos testes de Kolmogorov-Smirnov 
nos dois níveis de significância e do Chi-Quadrado no 
mínimo a 1%. 

DISCRIMIHÂNCIA 

Teste T Entre Médias 

O primeiro passo para estabelecer-se a discrimina
ção entre conjuntos ou populações de dados consiste na 
verificação se existe ou não diferença significativa entre 
as médias, para as variáveis de um e outro agrupamento. 
Ta) determinação foi realizada sobre as cinco popu
lações de sedimentos através do teste "t" de Student a 
95% de confiança, conforme cálculo apresentado em 
Beus & Grigorian (1977). Os valores de "t" calculados 
foram confrontados com a tabela A5 de Krumbein & 
Graybill(1965). 

Os elementos cujas médias são significativamente 
diferentes, entre os conjuntos comparados, estão dispos
tos a seguir, em ordem decrescente dos valores de "t" 
calculados, e, por conseguinte, decrescente no grau da 
diferença: 

Populações: Elementos com diferentes médias 

GA - GT: B - Ni - Zr - La - Y - Cr - Mn 
GA - GPT: B - Ba - Ca - Mg - Ni - Cr - Y - Co - La - Sr 
GA - GST: Ca - Mg - Y - Mn - Ni - Fe - Co - Cr - Co 
GA-GTT: Ba -Mg-Ca-Sr-Y-Ni-La -Co -Cr-Fe 
GT- GPT:Mn-Ca-Ba-Mg-Zr-Sr-Co-Fe-Pb-Cr 
GT - GST: B - Mn - Zr - Ca - Fe - La - Mg - Co - V - Cu 
GT - GTT: Ba - Sr - B - Mn - Zr - Fe - Co - Mg - Ca - Cr - Cu 
GPT- G S T : B B P Mn-Cr-La-Sr 

GPT - GTT: Ba • Sr - B - Pb 
GST - GTT: Sr - Ba - La - Cu - Cr - Mn - Pb - Co 

Pelo simples exame desse quadro, verifica-se que a 
maioria das populações comparadas diverge entre si por 
mais da metade dos elementos estudados, dos quais 
destacam-se Cr, Mg, Ca, Mn, B, Ba, Co, La e Sr, que 
possuem médias significativamente diferentes em seis ou 
mais dos 10 pares comparados. 

Intuitivamente, a existência de diferenças implica a 
possibilidade de discriminância; possibilidade, uma vez 
que se está lidando com os valores médios de cada 
variável. O teste confirmatório consiste na construção de 
diagramas XY ou binários. 

Diagramas Binários 

Os diagramas foram construídos considerando-se os 
elementos com maiores diferenças entre as médias, nos 
conjuntos sendo comparados. A comparação foi iniciada 
dispondo-se uma variável em cada eixo, passando-se a 
duas (índice multiplicativo, conseguido pela soma dos 
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fogaritmos dos resultados analíticos) e a três variáveis. 
Para a utilização das variáveis com maior valor resul
tante do teste T*, por vezes foi considerado o inverso do 
seu valor (1/Xi ou log 1-kgXi), objetivando conservar a 
relatividade das concentrações nos dois eixos. 

A tabela 2 mostra a discriminincia atingida com o 
compute de diversas variáveis, construindo-se o dia
grama e traçando-se visualmente uma linha de melhor 
separação. 

Os gráficos respectivos de melhor discrânináncia são 
apresentados na figura 2, e conseguem classificar ade
quadamente entre 81% e 93% das amostras dos sedi
mentos de corrente. Do exame da tabela 2 chega-se 
também i conclusão de que o aumento do número de 
elementos em cada eixo não necessariamente conduz a 
uma melhor discriminánria; devido a esse fato, não fo
ram estudados diagramas com maior número de va
riáveis em cada eixo, bem como com número desigual de 
variáveis em X e Y, o que traz a possibilidade de poder-
se encontrar diagramas discriminatórios ainda mais efe
tivos. 

Dois outros diagramas binários foram construídos, 
através da mesma sistemática, com o objetivo de: a) 
separar os sedimentos coletados sobre granitóides ar-
queanos (GA) dos demais; e b) separar os sedimentos 
oriundos dos granitóides relacionados à tectõnica tan-
genáal (GT) daqueles sedimentos originados nos gra
nitóides ligados à fase de transcorrência (GPT, GST e 
GTT). Os índices empregados foram: 

GA de GT, GPT, GST, GTT Cr.YJ* * We.VCa.ytA 
GT de GPT, GST, GTT Mn.Ci.Fe x Zr.l/Cb.l/Mg 

As discriminações conseguidas, traçando-se visual
mente os limites dos campos, são apresentadas na figura 
3, e o resultado pode ser assim sintetizado: 

- GA malclassificadas em GT, GPT, GST, GTT: 
12 amostras (48%). 
- GT GPT, GST, GTT malclassificadas em GA: 
7 amostras (2,7%). 
- Total de amostras malclassificadas (AMC): 
19 em 288 (6,6%). 
As amostras GA malclassificadas distribuem-se na 

nuvem de pontos dos demais conjuntos. No campo GA 
ou próximo do seu limite, há predomínio das amostras 
GST, podendo-se utilizar o índice específico entre esses 
dois conjuntos para a diferenciação. 

- GT malclassificadas em GPT, GST, GTT: 
45 amostras (47%). 
- GPT, GST, GTT mal classificadas em GT: 
15 amostras (8,5%). 
• Total de amostras malclassificadas (AMC): 
60 em 263 (223%). 
As amostras GT malclassificadas, da mesma forma 

que GA anterior, se distribuem quase que homogenea-

mente no campo dos conjuntos GPT.GST e GTT. No 
campo GT e próximo do seu limite, há pequena pre-
ctanináncia das amostras GST. 

Diagrama Tenário 

O diagrama temário, mostrado na mesma figura, 
reúne os elementos julgados mais adequados para dis-
criminar os agrupamentos GPT, GST e GTT; os valores 
de boro e dos índices BaSr e La.Cr foram normalizados 
a 100% para sua construção. Cerca de 176 pontos con
centram-se em apenas um setor do gráfico, que, 
ampliado, permite o traçado visual das curvas de melhor 
separação. Com a contagem dos pontos obtém-se o 
seguinte quadro: 

Porcentagem das Amostras Classificadas 
Grupos GPT GST GTT 
GPT 59,4 40,6 0 
GST 4,7 86£ 93 
GTT 13^ 32J6 53,4 

A população GST 6 a melhor discriminada, com 86% 
de acertos e 14% de AMC; para as populações GPT e 
GTT, com percentual de amostras corretamente clas
sificadas bastante inferior (59% e 53%), verifica-se que a 
confusão mais provável 6 com o conjunto GST (40% de 
GPT e 32% de GTT classificadas como GST). 

CORRELAÇÕES 

Apesar da elevada sensibilidade do índice "r" de 
Pearson à presença de amostras espúrias "outliers", fo
ram calculadas as correlações entre os elementos para 
cada agrupamento definido, apresentadas na figura 4, 
juntamente com os segmentos mais significativos dos 
respectivos dendrogramas. 

É por demais evidente o predomínio, em todas as 
populações, de uma associação de elementos de afi
nidade máfica, derivada de minerais como biotitas e 
anfibólios, cujos componentes não se prestam para a 
discriminação. As relações entre os elementos lantânio, 
bário, chumbo e ítrio, provenientes de minerais essen
ciais como feldspatos K, plagioclásios sódicos, musco-
vita, e dos acessórios apatita, zireão, titanita, sugerem 
entretanto essa possibilidade. 

Do exame do gráfico, tem-se: 

-Associação La-Y (r de 0,8) nos sedimentos de 
granitóides arqueanos. 

-Associação La-Pb (r de 0,5) nos sedimentos de 
granitóides relacionados à tectõnica tangencial. 

-Associação La-Ba (r de 0,8) nos sedimentos de 
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granitóides prétranscorrênda. 

- Associação ausente nos sedimentos coletados so
bre granitóides sintranscorrentes. 

- Associação Ba-Pb (r de 0,8) nos sedimentos de 
granitóides tardi/pós-transcorrentes. 

A tentativa de construção de diagramas baseados nos 
maiores coeficientes de correlação foi infrutífera, devido 
i ausência de correlações significativas inversas ou ne
gativas; adicionalmente, à medida em que se juntam 
variáveis nos eixos para a formação de índices multi-
pucativos, aumenta-se também o nfvel da correlação, já 
agora entre famílias de elementos. 

Em conclusão, as correlações entre La, Ba, Pb e Y 
comprovam a existência de diferenças significativas en
tre as populações estudadas, sem entretanto haver a 
possibilidade de quantificá-las, como 6 conseguido atra
vés dos diagramas. 

ANÁLISE DISCRIMINANTE 

Análises discríminantes foram efetuadas utilizando-
se os programas STPDISC e BMDDISC do GEO-
QUANT, com o objetivo de verificar, através do proces
samento matemático, a validade e a qualidade das 
informações discriminatórias conseguidas com o 
exercício gráfico. Foram tomados os resultados 
analíticos sem transformação logarítmica. 

Comparações entre pares de populações: através do 
STPDISC (análise discriminante entre dois grupos des
cartando variável a variável) foi determinado o grupo de 
elementos mais adequado, e seus pesos relativos, para 
atingir-se a melhor discriminância; foi verificada 
também a melhor diferenciação conseguida com um 
número de elementos igual ou inferior a seis, para 
comparação com os diagramas anteriores. A medida da 
discriminância é o número ou porcentagem de amostras 
malclassificadas (AMC), e os resultados encontram-se 

sumarizados no quadro abaixo, sendo os elementos ci
tados em ordem decrescente de seu peso relativo na 
diferenciação. 

Os resultados percentuais (%AMC) obtidos com até 
seis elementos são diretamente comparáveis com aque
les encontrados graficamente. 

Os elementos associados para a melhor discrimina
ção são geralmente os mesmos que apresentam médias 
significativamente diferentes pelo teste "t"; as exceções 
são aqueles de menor peso relativo no cálculo da dis
criminância, enquanto que os de maior peso são, quase 
na totalidade, os elementos de maior valor "t" calculado. 
Há maior divergência entre os elementos selecionados 
automaticamente pela Análise Discriminante, e os jul
gados mais adequados na construção dos Hiagramac 
binários, provavelmente pelo recurso de computar-se, 
para os últimos, a relação inversa 1/Xi. 

Tal recurso aparenta ter sido a causa de ter-se con
seguido melhor discriminância gráfica, como pode ser 
observado pela confrontação dos percentuais AMC com 
até seis elementos, com aqueles constantes da tabela 2 
(melhoria em geral de 1/6 a 1/3 do índice); observa-se 
também que o índice gráfico, na metade das compa
rações anteriores, diferencia melhor os agrupamentos 
do que a Análise Discriminante combinando de oito a 
dezesseis elementos. 

As duas últimas comparações na listagem são con
frontadas com os resultados obtidos nos gráficos 
binários da figura 3: o método gráfico discrimina melhor 
o grupo GA do somatório dos outros (6,6% AMC contra 
73% AMC com 13 elementos e 9,4% com cinco elemen
tos), enquanto que na diferenciação entre GT e 
GPT+GST+GTT apresenta pequena desvantagem: 
22,8% AMC pelo gráfico e 20,5% AMC com 15 elemen
tos ou 213% AMC com cinco elementos utilizando o 
programa matemático. 

O programa BMDDISC foi processado a fim de es-
tdoelecer a discriminância entre os granitóides rela
cionados à tectõnica transcorrente. O programa clas
sifica as amostras de cada população nos vários grupos 
sendo comparados, com um número crescente de 

Comparação 

GA-GT 
GA-GPT 
GA-GST 
GA-GTT 
GT-GPT 
GT-GST 
GT-GTT 
GPT-GST 
GPT-GTT 
GST-GTT 
GA-GT+ GPT 
+GST +GTT 

GT-GPT+ GST 
+ GTT 

Melhor Discriminação 
Com até 16 Elementos 

%AMC 

12,5 
8,8 
9fl 
6,0 

19^ 
15,0 
15,2 
16,9 
15,6 
18,7 

73 

203 

N! Elementos 

16 
12 
16 
16 
9 
12 
16 
12 
4 
8 

13 

15 

i 

%AMC 

13,4 
15,8 
17,1 
15,7 
24,4 
22,0 
193 
18,6 
15,6 
20,1 

9A 

213 

Com até 6 Elementos 
Elementos 

Ni,Cr,Y,B,Zr,V 
B,Y,Ni,Ca,Pb 
Y,Cr,Ca,B 
Ca, Ba, Y, La, Cr 
Co, Sr, Pb, Ba, Cu, Mn 
Fe,Zr,V,Ni,Mn 
Ba, B, Zr, Sr, Ca, La 
Ba,Cr,Cu,Mn 
Ba, B, La, Zr 
Ba, La, Sr, Ni, V, Mg 

Y,Cr,Ca,B,Mn 

Fe, Co, Zr, Ca, Ni 
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variáveis adicionadas em função do maior valor F. O 
melhor quadro discriminatório, com F mínimo de 2.5, foi 
conseguido com os elementos boro, lantânio e zircõnio: 

Porcentagem das Amostras Classificadas 
Grupos GPT GST GTT 
GPT 75,0 25,0 0 
GST 38,4 523 93 
GTT 19,0 25,8 55,2 

Comparativamente ao resultado obtido por meio 
gráfico, obteve-se melhor classificação para as amostras 
GPT (75% contra 59,4%) e GTT (55,2% contra 53,4%), 
enquanto que para as amostras GST o gráfico discrimina 
86%, e o processamento matemático apenas 523%. 

O mesmo programa BMDDISC, aplicado em dis
criminar a população GA das demais e GT de GPT, 
GST e GTT, apresentou resultados de inferior qua
lidade (respectivamente 16% e 32£% AMC) aos con
seguidos com os diagramas binaries e o programa 
STPDISC. 

CONCLUSÕES 

Em que pese as características intrínsecas aos se
dimentos de corrente como material de dispersão se
cundária, o método analítico empregado e a amostragem 
não-orientada para esse tipo de estudo, fica comprovado 
que o seu agrupamento se presta, a um determinado 
nível de confiança, para discriminar os granitóides po
sicionados em função de eventos tectônicos; essa diver
sidade composicional é um reflexo da variação em ele-
mentos-traço dos minerais, em função da evolução da 
litosfera (Lyakhovich, 1987), e melhor detectada nesses 
constituintes que em elementos maiores e na compo
sição mineralógica. 

A discriminância gráfica é, de modo geral, mais pre
cisa que sua contrapartida matemática, permitindo ain
da a identificação e caracterização de amostras des
locadas de seu agrupamento original. As correlações 
entre elementos parecem permitir uma melhor sepa
ração, tendo a desvantagem de exigir maior número de 
amostras de cada tipo litológico para seu correto es
tabelecimento. 

Finalmente, a ampla variedade de diagramas expos
tos permite que se selecione o roteiro mais adequado 
para a discriminância entre granitóides desejada, como 
complemento às demais informações geológicas de que 
se deve fazer uso. 
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Tabela 1 - Estatísticas Básicas. 

Fe% 
Mg% 
Ca% 
Mn 
B 
Ba 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Ni 
Pb 
Sr 
V 
Y 
Zr 

MG 

1,80 
0,28 
0,60 

449 
103 

761 
11,4 
74,5 
22,3 
484 
23,7 
29,2 

174 
37,1 
40,3 

683 

GA 

DG KS/CQ MG 

2,60 AA/AA 1,73 
234 AA/AA 0,19 
3,15 AA/AA 0^9 
2,04 AA/AA 735 
230 RA/RA 40,9 
1,93 AA/RA 571 
1,87 AA/AA 10,7 
4,29 AA/AA 32,9 
2,92 AA/AA 163 
2,06 AA/RA 26,5 
2,65 AA/RA 9,74 
1,89 AA/AA 29,7 
232 AA/AA 155 
1,82 AA/AA 37,2 
2,71 AA/AA 18,9 
2 3 AA/RR 313 

GT GPT 

DG KS/CQ MG DG KS/CQ 

2,02 AA/RR 1,19 2,11 RA/RR 
2,29 AA/AA 0,11 2,22 AA/AA 
2,66 AA/AA 0,21 2,19 AA/AA 

MG 

1,02 
0,12 
0,17 

3,06 AA/RR 382 2,03 AA/RA 263 
3^8 AA/RR 43,4 2,92 AA/AA 12,6 
2,73 AA/RA 347 1,89 AA/AA 688 
1,96 AA/RA 7,13 2,16 AA/AA 
2,16 AA/RA 243 1,99 AA/AA 
3,01 RA/RR 16,0 4,00 RA/RR 
2,12 RR/RR 29,3 2,20 RA/RR 
2,26 AA/AA 9,58 2,16 AA/AA 
2,05 AA/AA 20,9 2,00 AA/AA 
1,96 AA/AA 102 2,07 AA/RR 
2,03 AA/AA 34,9 1 
1,79 AA/AA 18,7 1 

1,70 AA/AA 
1,76 AA/AA 

8,14 
34,7 
1 U 
41,9 
12,4 
25,6 

138 
28,6 
18,7 

2,46 AA/RR 514 2,11 AA/RR 651 

GST 

DG KS/CQ MG 

1,84 AA/AA 1,01 
2^9 AA/RR 0,10 
2,92 AA/RA 0,20 
1,91 AA/AA 336 
2,19 RR/RR 153 
1,93 AA/RA 1798 
1,89 RA/RR 633 
2,30 AA/AA 23,6 
2,95 RR/RR 253 
1,84 AA/AA 25,6 
2,63 RR/RR 9,69 
2,17 AA/AA 333 
1,74 AA/RR 458 
1,80 AA/RA 303 
1,92 AA/RA 16,7 
2,25 RA/RR 642 

GTT 

DG KS/CQ 
1,80 AA/AA 
2,19 AA/AA 
233 AA/AA 
1,99 AA/RA 
234 RR/RR 
2,44 AA/RR 
1,89 AA/RR 
2,39 AA/RR 
3,08 AA/RA 
1,78 AA/AA 
2,15 AA/RR 
2,08 AA/RA 
2,93 AA/AA 
1,90 AA/RR 
1,75 AA/RA 
2^20 AA/RR 

GA — sedimentos derivados de granitóides arqueanos; 
GT - sedimentos derivados de granitóides tangenciais; 
GPT - sedimentos derivados de granitóides pré-transcorrentes; 
GST - sedimentos derivados de granitóides sintranscorrcntes; 
GTT - sedimentos derivados de granitóides tardi/pós-transcorrentes: 
MG - média geométrica; 

DG - desvio geométrico; 
KS - teste de Kolmogorov-Smirnov a 5 e 1% de sígnificância; 
CQ - teste chi-quadrado a 5 e 1% de sígnificância; 
A - aceita a distribuição lognormal; 
R - rejeita a distribuição lognormal. 

Comparação 
entre 
d ) c 

GA 

GA 

GA 

GA 

GT 

GT 

GT 

GPT 

GPT 

GST 

(2) 

GT 

GPT 

GST 

GTT 

GPT 

GST 

GTT 

GST 

GTT 

GTT 

Tabela 2 -

Diagrama 

Ni 
Ni.Zr x 

Ni.Zr.La x 

Ba 
Ba.Ca x 

Ba.Ca.Mg x 

Mg 
Mg.Cax 

Mg.Ca.Mn x 

Mg 
Mg.Ca 

Mg.Ca.Ni. 

xB 
B.l/La 
B.l/Y.l/Cr 

xB 
B.l/Mg 
B.l/Ni.l/Cr 

xCa 
1/Mn.l/Y 
1/Y.l/Ni.l/Fe 

xBa 
x Ba.Sr 
11 Ba.Sr.l/Y 

CaxMn 
Ca.Mn x 

Ca.Mn.Mg x 

Bx 
B.Mnx 

B.Mn.Ca x 

1/Mg.l/Ba 
Zr.l/Ba.l/Sr 

Mn 
Zr.l/Ca 
Zr.La.l/Ca 

Bx Ba 
B.Mn 

B.Mn.Fe 
x Ba.Sr 
x Ba.Sr.Zr 

Bx Ba 
B.Mn 

B.Mn.l/Ci 
K Ba.Cr 
x Ba.La.Sr 

BxBa 
B.l/Pb 

B.Zr.l/Pb * 

Ba 
Ba.Sr x 

Ba.Sr.Mn x 

xBa.Sr 
1 Ba.Sr. 1/Cu 

xSr 
La.l/Cu 
La.Cr.l/Cu 

Discriminâncias. 

Amostras Malclassificadas 
Porcentagem 

(l)em(2) 

37 
41 
40 

21 
20 
25 

37 
56 
37 

17 
12 
37 

16 
16 
6 

14 
11 
34 

13 
8 

30 

15 
47 
41 

11 
48 
22 

17 
9 
5 

(2)em(l) 

16 
1 
2 

15 
13 
7 

17 
5 
5 

21 
5 
0 

41 
30 
43 

41 
25 
11 

42 
34 
12 

30 
4 
5 

16 
23 
20 

32 
34 
35 

N 

23 
11 
12 

10 
9 
8 

24 
18 
14 

16 
6 
9 

27 
23 
19 

47 
31 
39 

36 
27 
33 

31 
18 
17 

13 
29 
19 

33 
27 
25 

%de 
(1) + (2) 

21 
10* 
11 

18 
16 
14* 

22 
16 
12* 

19 
7* 

11 

23 
19 
16* 

27 
18* 
23 

25 
19* 
23 

26 
15 
14* 

14* 
32 
21 

23 
19 
17* 

GA - sedimentos derivados de granitóides arqueanos; 
GT - sedimentos derivados de granitóides tangenciais; 
GPT - sedimentos derivados de granitóides pré-transcorrentes; 
GST - sedimentos derivados de granitóides sintranscorrentes; 
GTT - sedimentos derivados de granitóides tardi/pós-transcorrentes; 
* - melhor discriminação. 
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| j g 5 € j j 8RANITÓIDES AROUEANOS 

{:>::^V;.:^ GRANITOIOES SIN-TARDI TANGENCIAIS 

$>&'-?JA GRANITOIOES PRE'-TRANSCORRENTES 

+• + [ ÔRANITÓlOES SIN-TRANSCORRENTES 

I ' . ' n ^ 8RANITtflOE9 TARW-PÓS TRANSCORRENCIA 

]//// y ] PRINCIPAIS ZONAS OE CISALHAMENTO 

Fig. 1 - Distribuição dos granitóides. 
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PROPOSTA DE BANCO DE DADOS GEOQUÍMICOS E 
GEOLÓGICOS NA UNIVERSIDADE D E BRASÍLIA 

José Affonso Brod™ 
João da Rocha Hirsorr ' 

Geraldo Resende BoaventuraS ' 
Eldon Londe 

RESUMO 

Diversas tentativas têm sido feitas, em âmbito inter
nacional, para homogeneizar os processos de armazena
gem e tratamento de dados geoquímicos de rochas igneas. 

Opresente trabalho descreve a filosofia e a estrutura do 
Banco de Dados de Rochas Igneas da Universidade de 
Brasília (BDRI-UnB), associado ao Projeto IGCP-239-
IGBA. O BDRI-UnB foi projetado para operar em 
microcomputadores do tipo IBM—PC e pretende ser uma 
contribuição ao Grupo de Trabalho Brasileira do ICBA. 

INTRODUÇÃO 

A necessidade de estabelecer sistemas simples, rá
pidos e precisos de armazenamento e tratamento de 
dados geoquímicos, com auxílio da informática, tem sido 
uma preocupação constante de instituições e pesqui
sadores envolvidos com petrologia e geoquímica em 
âmbito internacional. 

No Brasil, a grande quantidade de dados geoquí
micos de rochas igneas acumulados em publicações ou 
arquivos inéditos de universidades, empresas privadas e 
órgãos governamentais, tem levado a algumas iniciativas 
no sentido de organizar tais informações (Hirson, 1988; 
Brod et alii, 1988). Em virtude das extensas áreas de 
afloramento de rochas igneas e baixa densidade de infor
mações geológicas disponíveis no país, a recuperação e 
organizarão de dados geoquímicos assume especial im
portância. 

No presente trabalho pretende-se resumir as prin
cipais soluções adotadas em diversos países e apresentar 
uma proposta de banco de dados de rochas igneas de
senvolvida pela Universidade de Brasília, como parte 
integrante do Grupo de Trabalho Brasileiro do IGCP-
239-IGBA. 

SISTEMAS EXISTENTES NO MUNDO 

As primeira^ tentativas de organizar bancos de dados 
geológicos gerenciados por computador surgiram em 
1968, com a criação do RASS (Rock Analysis Storage 
System), desenvolvido em FORTRAN pela United 
States Geological Survey, contendo informações petro-

lógicas, geoqnímicas, hidrogeológicas e paleontológicas 
(Le Maitre, 1977). Na década de 70 três novos sistemas 
surgiram, designados por RKNFSYS (Rock Information 
System-Chaycs, 1975), CLAIR (Computerized Library 
of Analyzed Igneous System-Le Maitre, 1973; Le Maitre 
et alii, 1978) e PETROS (Mutschler et alii, 1976). A 
dimensão atual desses sistemas é de, respectivamente, 
16.000, 26.000 e 35.000 análises de rochas igneas de 
vários lugares do mundo (Gaspar, 1988). 

Não por acaso, a implantação dos referidos sistemas 
antecedeu ligeiramente o substancial avanço observado 
na área da petroquímica na década de 70. Em grande 
parte, a profusão de trabalhos científicos nessa área, em 
especial no que diz respeito à correlação de caracterís
ticas químicas das rochas com o ambiente geotectônico 
em que foram geradas, foi promovida pela facilidade 
que os sistemas ofereciam para tratamento estatístico de 
grande quantidade de dados químicos de rochas de 
diferentes ambientes geológicos. Os resultados dessas 
pesquisas (Pearce & Cann, 1973; Pearce, 1975; 
Winchester & Floyd, 1977; De La Roche et alii, 1980, 
entre outros) são hoje de emprego corrente em trabal
hos de geologia. 

Num estágio seguinte, tornou-se óbvia a necessidade 
de organizar um banco de dados homogêneo a nível 
internacional, originando-se daí o Projeto 163 do IGCP 
(International Geological Correlation Program) IGBA 
(IGneous BAse), desenvolvido em 1977.0 sistema conta 
atualmente com a colaboração de 15 países, dentre os 
quais o Brasil (Hirson, op. cit.). O banco de dados 
resultante, IGBADAT, construído em FORTRAN, 
comporta informações acerca do nome e referência da 
amostra, latitude, longitude, unidade geológica, análises 
de óxidos e/ou élementos-traço, idade isotópica e/ou 
estratigráfica, características petrográficas, composição 
mineralógica e informações adicionais, codificadas se
gundo critérios preestabelecidos. OIGBA é hoje orien
tado pelas diretrizes de um novo projeto, o IGCP-239, 
que prevê a descentralização das tarefas entre os grupos 
dos diferentes países participantes. 

Como resultado dessas novas diretrizes começaram a 

lUnhrcnidade de Brasília - Instituto de Geociéncias da UnB 

2Universidade de Brasilia - Centro de Processamento de Dados 
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ser definidos, nos diversos países, modelos de bancos de 
dados nacionais, associados ao IGBA, como os sistemas 
KAIDER (Unan, 1983) na Turquia, National Igneous 
Data Bank (Subbarao & Saha, 1983) na índia, NGDB-
National Geocbemical Data Bank (Le Bas et alii, 1983) 
na Inglaterra, PETMASK (David-Gomes, 198S, Reu
nião Anual do IGBA), BDIP-Base de Dados de Rochas 
ígncas Portuguesas (Neves et alii, 1986) e BDRIA-Base 
de Dados de Rochas fgneas dos Açores (Gaspar & 
Queiroz, 1987; Gaspar, op. cit.) em Portugal. 

Duas mudanças importantes nessa última fase, com 
profundas conseqüências para os rumos do IGBA fo
ram: a) a nível de "software", a substituição de lin
guagens mais antigas (geralmente FORTRAN) por ge
renciadores de bases de dados relacionais 
(Knowledgeman, DBase) e b) a nível de "hardware", a 
substituição dos computadores de grande porte ("main
frames") por microcomputadores de 16 bits. Ambas mo
dificações constituem importante evolução, tanto no que 
diz respeito à facilidade de armazenagem, acesso e ma
nejo dos dados, quanto à descentralização do trabalho. 

As técnicas adotadas para o recolhimento da in
formação são diferenciadas, mas ressalta-se a solução 
adotada pela Inglaterra (Le Bas et alii, op. cit.) onde, por 
compromisso entre os editores e os autores, a publicação 
de trabalhos na área de geoquímica exige o preenchi
mento prévio dos impressos padronizados do NGDB 
com as análises das rochas que serão publicadas. 

O PROJETO IGBA NO BRASIL 

A participação brasileira no IGBA foi iniciada na 
reunião do Hawaí, da qiH participou J.O.S. Santos, da 
CPRM/Manaus. A partir de 1984, com a reunião de 
Lisboa, J.R. Hirson tornou-se o representante nacional, 
escolhido, em 1988, coordenador do Grupo de Trabalho 
Brasileiro do IGCP-239-IGBA. Integram o GT repre
sentantes das seguintes instituições: CPRM/Manaus, 
CPRM/Recife, UFBa, CPRM/Rio de Janeiro, UFMG, 
USP, UFRS e UnB. 

A meta do GT é definir modelo unificado de recolha 
de dados de rochas brasileiras, organizando o banco de 
dados nacional, que posteriormente alimentará o 
IGBADAT. 

A SOLUÇÃO ADOTADA NA 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Com base no modelo proposto por Gaspar & 
Queiroz (op. cit.) para os Açores, começou a ser implan
tado, em 1988, o Banco de Dados de Rochas ígneas da 
UnB (BDRI-UnB), em inte. câmbio com o Instituto de 
Investigação Científica Tropical (IICT) de Lisboa e a 
Universidade dos Açores (Brod et alii, op. cit.). O sis
tema encontra-se em fase final de desenvolvimento e 
pretende ser contribuição ao GT Brasileiro do IGBA. 

As diretrizes do Projeto IGCP-239 levaram a pro
jetar o sistema para microcomputadores de 16 bits, da
das, ainda, as relações de compatibilidade, capacidade 
de processamento e facilidades de comunicação desse 
tipo de equipamento. O sistema comporta dados rela
tivos à referência da amostra, sua localização geográfica 
(latitude, longitude, localidade, estado etc), unidade 
geológica a que pertence, idades estratigráfica e iso
tópica, composição mineralógica, classificação petrográ-
fica, características texturais, resultados analíticos de 
elementos maiores e/ou elementos-traço, referência bi
bliográfica e texto suplementar. 

SUPORTE REQUERIDO 

Um banco de dados com as características do BDRI-
UnB pode ser implantado em microcomputadores com
patíveis com IBM-PC-XT, de configuração bastante 
simples: 640Kb de memória RAM, monitor de vídeo 
monocromático, unidade de disco flexível de 51/4" para 
360Kb e unidade de disco rígido de 10 ou 20Mb, acres
cido, ainda, de uma impressora para a confecção de 
relatórios. Tal configuração, embora acomode o banco 
de dados na sua fase inicial, deve prever a possibilidade 
de expansão futura, especialmente no que diz respeito 
ao aumento de memória RAM, da capacidade do disco 
rígido e eventual anexação de unidade de fita magnética, 
o que pode ser feito ainda dentro do ambiente do PC-
XT. Dois fatores principais deverão ocasionar a ex
pansão dos sistemas: a) aumento progressivo do volume 
de dados armazenados e b) necessidade de acoplar mó
dulos de "software" para aplicações específicas como 
tratamento estatístico dos dados ou representação grá
fica dos resultados analíticos. O primeiro poderia ser 
solucionado transformando-se o microcomputador em 
terminal inteligente de um sistema "mainframe", mas o 
segundo deverá requerer expansão na capacidade do 
micro. 

Por outro lado, o aspecto da comunicação entre 
diversos bancos de dados regionais deve ser levado em 
conta na escolha do equipamento. Verifica-se, a nível 
internacional, uma tendência de utilização de discos 
flexíveis de maior capacidade (1.2Mb) para armaze
nagem e transferência de informações, o que implicaria 
a necessidade de microcomputador no padrão AT. Uma 
alternativa viável, nesse caso, seria o uso de redes de 
comunicação do tipo "BITNET/EARN" para a trans
ferência de dados. 

A questão do "software" gerenciador do banco de 
dados tem sido tratada de maneira relativamente uni
forme nos projetos associados ao IGBA, optando-se 
invariavelmente por modelos relacionais em detrimento 
das linguagens científicas tradicionais, como o 
FORTRAN, dadas as facilidades de manuseio e recu
peração dos dados que os primeiros oferecem. Essa 
parece ser uma tendência irreversível até o momento. 
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ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS 

O BDRI-UnB cncontra-sc dividido cm dois módulos 
principais: 1) bases de dados e 2) tabelas (Hirson et alii, 
op. cit.), descritos a seguir: 

1) Bases de Dados do Sistema - Estrutura e Funções 

A informação sobre cada amostra incluída no BDRI-
-UnB distribui-se por cinco bases de dados ou arquivos 
diferentes, de maneira a otimizar o gerenciamento ele
trônico e a recuperação dos dados. Existem três níveis 
de gerenciamento para cada uma das bases de dados, 
compreendendo uma área de trabalho, uma área tem
porária e uma área permanente, cujos objetivos são, 
respectivamente, a entrada de dados, sua manipulação e 
o registro definitivo no banco de dados. Os cinco ar
quivos são ligados entre si por um código único para 
cada amostra e pela existência de operadores lógicos (do 
tipo verdadeiro/falso) que informam a disponibilidade 
ou não de dados relativos à amostra nos demais ar
quivos. 

A escolha da estrutura interna das fichas foi feita de 
maneira a atender tanto às necessidades de armaze
nagem de dados inéditos, originados das pesquisas de
senvolvidas no Instituto de Geociências da UnB, quanto 
às especificações do IGBADAT, o qual aceita apenas 
dados obtidos de publicações. O gerenciamento do sis
tema em níveis hierárquicos permite, a qualquer mo
mento, a manipulação dessas duas classes de dados em 
conjunto ou separadamente. O fluxo de dados no sis
tema está representado da figura 1. 

Os cinco arquivos são sumariamente descritos a se
guir: 

Arquivo DAT (figura 2) - É o arquivo principal do 
sistema, reunindo as seguintes informações sobre cada 
amostra: 

- Código do Banco de Dados (campo CBD). Con
siste de um código alfanumérico de identificação, 
único para cada amostra, atribuído pela admi
nistração do banco de dados, que será o elemento 
de ligação com os demais arquivos do sistema. 

- Código Bibliográfico (campo BBL). Utilizado pa
ra tratamento de dados obtidos de publicação, 
destinados ou não ao IGBADAT. Esse código é 
repetido no arquivo BBL, mas não é exclusivo 
de uma amostra, podendo abrigar as várias aná
lises obtidas de um mesmo artigo. 

- Nome da Tabela (campo TAB). Incluído no sis
tema para permitir o agrupamento de diversas 
amostras mutuamente relacionadas. Os dados 
dentro do BDRI-UnB poderão estar agrupados 

em quantas tabelas forem necessárias, a critério 
da administração do banco de dados. 

- Nome da Amostra (campo REF). Com a desig
nação da amostra de acordo com o usuário con
tribuinte (dados inéditos) ou autor (dados pu
blicados). 

Dados de Localização (campos LAT, LON, 
LOCA EXEM, GLD e CLE). Permitem referir 
a localização da amostra à latitude, longitude ou 
localidade fornecida pelo autor/contribuinte. Os 
campos GLD c CLE são códigos criados para 
facilitar a pesquisa e recuperação dos dados. O 
GLD (Geopolitical Location Descriptor) é um 
código do IGBADAT (IGCP-163, Circular IGB-
841) e o CLE (Código de Localização do Exem
plar) permite codificar a localização fornecida 
pelo autor/contribuinte, evitando a pesquisa de 
"strings" extensos no campo LOCA EXEM. 

- Classificação da Amostra (campos CLÃS EXEM, 
SIS e NCE). Contendo a classificação da amostra 
como fornecida pelo autor/contribuinte e o sis
tema utilizado na classificação. O campo NCE 
(Número-Código do Exemplar) é preenchido 
com valores numéricos obtidos de tabelas, evi
tando a pesquisa de "strings" do campo CLÃS 
EXEM. 

- Dados Estratigráficos (campos IDD, UNID GEL 
e CUG). Incluem a idade estratigráfica da amos
tra e a unidade geológica a que pertence. O 
campo CUG (Código da Unidade Geológica) 
compreende informação codificada obtida de ta
belas e tem a mesma função dos campos CLE e 
NCE mencionados anteriormente. 

- Resultados Analíticos. Distribuem-se em campos 
destinados à inserção das análises dos óxidos de 
elementos maiores (em porcentagem) e elemen-
tos-traço (em ppm), agrupados de acordo com 
suas afinidades geoquímicas para facilitar o pre
enchimento da ficha. 

Informações Suplementares Codificadas (campos 
STAT1, STAT2, STAT3, STAT4, STAT5, 
PETRO e INFOR SUP). Conjunto de campos 
preeuchidos a partir de códigos tabelados. Os 
campos STAT1 a STAT4 ("Status Symbols") são 
previstos pelo IGBADAT e incluem informações 
complementares relativas aos dados de localiza
ção do exemplar, resultados e métodos analíticos 
e mformações gerais. O campo STAT5 está pre
visto como alternativa de expansão dos campos 
de "Status Symbols". Os campos PETRO e 
INFOR SUP contêm informações codificadas a-
cerca das características petrográficas da amostra 
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e comentários gerais. 

- Operadores Lógicos (campos MIN, ISO e TEX). 
São destinados a informar a existência ou não 
de dados mineralógicos, isotópicos ou texto su
plementar sobre a amostra em questão nos de
mais arquivos do sistema. 

Arquivo BBL (figura 3) - Bloco auxiliar no tratamento 
de informações coletadas através de pesquisa biblio
gráfica. Contém a referência bibliográfica completa 
(campos AUTOR 1, AUTOR, ANO, TITULO e 
PUBL), além de informações relativas à localização 
geográfica (campo UREG) e un'dade(s) geológica(s) 
tratadas no trabalho (campo UGEO). O campo 
AUTOR contém o nome de todos os autores do artigo 
em questão. O nome do primeiro autor está repetido 
isoladamente no campo AUTOR1, para facilitar a 
pesquisa de "strings". O arquivo comporta ainda um 
código definido pela administração do banco de dados 
(campo BBL), que permitirá o acesso ao arquivo prin
cipal. A pesquisa por publicação pode ser feita com 
auxílio de informações codificadas (campo COD), ob
tidas a partir de tabelas. Dois campos lógicos estão 
presentes, informando se existem análises químicas da 
publicação em causa disponíveis no banco de dados 
(segunda parte do campo BBL) e se a publicação é 
considerada pela primeira vez no BDRI-UnB (campo 
ENT PUBL). 

Arquivo MIN (figura 4) - Destina-se a armazenar da
dos de composição mineralógica da amostra, incluindo a 
referência da lâmina delgada (campo LÂMINAS) e in
formações suplementares (campo INF SUP). Os dados 
mineralógicos são armazenados em campos com for
mato "KKKK AA OO.O", onde o primeiro bloco 
(KKKK) contém o nome do mineral, codificado a partir 
de tabelas, o segundo bloco (AA) permite atribuir pa
râmetros específicos como textura, modo de ocorrência 
etc, também a partir de códigos tabelados, e o terceiro 
bloco (OO.O) refere-se à porcentagem modal, quando 
determinada. O Código do Banco de Dados (campo 
BCB) faz a ligação com os demais arquivos. 

Arquivo ISO (figura 5) - Compreende até três de
terminações da idade isotópica da amostra. Em cada 
campo são considerados, na primeira parte, a idade da 
amostra e, na segunda, o método de determinação. Há 
ainda uma área destinada a razões isotópicas (Sr , 
Ndl43/144( pb206/2M pbmrm) e ^ o ^ ç õ e s suplemen-
tares. A ligação com os demais arquivos é feita através 
do CBD. 

Arquivo TEX (figura 6) - Destinado a comentários do 
autor ou da administração do banco de dados que com
plementem as informações contidas nos blocos prece
dentes. Consiste de campos alfanuméricos destinados a 
comentários sobre óxidos essenciais, elementos meno
res, análise modal, dados isotópicos, referência bibliog
ráfica e outros. A ligação com os demais arquivos é feita 
através do CBD. 

2) Tabelas do Sistema 

As informações codificadas no sistema deverão ser 
obtidas por meio de tabelas de códigos, que obedecem 
aos critérios do IGBADAT ou, quando necessário, fo
ram desenvolvidas especificamente para o BDRI-UnB. 
O sistema gerenciador do banco de dados (Hirson et alii, 
1989) conta com um módulo de processamento de ta
belas, que permitirá a consulta eletrônica e atualização 
das tabelas a partir de qualquer outro módulo do sis
tema. 

CONTROLE DOS DADOS 

O sistema prevê série de testes automáticos de con
sistência dos dados digitados. Os testes propostos pelo 
IGBADAT para a consistência de amostras foram ado
tados integralmente e encontram-se em desenvolvimen
to segunda bateria de testes destinados a verificar a 
consistência interna do banco de dados como um todo. 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

A definição de uma estratégia nacional para arma
zenagem e tratamento de dados geoquímicos de rochas 
ígneas, por parte do GT Brasileiro do IGBA, deverá 
resultar, ao final, em uma rede nacional dirigida para a 
troca de informações, com evidentes vantagens em rela
ção à atual dispersão e subutilização dos dados gerados 
em pesquisas diversas. O BDRI-UnB é uma primeira 
aproximação de modelo para um futuro banco de dados 
nacional, devendo ser submetido ao GT brasileiro para 
discussão. Em virtude das características do sistema 
proposto, sua integração ao IGBADAT poderá ser feita 
diretamente, seja por meio de disquetes ou fitas mag
néticas, seja através de redes internacionais de comu
nicação por computador, em substituição aos formu
lários impressos atualmente utilizados. 

A progressiva anexação de módulos de "software" 
com aplicações específicas ao sistema permitirá, em um 
futuro próximo, efetuar cálculos petroquímicos e esta
tísticos, bem como tratamento gráfico dos dados, direta
mente a partir do BDRI-UnB. Tanto a facilidade de 
manipulação dos dados no sistema, quanto as aplicações 
gráficas e matemáticas a serem desenvolvidas deverão 
tornar-se, no futuro, ferramentas de grande potencial em 
estudos geoquímicos de rochas ígneas brasileiras e sua 
comparação com resultados de várias partes do mundo. 
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Fig, 2 - Modelo de ficha para o arquivo DAT. 
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TRANSFORMAÇÕES QUÍMICO-MINERALÓGICAS INDUZIDAS POR 
INTRUSÕES BÁSICAS NOS SEDIMENTOS PROTEROZÓICOS DA 

CHAPADA DIAMANTINA 

Raymundo José Bulcão Fróes 
Walter Siqueira Tavares de Souza 

Companhia Baiana de Pesquisa Mineral 

RESUMO 

Na borda ocidental da Chapada Diamantina, região 
central da Bahia, corpos de rochas básicas cortam se-
qüèncias sedimentara do Proterozóico Médio, provocan
do efeitos de nutamorfismo termal com recnstaliraçõcs, 
trocas metassomáticas t intensa atividade hidrolermaL 
Próximo à cidade de Ipupiara, um pequeno corpo tabular 
de diabásio encontra-se encaixado, concordantemente, 
em seqüências de sedimentos marinhos, com cornadas de 
petitos e grauvacas feldspáticas rümkamente aaemadas. 
As transformações mais significativas limitam-se a uma 
faixa de 30m, estendendo-se até 200m, apartir das paredes 
do corpo, com intensa recristalizaçâo mineral, mas sem 
destruição das estruturas sedimentares, antes preservando-
as da erosão e mantendo, pelo cozimento, as camadas 
peUticas em expressões topográficas positivas. Os grãos 
detrfticos de quartzo e feldspatos sofreram crescimento 
autigenico, a matriz peüúca dos arenitos naistaazou-se 
em epidoto, granada e trerndtita, e o material peUtico 
transformou-se em micas. A süiáficação foi pronunciada, 
culminando com a formação de veios de quartzo que 
cortam a rocha básica e encaixantes. As pangeneses e o 
quimismo das rochas envolvidas indicam que o metamor-
fismo foi essencialmente termal, sendo os aportes e as 
trocas metassomáticas significativas apenas para a sftica, 
o cálcio, a água e o cobre. As condições de metamorfismo 
alcançaram, no máximo, a fades aWita-anfibolito, de 
metamorfismo termal Em conseqüência das intrusões 
Ignease dos processointerativos com asrochas encaixan
tes, foi gerada importante atividade hidrotermal respon
sável por pequenas concentrações minerais nas camadas 
sedimentares adjacentes e geração de veios de quartzo 
mineratizados em cobre. Há perspectivas regionais de mi-
neraUzações de opala, ouro, barita e outros depósitos 
hidrotemuâs, associados a contextos similares na Cha
pada Diamantina. 

INTRODUÇÃO 

No município de Ipupiara, cerca de 5km a leste da 
sede, na rstrada de i«gwfr> dessa localidade com a ci
dade de Barra do Mendes, am corpo tabular de diabas» 
encontra-se encaixado concordantemente em se

qüências sedimentares marinhas, ritmftkas, de idade 
proterozóka. A partir das bordas do corpo intrusivo 
desenvolveram-se, nas rochas sedimentares, importantes 
transformações qoímico-mineralógicas, sem destruição 
das estruturas sedimentares e intensa atividade hidroter
mal correlata, representada por veios de quartzo mi-
nerahzados cobre (figura 1). 

GEOLOGIA REGIONAL 

A Chapada Diamantina corresponde a uma bacia 
sedimentar do Proterozóico Médio, estruturada num 
anticJmorio com vergência para norte, suavemente do
brada na borda oriental e com mergulhos fortes na borda 
ocidental. O eixo das macrodobras tem direção N/NW. 
É constituída de seqüências elásticas continentais e ma
rinhas, representadas por conglomerados, arenitos pu
ros, eólicos e fluviais, arenitos argilosos, semipelitos e 
peütos, intercalados, nas unidades basais, a derrames 
vulcânicos ácidos, mtrudidas na borda oeste, por corpos 
básicos, em diques e "sills", geralmente de pequenas 
dimensões. Trabalhos empreendidos pela CBPM (Pro
jeto Chapada Diamantina I e II) resultaram numa pro
posta de divisão estratigráfica, com base no conceito de 
unidade oppositional, tendo sido identificadas pelo me
nos oito unidades na porção centro-norte da Chapada 
(Souza & Guerra, 1966) (figura 2). Essas unidades sedi
mentares são equivalentes aos grupos Chapada Diaman
tina, Paraguaçu e Rio dos Remédios, integrantes do 
Supergrupo Espinhaço (Inda & Barbosa, 1978). 

ESTRATIGRAFIA E PETROGRAFIA 

Rochas Sedimentara 

São sedimentos marinhos de espessura de centenas 
de metros, depositados por corrente de turbidez, ondas 
de tempestade e acresção vertical, constituídos de ca
madas rniomítricas a métricas, de pelitos e arenitos 
argilosos nuncamente alternadas, por vezes maciças, 
por vres com laminações planoparalelas, onduladas e 
trancadas (estruturas "bummocky") e com estruturas 
menores, tais como marcas de carga e diques de areia. A 
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Unidade VII (Souza & Guerra, 1986), equivalente ao 
membro inferior da Formação Ipupiara (Schobbenhaus, 
1972), apresenta atitudes, na área estudada, de 
N45"W/35'NE a N25°W/30,NE. 

As camadas pelíticas e semipeliticas são cinza, casta-
nho-avermelhadas e arroxeadas, constituídas por micas 
brancas, clorita e biotita, em palhetas muito finas, nun 
"fundo" quartTofeldspático extremamente fino. Óxidos 
de ferro purvei ulentos ocorrem disseminados. Grãos de 
areia de quartzo e feldspato (até 10%), muito mal-
selecionados, estão dispersos. 

As camadas areníticas são quartzo-grauvacas cinza-
claras, apresentando estratificaçáo gradacional, com 
areia mal-selecionada, de muito fina até grossa (máximo 
de 0,7mm), angulosa e subarredondanda, de quartzo 
(58%) e feldspatos (7%), e palhetas detríticas de mos
covita e biotita, flutuantes numa matriz (30%) micácea, 
de natureza idêntica à das camadas pelíticas, ou seja, 
micas, quartzo e feldspatos diagenéticos muito finos, 
impregnados de óxidos de ferro. Turmalina, em 
diminutos cristais, ocorre tanto nas camadas pelíticas 
como nas areníticas (estampa 2). 

Diabásio 

É um corpo tabular de cerca de SOm de espessura, 
encaixado concordantemente aos sedimentos. Apresen
ta espesso solo de alteração, argiloso, vermelho, com 
"cabeças" de rocha inalterada apresentando esfoliação 
csferoidal típica. 

Tem cor verde-escura, estrutura maciça, granulação 
média (l-3mm), e textura intergranular, diabásica a ofí-
tica. O plagioclásio (An 48), principal constituinte da 
rocha (63%), apresenta-se em ripas bem desenvolvidas, 
dispostas aleatoriamente, num padrão subtriangular, es
tando geminado em albita Carlsbad. Encontra-se forte
mente saussuritizado, em parte substituído por uma mis
tura d. epidoto, sericita, caicita c clorita. Augita (35%), 
rosada, titanífera. preenche interstícios do plagioclásio, 
estando fortemente uralitizada. Magnctita titanífera 
(28%), o principal acessório, em cristais idimórficos c 
esqueléticos, fortemente leucoxenizados, encontra-se 
associada à augita. Apatita (tr), em diminutos cristais, 
ocorre inclusa nos minerais formadores da rocha (es
tampa 2). 

Não se dispões de dados geocronológicos desse cor
po, mas dados compilados da bibliografia de corpos 
similares da região, no mesmo contexto geológico, in
dicam valores da ordem de 500 m.a. (Protcrozóico Supe
rior), tendo sido aventada, ainda, a possibilidade da 
existência, na Chapada, de corpos mais recentes, até do 
Mesozóico (Sighinolfi et alii, 1974). 

Rochas Encaixantes Metamorfizadas (Hornfelses) 

Situam-se nas auréolas de contato entre os corpos 
básicos e as seqüências sedimentares e ritmitos das uni
dade V (Formação Ipupiara) e VII. Em Ipupiara as 

faixas mais fortemente metamorfizadas têm largura 
aproximada de 200ni, correspondente aos serrotes que 
margeiam o pequeno vale onde se situa o corpo básico. 

As estruturas sedimentares maiores, tais como cama
das e laminaçôes, estão perfeitamente preservadas. As 
camadas mais areníticas foram recristalizadas em quart-
zitos verdes e as mais pelíticas em ardósia, ou melhor, 
num material afanítico, cinza-escuro, arroxeado a aver
melhado, muito competente, tendo a rocha, num todo 
(camadas metareníticas e metapelíticas), aspecto listado 
(estampa 1). 

As camadas de quartzito verde (metagrauvaca) são 
constituídas de grãos de areia fina (80%), de quartzo e 
feldspato (microclina e plagioclásio), que apresentam 
acentuado processo de crescimento autigênico, tendo os 
interstícios (20%) sido preenchidos por agregados de 
finos grãos de epidoto verde-amarelado (pistacita), por 
vezes intererescidos com grossularita, e associados a 
cristais prismático-fibrosos, muito finos, de tremolita 
incolor a verde-clara, num fundo quartzoso extrema
mente fino (estampa 2). Caicita disseminada e micro-
geodos de calcedônia/opala estão, por vezes, presentes 
(até 5%). Microvênulas de quartzo cortam irregular
mente as camadas. A microgradação sedimentar, apesar 
do crescimento autigênico dos grãos detríticos, ainda é 
detectada. 

As camadas de metapelitos têm assencialmente a 
mesma composição, diferindo nas proporções. Os grãos 
detríticos de quartzo e feldspatos (até 10%) estão pin
gados na matriz originalmente argUo-micácea, recris-
talizada num agregado extremamente fino de epidoto, 
tremolita e hematita, esta, aí, muito abundante, forman
do, por vezes, agregados especulares radiais, recristali-
zados. Quartzo microcristalino encontra-se disseminado 
(estampa 2). 

Veios de Quartzo 

São corpos de pequena possança, de alguns cen
tímetros a poucos metros, maciços, homogêneos, cons
tituídos de quartzo leitoso, com pequenos geodos c dru-
sas de quartzo hialino, apresentando, por vezes, 
impregnações de malaquita e hematita especular. Na 
área Ipupiara, o veio maior encontra-se encaixado con
cordantemente aos sedimentos, próximos ao contato 
destes com o corpo básico. 

QUIMISMO 

Foram analisadas, quimicamente, uma amostra do 
diabásio, três das encaixantes sedimentares metamor
fizadas (hornfelses), no contato com o corpo básico e 
próximas a ele, uma a cerca de 5,5km a oeste do corpo de 
diabásio, pertencente à Unidade VII, também marinha, 
e com as mesmas estruturas sedimentares dos hornfel
ses, mas sem evidências do metamorfismo, e, ainda, uma 
de hornfels do mesmo contexto geológico, pertencente à 
Unidade VII, a cerca de 70km ao sul do local (km 324,7, 
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BR-242). Acrescentou-se, ainda, para fins de compa
ração, a média dos resultados analíticos de quatorze 
amostras de rochas básicas, não-alteradas, da região 
(Sighinolfi et alii, op. cit.). 

Comparando-se os resultados (tabela 1), verifica-se 
que as rochas metamorfizadas (hornfelses, amostras 2 a 
5) apresentam teores de cálcio consideravelmente mais 
altos e ár, H2Ü+ muito mais baixos que os da rocha 
equivalente não-metamorfizada (amostra 6). Os demais 
elementos nessas rochas não apresentam modificações 
apreciáveis, devendo ter-se mantido mais ou menos imó
veis. Quanto ao diabásio (amostra 1), embora forte
mente alterado, não apresenta modificações substanciais 
na sua composição, em elementos maiores, se compara
do com os equivalentes não-alterados. Exceções são 
feitas aos teores de cobre e zinco, consideravelmente 
menores no diabásio em questão. 

O diagrama Na2Ü + K2O x CaO (figura 3) ilustra 
três domínios litogeoquímicos: um nitidamente cálcico, 
representado pelas rochas básicas, outro aJcalino, in
dicador da rocha sedimentar rítmítica não-metamor
fizada, e outro "híbrido", calco-sódico, representante 
dos hornfelses. 

CONSIDERAÇÕES PETROGENETICAS 

A intrusão do corpo básico provocou um forte au
mento no gradiente de temperatura das rochas encaixan-
tes, resultando em recristalizações mineralógicas. 

Admitindo-se que magmas básicos têm temperatura 
de líquidus de 1.200°C c de solidus de 1.050°C, c que o 
aquecimento das rochas encaixantes, por condutividade 
térmica, DO contato, eqüivale a cerca de 60% da tem
peratura da intrusão, acrescida da temperatura das pró
prias rochas encaixantes, pré-intrusão (Winkler, 1977), 
que, no caso, não deveria ser alta (35°), já que são 
sedimentos náo-metamorfizados, era de se esperar, no 
contato, temperatura da ordem de 755°C (720 + 35°C). 

A paragênese metamórfica de maior grau encon
trada nesses hornfelses foi epidoto + grossularita + 
tremolita. 

O epidoto, a baixas pressões (até 2kb), cristaliza-se 
entre 350°C e 400°C. Em temperaturas mais altas, na 
presença de quartzo, recristaliza-se em granada + anor-
tita. A granada mantém-se estável, junto ao quartzo, até 
600°C, quando reage para dar wollastonita c anortita. A 
tremolita passa a hornblenda, a temperaturas acima de 
500°C. Dessa forma, a temperatura máxima de formação 
dos hornfelses estudados estaria entre 400 c 500°C, equi
valente à facies metamórfica albita-epidoto-anfibolito de 
metamorfismo termal. A explicação mais provável des
ses baixos valores seria a pequena possança do corpo e a 
sua colocação em condições de epizona, o que teria 
causado a rápida cristalização do magma e conseqüente 
fraca difusão de calor nas encaixantes. A amplitude da 
zona de metamorfismo mais alto, se existente, seria mui
to pequena, restrita ao contato imediato com o corpo. 

Na porção correspondente ao local da amostra 6, a mais 
distante da intrusão, o gradiente térmico deve ter sido 
equivalente ao de diagênese, sendo suficiente apenas 
para recristalizar os argüorninerais em micas brancas, 
cloríta e biotita. 

A presença da paragênese epidoto-grossularita-tre-
molita, nas rochas encaixantes, exigiria ainda, além da 
temperatura, teor adequado de cálcio, não-disponível 
nessas rochas, antes do metamorfismo. O suprimento 
desse elemento teria sido feito pela rocha básica, por 
lixiviação e metassomatismo, através de soluções hidro-
termais, o que na presença dos demais elementos teria 
permitido a cristalização daquela paragênese nas rochas 
encaixantes. 

No diagrama SÍO2 x AI2O3 x CaO (figura 3), verifica-
se uma paragênese principal de quartzo + moscovita 
para a amostra 6 (sedimentos), outra próxima ao domí
nio andesina-labradoríta para as amostras M e l (dia-
básios) e, mais uma vez, outra "híbrida" para as amostras 
de hornfelses que se situam ao meio da linha quartzo-
epidoto. 

CONCLUSÕES 

A colocação do corpo básico não provocou per
turbações tectônicas apreciáveis, já que as estruturas 
sedimentares das encaixantes foram mantidas. A intru
são se deu nas camadas menos competentes, mais pe-
líticas. 

Em conseqüência da intrusão e da difusão de calor 
pelas encaixantes sedimentares, foram gerados fluidos 
hidrotermais a partir da água conata dos sedimentos. A 
ação desses fluidos, sobre o corpo básico e as encaixan
tes, provocou sensíveis modificações químico-minera-
lógicas, sendo, juntamente ao aumento da temperatura, 
um fator preponderante para a ncomineralização dessas 
rochas. O diabásio foi propilitizado, com retirada de 
cálcio para as encaixantes, a silica foi remobilizada, re-
depositando-se nos espaços intergranularcs das rochas 
sedimentares c, principalmente, en. veios de quartzo, 
muitos deles mineralizados em cobre (malaquita), o qual 
deve ter sido também remobilizado da rocha básica. As 
pequenas concentrações de asbestos (Mata de Bom Je
sus) c os veios de quartzo auríferos (Gentio do Ouro c 
outros), situados na região, cm contextos geológicos 
similares, teriam também a mesma origem. Com base 
nesse modelo genético, abrem-se, para a Chapada Dia
mantina, perspectivas da existência de concentrações 
econômicas de asbestos, cobre, opala, barita e, prin
cipalmente, ouro, relacionadas a intrusões básicas nas 
formações sedimentares. 
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Amrtras Cétfft* R«*a 
M Médiad» 15 i snfn idegMii i l i i i . i l 

1 TD-004 DiaMsk» 
2 TD-003 Hornfeb 
3 TD-005 Horofcb 
4 TD-006 Horafeb 
5 TD-001 Horafds 
6 TD-007 Fuito/srauvaca(rmrito da Unidade VII) 

* (SighmoUi et alii, 1974.) 

Estampa 1 - Afloramento de hornfeb que mantém a estrutura sedimentar original, apresentando camadas de metagrauvaca 
(tons claros) e de metapelitos (escuros) ritnucarnente alternados. Ritmito marinho metamorfizado da unidade VII 
(Souza & Guerra, 1986). Ponto MD-24, km 324,7, BR-242 (amostra 5). 
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Diabásio - Cristais irregulares de audita 
ural i t i /ada, associada a magnetita, preen 
chem interstícios de ripas não orientadas 
de plagioclásio saussuritizado. 
AMOSTRA I (TD-004) 

Ri lmi to metamorfisado ( l lorn lc ls) . Quita
da de metugraiivaca, eoni grãos de iirei.i 
de quartzo e (t-ldspalns mimü matriz, rc-
cristalí/.adu de tremoii la fibrosa, grânulos 
irregulares de epidoto e granaria inlercrcs 
ciclos e películas de l iemat i ta : camada in
tercalada a metapelitos impregnados de 
hematita pulverulenta. 
AMOSTRA 3 (TD-005) 

Ri tmito não metamorfisado. l irãos de* 
areia de quart/o e feldspatos em ma
triz, micácea fina com impregnações de 
hematita. 
AMOSTRA f, (TH-007) 

Ertampa 2 - Micrografías. 
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Fig. 1 - Mapa geológico local. 
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Fig. 2 - Mapa geológico regional e coluna estratigráfica. 
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A DISTRIBUIÇÃO DOS ELEMENTOS Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Cr e Hg 
NAS DRENAGENS DE BELÉM, PARÁ. 

Tereza Elizabete Mazzeo 
José Francisco da Fonseca Ramos 

Centro de Geociincias-UFPa 

RESUMO METODOLOGIA 

As águas e sedimentos de 15km de drenagem da ci
dade de Belém, Pará, foram investigadas quanto à dis
tribuição dos elementos Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Cr, Cd, Pb e 
Hg. Somente a contaminação por Cr foi claramente detec
tada, nas proximidades de '>m curtume. Em outra dre
nagem fonwt determinados valores elevados de Hg. 

OpH da águas de drenagem é, em geral, levemente 
alcaüno,eé relacionado com a contaminação de matéria 
orgânica proveniente dos esgotos. 

As anáhses foram feitas por espectrofotometria de ab
sorção atômica. 

INTRODUÇÃO 

A concentração de pessoas e o desenvolvimento das 
mais diversas atividades em centros urbanos enseja, em 
princípio, poluição ambiental O tamanho de uma me
trópole, sua situação geopolítica (se num país desenvol
vido e rico ou num em desenvolvimento e pobre) e 
geográfica (se no equador ou em altas latitudes) são 
algumas causas que influenciam a questão da poluição 
metropolitana. 

A cidade Belém, a 1°21' Sul, situada na foz do es
tuário deltáico do rio Amazonas, mais precisamente às 
margens do rio Guamá e baía do Guajará, tem uma cota 
máxima de 15m, é recortada por drenagens naturais, 
igarapés, e parte de sua área é alagadiça (figura 1). 

A atividade domicante na cidade é a de serviços e 
comércio, havendo poucas indústrias, que se limitam à 
da madeira, do pescado, curtumes, pequenas meta
lúrgicas, de sabão, alimentícia e outras também de pe
queno porte. 

Apesar de não existirem indícios claros de poluição, 
com exceção da do curtume e aquela relacionada com a 
quase falta de saneamento municipal e com a aplicação 
indiscriminada do lixo urbano como aterro "sanitário", 
foi concebido este trabalho para se ter uma idéia do grau 
de contaminação das drenagens pelos elementos mer
cúrio, cromo, zinco, cobre, níquel, cádmio e chumbo, 
que podem ser determinados nos laboratórios da Ins
tituição (Centro de Geocíências da Universidade Fe
deral do Pará). Ferro e manganês também foram ana
lisados, principalmente por funcionarem como 
«•Dôliares na interpretação cios outros resultados. 

De Campo 

De 15km de drenagens da cidade de Belém, que 
incluem igarapés naturais, igarapés canalizados e sangas, 
foram coletadas 59 amostras de água e 34 de sedimentos. 
A época de amostragem foi o final da estação seca, em 
dezembro de 1988, e, quanto à maré, sempre do pico da 
baixa-mar até meados da maré enchente. 

Os canais e igarapés em estudo são: 
Canal Almirante Tamandaré; 
Canal das Armas; 
Canal Bernardo Sayão; 
Canal Quintino Bocaiúva; 
Ct'.al do Reduto; 
Canal do Una; e 
Igarapé do Tucunduba (figura 2). 

De Laboratório 

As amostras de água foram primeiramente filtradas 
(filtro grosso) e posteriormente atacadas com ácido ní-
trico concentrado p.a., com a finalidade da remoção do 
excesso de matéria orgânica da amostra. 

As amostras de sedimentos foram inicialmente pe
neiradas e aproveitada a fração -80 mesh, que foi sub
metida posteriormente a dois tipos de aberturas: (1) 
total (queima com ácido fluorídrico e ácido perclórico 
na proporção de 10:1), com intuito de analisar os ele
mentos maiores; 2) parcial (lavagem com ácido nítrico e 
ácido sulfúrico na proporção de 5:15), para analisar os 
elementos menores e voláteis. 

Tanto as amostras d'água como de sedimento foram 
analisadas pelo método de absorção atômica (chama e 
forno de grafite) após o tratamento inicial. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas tabelas 1 e 2são vistas as concentrações médias, 
mínimas e máximas para os elementos investigados nas 
drenagens de Belém, nas águas e sedimentos, respectiva
mente. Se compararmos esses valores com aqueles pró
prios à água doce e natural (tabelas 3 e 4) e com as 
coflcentrações-limite, a partir das quais compreende-se 
como poluição (tabela 5), constata-se a ocorrência de 
poluição com cromo no igarapé Tucunduba e com 



288 II CBGq—Gcoquúnica Ambiental 

mercúrio no canal do Reduto. Os elementos Cd e Pb não 
ocorrem em concentrações detectáveis, nem mesmo no 
forno de grafite do aparelho de AAS. 

A tabela 6 mostra as concentrações de cromo e 
mercúrio em águas de rios não-poluídos e outros po
luídos da Europa e América do Norte e do igarapé 
Tucunduba, com o cromo aproximadamente 500 vezes 
maior do que o já poluído rio São Lourenço, consideran
do-se o ponto mais poluído o localizado próximo à en
trada dos efluentes da indústria do couro na drenagem. 

A tabela 7 é similar à anterior, só que com dados para 
sedimentos. É confirmada a situação do igarapé Tucun
duba como poluído por cromo, com valores de até 
5.200ppm. 

Quanto ao mercúrio em sedimento, o canal do Re
duto, comparativamente com rios da Europa e Estados 
Unidos, é pouco poluído (tabela 8). 

Ainda para comparação, apresentamos a tabela 9, 
com concentrações de metais em sedimentos de esgotos 
domésticos. 

Os canais e igarapés em estudo conservam um pH 
levemente alcalino, devido ao excesso de matéria 
orgânica proveniente das descargas de esgoto domés

tico, que por sua vez adsorve quase que totalmente os 
metais diluídos na água dos igarapés. Com alto pH, há 
propensão dos íons em solução de formarem seus hi
dróxidos ou ainde, de outra forma, como pela adsorção, 
precipitarem no fundo das drenagens, fazendo parte 
assim dos sedimentos. 

As figuras 3 e 4 mostram a distribuição espacial dos 
metais-traçp Fe, Ni, Zn, Mn e Cr em águas e sedimentos 
do igarapé Tucunduba, indicando, que próximo à en
trada dos efluentes da indústria do couro, há uma acen
tuada variação na concentração de todos os elementos, o 
que denuncia o foco de poluição. 
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Tabela 9 — Concentração (em ppm) dos Metais-Traço em Sedi
mentos de Esgoto Proveniente de Descargas Domésti
cas. 

Metais 

Pb 
Cd 
Cr 
Hg 
Zn 
Cu 
Ni 

Sedimento fino 
(») 

450 
10 

240 
-

2600 
700 

60 

Média das Rochas 
Cnutais (b) 

15 
0.2 

200 
-

65 
45 
80 

Razão 
(a)/(b) 

30 
50 

1.2 
-

40 
15 
0.8 

Fonte: Fõrstner & Wíttmaim (1983). 

Fig. 1 - Localização de Belém. Fig. 2 - Drenagens de ícléin. 
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ANÁLISE DE ALGUNS SUPORTES GEOQUÍMICOS DE COBRE 
NUMA TOPOSSEQÜÊNCIA NA REGIÃO DE ITABORAÍ, 

RIO DE JANEIRO, BRASIL. 

José Luiz Silvério da Si7va(1) 

Edison Dausacker Bidone{2) 

Pierre PerritS1^ 

RESUMO INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo a compreensão 
dos padrões de distribuição de cobre em unidades elemen
tos de vobime de solos, considerados prismas elementares 
de solos, situados numaregfão de clima tropical, Itaborai, 
RJ, BR, a nível de pesquisa básica em Geoquímica Am
biental 

Como objetivo específico procurou-se entender a 
relação da morfologja do terreno, em relação aos fluxos 
supergênicos e seus efeitos na distribuição, e relações com 
a mobilidade do cobre e de seus suportes. 

Procurou-se identificar nos prismas elementares a 
existência ou não de variações laterais (químicas, texturai 
e/ou mineralogicas) laterais, em várias escalas de análise, 
utilizando-se os conceitos de gradiente. 

Numa toposseqüência, s partir do topo da encosta, 
para a baixada aluvial, indivilualizou-se seis prismas 
elementares, coletando-se 22 amostras de solos, com-
póiitas, a diferentes profundidades, na bacia de drenagem 
do rio do Gado. 

No laboratório as amostras foram separadas em fra
ções granulométricas, em TFSA (<2mm) e na fração 
(<0,02mm) e submetidas ao tratamento de ataques 
seletivos (Especiação), objetivando determinar os teores 
de cobre nas formas: trocável, redutível, oxidável e 
silicatos. 

Os teores totais de cobre nos amostras ficaram entre 
12-oOppm, considerados na faixa de valores médios, em 
relação à bibliografia. 

No setor de baixada a fração silicato foi mais eficaz 
como suporte preferencial para cobre, enquanto no setor 
de baixada a fração redutíveifoi mais eficaz, superando as 
demais frações analisadas, na TFSA. 

Neste trabalho mostra-se que as translocações do 
suporte preferencial para cobre foram responsáveis pela 
distribuição geoquímica desse elemento na área do es
tudo, uma função dos fluxos geoquímicos. 

No sentido de quantificar essas translocações de su
portes, propõe-se neste trabalho a utilização das relações 
entre o teor de cobre (ppm), associado a uma dada fração 
geoquímica (trocável, redutível, oxidável e silicato), sobre 
o teor médio do cobre total, no prisma considerado. 

A região de Itaborai (Rio de Janeiro, Brasil), des
taca-se pelo cultivo de citros (laranjeiras), dispostos cm 
solos maduros, oriundos de intempcrização de 
granitóides de idade pré-cambriana. O relevo da região 
compõe-se de ,ncostas em meia-laranja e regiões 
deprimidas entre as encostas, denominadas baixadas. 

Para verificar se existiam barreiras geoquímicas que 
impedissem que as laranjeiras extraíssem o cobre dos 
solos, em quantidades suficientes, realizou-se um perfil 
de solos partindo do topo da encosta até a baixada, 
definindo-se seis prismas elementares de solos, dispos
tos em dois setores; um de encosta, compondo-se dos 
prismas: (I) topo, (II) meia encosta, (III) base de encos
ta; e outro de baixada, prismas: (IV) fundo de vale, (V) 
aluviões e (VI) argila basal gleificada (figura 1). 

METODOLOGIA 

Foram amostradas, ao longo de uma toposseqüência, 
22 amostras de solos compósitas, dispostos em seis pris
mas elementares, a diferentes profundidades, na bacia 
de drenagem do rio do Gado. Separou-se os solos cm 
duas frações granulométricas; uma denominada Terra 
Fina Seca ao Ar (TFSA < 2mm), e outra denominada 
limo (< 0,02mm), e submetidas ao tratamento de Ata
ques Seletivos (Especiação), objetivando determinar os 
teores de cobre nas formas químicas: trocável, redutível, 
oxidável, silicatos c cm amostra total. 

Devido ao fato do cobre c seus suportes, ferro c 
manganês, estarem sujeitos às variações do estado de 
oxidação, em função das variações de Eh e pH do meio, 
modificando seu padrão de distribuição, torna-se 
imprescindível determinar-se a forma química em que o 
elemento cobre se encontra no meio cm estudo. 

Neste trabalho enlcndc-sc por fração trocável aquela 
fracamente ligada por adsorçáo ao arcabouço mineral c 
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aos complexos orgânicos indistintos. Para sua extração 
utiliza-se reagenles fracos; usou-se uma solução de 
acetato de amônio em (pH 7), na proporção de so!o; 
cxtralorde 1:10. A fraçãoredutível refere-se aos óx:d .̂s 
c hidróxidos de ferro e manganês totais, incluindo í"c-r 
mas cristalinas e/ou amorfas; atacou-se com uma soluça > 
0,1M de hidroxilamina ? 25% (V \') ue ac;d. ac.:iej. 
35 mi, agitará:) por 4 horas. aqur:mení.> à ±v»v£\ p, r ! 
hora, adição de acetato de amônio 35M, Kimi e agitaç '• • 
por 1 hora. A fração oxidávc! refere-se aos suiíeius 
(primárias e..'ou neoiormaüosi e a matéria orgânica 
(complexos indistintos) atacou-se com H2O2 a 30Í-, 
mais solução de HNO3 0.02M f 5V + 3V). 16ml. agitação 
por 5 horas, aquecimento por 1 hora a ±98*C. adição 1". 
acetato de amônio, 3.5M lOml, agitação por 1 hora, 
sendo o pH 2 da solução. A fração silicato refere-sc 
àquela residuai nos solos metais lidados à fstrutu 
crisiaiina d.' siücaios A'.cou-s-.' o :;::!o L-f c.""i-h.> d 
teflon, com soluça'' ;.>r>r',*r>'!'::.!-. -.'•: . í~ r ; ;C!;? 
(5V-t-V) '"m!. cm banhe- do •"••;••*. •: -t<o/> • !*••'" ;;.,; .-, 
secura, aoicionando-se 2m! de HCiO- ÍW. -T:<'J.Ú \ 
leva-se ?. secura, re(omando-s:' com HNO-. c;;>-
centrado. 2mi. ao.iecendo-se entre óO-StFC, oc " 15 ?. 5 

minutos. Amostras lotais são fciias com a SOIUOÍ^^»^ 
totai d:: amostra com uma mistura tie 
HF+ HCIO4 + HNO3 concentrado;; 

Todos os resultados foram obtidos com o uso de 
Espccírofotomctria de Absorção Atômica, realizada no 
Curso de Pós-Graduação cm Geoquímica da Univer
sidade Federal Fluminense. Niterói. Rio de Janeiro 

RESULTAM -

No sentido òc se avatiar os possíveis suporte? 
gcoquímicos de cobre foram anaiisaaos os teores médios 
lotais de ferro, manganês, oxidáveis. fração areia, fraçãc 
argila, micas na fração areia c micas na fração argila 
(tabela l i . A análise dessa tabela sugere que o setor de 
encosta seja. essencialmente, uma zona de fornecimenu. 
de materiais scdimcnlares, narliculados c químicos, para 
o setor de baixau;:. 

A figura 2 apresenta os valores médios totai.s de 
ferro, manganês, oxidáveis, micas na fração areia e micas 
na fração argila, nos seis prismas elementares de solos, 
na fração TFSA. 

A figura 3 apresenta os valores médios de cobre nos 
seis prismas elementares, na fração TFSA. 

A sobreposição dessas duas figuras indica um padrão 
de distribuição a duas populações, uma de encosta 
(constituída dos prismas elementares I, II c HI), c outra 
de baixada (constituída dos prismas elementares IV, V e 
VI), indicando serem os parâmetros gcoquímicos 
analisados todos suportes de cobre, c responsáveis pela 
sua distribuição na área cm estudo. 

O teor médio de cobre em amostro total (TFSA) no 
setor de encosta foi de 13ppm, enquanto na baixada foi 
de 38ppm. Na fração menor que 0,(í2mni, o valor médio 

do cobre tota! fo: '?<.• 85.5p-"r..-..- ;c: ••- -fe encosta, e de 
167,0ppm no setor de baixada. íL»a observação mostra 
v-C as frações fir.ws (m-_:í.v.-s quo O.íCnjm) foram mais 
efetivas na cortcer.f::~5o 'h :.b~: r.s; solos -e-itudados. 
P d ^ n S c d o C o - ' - i - p - • ••'•.- "••.• 'w'rc/ío(CA), paraa 
distribuição do cobre, í":".T io-sc os ,~>'ores ««tViios de 
_obre na b?.*x3í!.'! e dtv* Jí'':!o. r" •>•!<* v;!or mõíií-j na 
LTlCOStí, n ? . ^ F N A ''.Slí»V * - c i»rn V"»l*>r Ir' ^ ' \ •„ ;: , . ;^- . ; 0 

mente 2. suffering" ::'r> f:r'.-: •"> " r f " oosiíivo de 
acumulação de cobre nos subveíoret de o-.iv»':» (;:• .'-:-
mas elementares l\', V: c VI) a partir uc arcas-ionlc "e 
encosta estudada ou das encostas a montante. 

Nesta pesquisa foram utilizadas duas técnicas a fim 
de se identificar os possíveis suporte., gcoquímicos n,> 
áro*» Tys'T,j!::'ída* 

•* < " ' • - - . ' ' . . • • ' . ' - : • • - . - " - ; n . • • ' - - . . - • • ; : • . ; 

\y) Analiso r• - cspe.Lia.::"-;: ai."".'ís de e.-;t."..,»"r.'.i 
rjuímicas s;.*!";""i.-". 

t eia observação ua «.guia -r, uos vaíores de ;oóre r -
solos de diversas regiões climáticas, nota-se QUÕ O\ 
teores encontrados para o cobre encontram-se dentre 
uas faixas médias para esse elemento, descritas pcU. 
bibliografia. 

Na figura 5 são apresentadas curvas de correlação 
gráfica, as quais mostram fortes valores positivos, de 
correlação e,~,r'- o come c seus principais suportei 
expressos pela inclinação c direçãu das retas nesse, 
gráficos. Estes nos informam somente que o.-
parâmetros gcoquímicos uiiiizauos no estudo são todo-
suportes possíveis e prováveis de cobre na are 
pesquisada. Nada se pode afirmar quanto à participação 
quantitativa e qualitativa desses suportes, com rciacái 
ao cobre total, em cada um dos prismas elementares (. 
solos analisados. 

A figura 6 mostra a correlação dos teores médios <í. 
cobre associados aos seus principais suporte -
gcoquímicos. obtidos por especiação química, através cio 
uso de extrações seletivas. A análise da figura ó permite 
as seguintes observações: 

o cobre associado à fração redutível (óxidos e 
h i d r ó x i d o s de ferro c m a n g a n ê s ) foi 
predominante sobre as demais frações nos pris
mas elementares do setor de encosta; 

o cobre associado à fração silicato (principal
mente minerais micáceos) predomina sobre as 
demais frações nos prismas elementares do setor 
de baixada. "Pela análise de mincralogia tanto 
na fração areia como na fração argila houve 
predominância de micas-biotitas no setor de 
baixada c de micas-muscovitas no setor de en
costa"; 
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o cobre, associado à fração oxida vcl (su if et os e 
matéria orgânica), apresenta teores médios cres
centes no sentido da encosta para a baixada, 
predominando sobre a fração redutívei no prisma 
elementar VI (argila basal geleificada); 

o cobre, associado à fração trocável, apresenta 
valores baixos, com um máximo de 0,05 ppm 
(pode-se considerar esse valor alto para essa 
fração dos solos) no subsetor argila basal 
geleificada (VI); 

o cobre, associado às frações especiadas, com 
exceção da fração redutívei, tende a crescer no 
sentido da encosta para a baixada. 

O dimensionamento da magnitude das translocações 
de suportes geoquünicos do cobre na área estudada é, 
num certo sentido, uma medida indireta da maior ou 
menor estabilidade, e eficácia na "captura** de cobre, 
dos suportes geoquünicos estudados. 

A tabela 2 fornece os valores obtidos para a relação 
de translocação (mudanças de suportes) proposta neste 
trabalho. Para quantificar as translocações do cobre e de 
seus suportes utilizou-se as relações entre o teor de 
cobre (em ppm), associado a uma dada fração 
geoquímica (trocável, redutívei, oxidável e silicatos) 
sobre o teor médio do cobre total, no prisma elementar 
considerado. 

A figura 7, constituída dos dados da tabela 2, iden
tifica dois "pontos de translocação", pontos 1 e 2 sobre a 
mesma figura. Representam pontos, sobre a curva de 
especiação do cobre, seja de inflexão sobre uma mesma 
curva, seja de intersecção entre duas curvas. Tais pontos 
são do tipo intersecção: 1 entre a fração redutívei e a 
fração silicato, e o 2 entre as frações redutívei e oxidável. 

Esses dois "pontos de translocação'' representam 
uma inversão, entre as frações envolvidas, de sua 
importância absoluta como suportes do cobre na 
topossequência, obtida na área pesquisada. 

O ponto 1 representa a inversão do predomínio da 
fração redutívei sobre a fração silicato, na zona de inter-
facie dos setores de encosta e baixada. Devendo-se 
basicamente à diferenciação sedimentar pós-
deposidonal, gerada por fluxos geoquímicos, sobretudo 
verticais, entre os prismas do setor de baixada, ou pela 
acumulação do cobre em condições de encharcamento, 
num período de tempo anterior à deposição das aluviões 
(prismas elementares IV e V) sobrejacentes à argila 
basal geleificada (VI). 

Essa inversão é dimensionável, em sua magnitude, 
pelo gráfico de correlação da figura 8a. Ela indica uma 
tendência à correlação negativa entre as duas frações 
envolvidas, ou seja, um aumento de importância da 
fração silicato sobre a fração redutívei, no sentido da 
encosta para a baixada. 

O ponto 2 sobre a figura 7 deve estar associado à 
oscilação do nível freático, o qual deve favorecer a 

estabilização da fração oxidável, como suporte preferen
cial do cobre, nas zonas de transição dos prismas IV e V, 
e no prisma VI, do setor de baixada. Essa 
inversão/translocação pode ser verificada quantitativa
mente pela tendência à correlação negativa entre as 
frações redutívei e oxidável, mostrada sobre a figura 8b. 

CONCLUSÃO 

Nesta pesquisa não se buscou encontrar áreas 
anômalas de cobre nos prismas elementares de solos, 
mas testar uma metodologia de prospecção geoquímica, 
no sentido da compreensão dos padrões de distribuição 
do cobre e seus suportes, inferndo possíveis barreiras 
geoquunicas que imobilizassem o cobre, impedindo seu 
fluxo para as laranjeiras da área de Itaboraí. 

A metodologia foi eficiente para mostrar que a 
distribuição dos valores médios de cobre total, em 
função do agenciamento lateral, concorda com a 
distribuição dos parâmetros geoquímicos analisados 
(teores de ferro, de manganês, da fração areia, da fração 
argila, de micas na fração areia e de micas na fração 
argila), mostrando que a proposição da distribuição a 
duas populações distintas foi concordante. Uma de en
costa, compondo-se dos prismas elementares: I, II e III; 
e outra de baixada, compondo-se dos prismas elemen
tares: IV, V e VI. 

As análises de especiação química foram capazes de 
evidenciar: 

a) que o cobre associado à fração redutívei 
predominou sobre as demais frações analisadas no setor 
de encosta; 

b) que o cobre associado à fração silicato 
predominou sobre as demais frações no setor de baixada 
aluvial; 

c) que os parâmetros utilizados para se obter a 
distribuição de cobre ao longo da topossequência (da 
encosta para a baixada) foram todos suportes possíveis e 
prováveis do cobre na área pesquisada. 
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Tabela 1 - Gradientes Geoqufmkos de Distribuição entre 
Setores. 

Parâmetro Encosta Baixada Coeficiente de 
Acumulação 
Aproximado 

M Mn (ppm) 
5 Pe (pprn) 
2jJOxidáveis(%) 
M Areia (<%) 
M Argila (%) 
M Micas na 
fração areia (%) 
M Micas na 
fração argila (%) 

300 
32,000 
0,6 

52 
32 

2 

8 

1,130 
42,000 

1,8 
63 
16 

12 

28 

+ 3,7 
+ 13 
+ 3,0 
+ 1,2 
-2,0 

+ 6,0 

+ 3,5 

Obs.: - Feldspatos e opacos tendem a apresentar gradientes po
sitivos para baixada; 

- Micas do tipo muscoviu mostram gradientes negativos 
para baixada; 

- Micas do tipo biotita mostram gradic ites positivos para 
baixada. 

Tabela 2 - Valores da "Relação de Translocaçáo" dos Suportes 
Geoquímicos nos Prismas Elementares. 

Relação de Prismas Elementares 
Translocaçáo I II II IV V VI 

Cu fração reduti-
vel/Cu total 0,63 0,71 0,55 0,33 0,25 0,13 
Cu fração oxidá-
vel/Cu total 0,04 0,03 0,02 0,07 0,14 0,34 
Cu fração silka-
to/Cu total 0,42 0,42 0,44 0,83 0,57 0,58 
Cu fração trocá-
vel/Cu total 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
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APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA DO "JACINTO D'AGUA" 
(«EICHORNIA CRASSIPES») PARA TRATAMENTO DE 
EFLUENTES DE USINAS MÍNERO-METALÚRGICAS. 

Carmen L. Roquete Pinto 
Alcina Caçonia 

Mário M. de Souza 
Instituto Nacional de Tecnologia 

RESUMO 

Foi estudado o desenvolvimento de uma técnica de 
recuperação de prata de n/jeitos industriais utilizando-se a 
planta aquática "Eichomia crassipes" como matéria-
prima. Várias plantas foram colocadas durante 24h em 
reservatórioscom solução de4úmgdeprataporHtroafim 
de absorverem esse demento através de suas raízes. A 
prata removida foi determinada em alíquotas da solução, 
encontrando-se a média de lOmg de prata removida por 
grama de planta seco. Após o processo de absorção as 
plantas secas e moídas foram submetidas a piroUse e 
ataque ácido, separando-se a prata da solução por 
precipitação e recuperando-a sob forma metálica. A 
média da concentração do elemento encontrada nos 
tecidos das plantas foi de 9mg de prata por puma de 
planta seca, podendo-se recuperar, pela técnica 
empregada, mais de 70% da prata orighvumente contida 
no sistema. O processo estudado de recuperação de prata 
de meio hídrico poluído, utilizando-se a "E. crassipes", 
pode ser empregado, com as modificações apropriadas, a 
vários metais pesados. Tal processo colocará quantidade 
enorme de biomassa disponível, proveniente das plantas, 
o que leva a um sistema integrado de despoluição, 
aproveitamento energético das plantas, produzindo biogás 
rico em metano e recuperação do metal da lama residual 
dabiodigestão. 

INTRODUÇÃO 

Certas plantas aquáticas vasculares são capazes de 
absorver, através de suas raízes, metais substâncias 
orgânicas e inorgânicas, podendo ser empregadas eu: 
diversas áreas como: 

- recuperação de microcomponentes de rejeitos in
dustriais, com sua conseqüente despoluição; 

- energia; 

- indústrias de fertilizantes, alimentos, rações, pa
pel etc; 

• química ambiental. 

Das plantas aquáticas vasculares conhecidas uma das 
mais promissoras para milmç5« industrial é a "Eichor-
nia crassipes'' (aguapé, jacinto tfágua, baronesa, gigo-
ga), pois possui características especiais que viabilizam o 
seu emprego, tais como: 

-enorme potencial e velocidade de crcscimcnto-
foi observado que duas plantas produzem 300 
unidades em 23 dias e 1.200 mudas em quatro 
meses, podendo 10 plantas se multiplicarem em 
600.000 e cobrir uma superfície de um acre 
(4.050m ) de água cm oito meses. O crescimento 
da biomassa 6 da ordem de 873kg/ha/dia de 
matéria seca; 

-facilidade de obtenção-como o clima no Brasil 
6 o ideal para sua proliferação, encontramos essa 
planta nativa em quase todo o território nacional, 
sendo portanto um material abundante e de baixo 
custo; 

- capacidade de absorção-o aguapé, com suas raí
zes exuberantes, tem o potencial de absorção de 
metais pesados e outras substâncias bem maior 
do que outras plantas aquáticas conhecidas, além 
de baixar o BOD e o COD, de efluentes poluídos 
(Wolverton et alii, 1975). 

As indústrias de metalurgia, galvanoplastia, siderur
gia, fotografia, plásticos, entre outras, perdem em seus 
rejeitos, muitas vezes, quantidades consideráveis de me
tais pesados como Pd, Cd, Ag, Hg, Cr, Zn, Cu, que, além 
de serem materiais de custo elevado, poluem perigosa
mente nossos sistemas hídricos. Os métodos conven
cionais atualmente empregados para despoluir rejeitos 
industriais, que contêm vários metais pesados, incluem 
diversas técnicas como precipitação química, eletrode-
posição, extração por solvente, ultrafiltração, resinas de 
troca iônica e outros procedimentos dispendiosos e fre
qüentemente ineficientes para alcançar os níveis mí
nimos desejáveis de concentração metálica. A "Eichor-
nia crassipes" ou aguapé fornece um sistema de 
tratamento de rejeitos industriais simples e econômico, 
concentrando os metais poluentes, podendo ser em se
guida utilizada para produção de biogás. Da lama 
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residual se recuperam os componentes concentrados, 
qwe poderio ser reciclados no processo, diminuindo o 
custo operacional da indústria. A porcentagem de me
tano no biogas produzido da decomposição anaeróbica 
da "Eichornia crassipes", contaminada com metais pe
sados, é de 91,1%, enquanto que plantas não-conta-
minadas produzem biogas com 69,2% de metano, sendo 
que lkg de matéria seca produz 140 a 280 litros de 
metano em 23 dias (Worverton et alii, 197S). 

No trabalho apresentado visou-se a estudar a re
cuperação da prata, por ser esse elemento cada vez mais 
importante para a indúsliia, sendo seu valor também 
cada vez mais alto. 

Conhecida c apreciada a cerca de 6 mil anos, a prata 
era amplamente empregada cm diversas áreas, como nas 
industrias de filmes, espelhos, moedas, jóias, garvano-
plastia entre outras. 

Modernamente esse metal adquiriu maior evidência 
por sua utilização na indústria de catalizadores, con
dutores elétricos, atômica, eletrônica e aeroespacial. Es
sa última empregará cm breve maior quantidade desse 
elemento que a indústria de fotografia. 

A prata é um elemento raro, ocorrendo na crosta 
terrestre em concentração de O.lppm, e na água do mar 
em 0,01ppm. Analisando-se o progressivo consumo des
se material pelas indústrias, ao lado de sua crescente 
escassez, verifica-se que um sistema de tratamento de 
efluentes industriais poluídos com prata, que propor
cione a sua recuperação de uma maneira fácil e pouca 
onerosa, será de extrema vantagem para a economi-
cidade dessas indústrias. 

A "Eichornia crassipes" foi utilizada como matéria-
prima para absorver e concentar prata de uma solução 
poluída, estudando-se um método de recuperação desse 
metal dos tecidos das plantas. 

Tal sistema será utilizado na reciclagem desse ele
mento nos processos industriais, melhorando sua via
bilidade econômica e, ao mesmo tempo, despoluindo os 
rejeitos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

As plantas utilizadas na pesquisa foram coletadas em 
Lorena, no rio Paraíba e na lagoa da Barra da Tijuca. 
Foram transportadas em sacos plásticos com um pouco 
de resíduo do solo, lavadas e colocadas em tanques, 
onde permaneceram dois meses e meio para adaptação 
ao novo ambiente e crescimento de novas gerações. 
Durante esse período foram adicionados nutrientes (N, 
P, K) na água dos tanques e realfcadas análises químicas 
dessa água c das plantas para verificação de ausência de 
contaminação com metais pesados (tabelas 1 e 2). 

Na escolha da concentração de solução de prata 
empregada levou-se em conta que deveria estar dentro 
de uma faixa não muito alta mas também não tão pe
quena que causasse problemas na análise. Optou-se por 
40mg/l para facilidade operacional. A solução foi prepa

rada com nitrato de prata P-A. (Reiedd Haes A.G. 
Seetze Hannover) em água destilada, à qual se acrescen
tou uma solução 1:10 de amorna (Merk P.A.) para evitar 
a precipitação de prata na solução. 

Foram coletadas varias plantas dos tanques externos, 
escorridas por 2min. lavadas com água corrente e depois 
com água destilada por limn, c, cm seguida, colocadas 
nos reservatórios já preparados com a solução de prata. 

A quantidade de prata absorvida pela planta foi 
determinada por diferença das concentrações do metal 
na água antes e depois da colocação das plantas. 

Os testes de absorção e concentração de prata de 
solução poluída, hem como a determinação da con
centração de prw.j nas plantas, foram realizados segun
do o método já descrito em trabalho anterior (Roquettc 
Pinto et alii, 1983). 

Após os testes, as plantas lavadas sucessivamente 
com água destilada e ;.ecas em estufa a 110*C por 48b, 
foram pesadas c moídas em moinho elétrico Wifcy, com 
lâminas de aço especial, equipado com peneiras. 

O material seco, moído e homogeneizado foi pesado 
c colocado em mufla a SSTJTC por 16h-

As cinzas assim obtidas foram atacadas com 
aquecimento por 85ml de ácido sulfurico concentrado 
(Merk P-A.) e 850ml de ácido nítrico concentrado 
(Merk P-A.), até destruição da matéria orgânica. 

A solução diluída foi fervida e filtrada, sendo o pre
cipitado desprezado após lavagem com água destilada, 

As águas de lavagem foram acrescentadas ao fil
trado, tornando-se o meio fracamente nítrico (1%) antes 
de adicionar Sml de ácido clorídrico (1:5) gota a gota 
para precipitar a prata sob forma de cloreto. 

Depois de 24h foi a solução filtrada e o precipitado 
lavado com solução de ácido nítrico a 1%. O cloreto de 
prata assim obtido foi calcinado em forno a 1.100*C a fim 
de reduzir o metal, obtendo-se prata metálica. 

Para confirmar o resultado obtido com o processo de 
recuperação fez-se análise de prata em 2g das amostras 
de plantas, utilizando o mesmo método de abertura. 

As determinações de prata foram realizadas em es-
pectrofotômetro da Varian Techtron, modelo AA175. 

A leitura foi realizada contra uma matriz da planta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os gráficos 1,2,3 e 4 mostram a relação da absorção 
de prata com o tempo de permanência na solução, para 
cada planta utilizada, notando-se pequenas variações 
que são naturalmente esperadas devido à diferença no 
tamanho e idade das plantas. A relação mg de prata 
absorvida por grama de planta seca dá a possibilidade de 
comparar os resultados independentemente dos tama
nhos das plantas, porém as suas idades são suficiente
mente variadas para justificar a diferença na quantidade 
de metal removida. 

Através dos gráficos também se verifica que mais de 
70% de prata total removida em 24h foram absorvidos 



nm mime na* seis horas de prraaiifncm na sohiçáo. 
Os resultados experimentais das dctrrminicõrT de 

prata aas alíquotas das soluções e aos tecidos das pmn-
tas utilizadas sacontram-se aas tabelas 3 e 4, estando os 
mesmos deatro da fusa aceitável de anis ou amos três 
desvios-padráo. 

Na tabela 3 verificou-se que a "E. dissipes" pode 
remover, em média, lOmg de prata por grama de ma
terial seco, de uma solução de 40mg/l desse metal, du
rante 24k, o que significa uma eficièacia de quase 90% 
•a remoção de prata em relação à quantidade micial-
meate contida na solução. 

Os resultados da tabela 4 mostram a grande ca
pacidade que a "E. crassipes" possui de concentrar 
prata em seus tecidos, acumulando uma média de 
9,0mg/g de matéria seca com um fator de concentração 
de 200 vezes o valor inicial da concentração na solução. 
A comparação entre os resultados das tabelas 3 e 4 estão 
na tabela 5, mostrando a grande aproximação que ente 
entre os mrtiTH 

Os resultados dos ensaios de recuperação da prata 
dos tecidos das plantas se encontram na tabela 6, ve
rificando-se uma recuperação de 96% da prata contida 
na planta (em média). 

A porcentagem em prata pura foi determinada dis-
solvendo-se a prata mrtáhra recuperada e determman-
do-se o demento através de espectrofotâmetro de A A 
modelo 175 da Varian Techtron. A pureza encontrada 
foi de mais de 98%, confirmando o resultado de analises 
qualitativas de espectrografia de emissão e de raios X, 
onde se encontrou o seguinte resultado: 

Predominante: Ag 
Traços: Fe, Cu, Al, M&Zn, Sr, Si, Sn, Pb. 

CONCLUSÃO 

Analisando os resultados obtidos neste trabalho e 
levando-se em conta dados divulgados em publicações 
idôneas de diversos países, conclui-se que a "Eichonúa 
crassipes'' é matéria prima adequada para o desenvol-
vimento de um processo tecnológico simples e de baixo 
custo, de tratamento de sistemas hídricos poluídos, tanto 
com despejos domésticos quanto com despejos indus
triais. 

Essa afirmação é principalmente válida para países 
tropicais, como o nosso, onde a planta é nativa, pro
liferando ininterruptamente de maneira exuberante em 
quase o território nacional. 

Exemplos recentes de poluição ambiental por rejei
tos industriais que contêm substâncias orgânicas e me
tais pesados altamente danosos para o meio ambiente, 
encontram solução no emprego dessa tecnologia. 

O processo estudado de recuperação de prata de 
meio hídrico poluído, utilizando-se a "E. crassipes", po
de ser empregado com as modificações apropriadas a 
vários metais pesados. Tal processo colocará quantidade 
enorme de biomassa disponível, proveniente das plantas, 

o que leva a um sistema integrado de despotmção, apro
veitamento energético das pl—tu, p"»*"^ 1 » biogás 
rico em metano e recuperação do metal da lama residual 
da brodnjestao. 
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rabda 1 -

Amostras 

Peso 
úmido 
(g) 

Peso 
seco 
(g) 

Umidade 
(%) 

Teor em 
Cinzas (%) 

Ag(ppm®) 

Pb(ppm) 

Cu (ppm) 

Análise das Plantas do Tanque. 

1 

0,8539 

0,7173 

16 

10 

<0,003 

5 

58 

2 

3,0652 

2,5686 

16 

16 

<0,003 

ió 

129 

3 

0,4235 

0,3612 

15 

12 

<0,003 

16 

88 

4 

1,8545 

1,5652 

16 

15 

<0,003 

7 

91 

5 

1,5879 

1,3450 

15 

12 

<0,003 

3 

48 

3bs.: As amostras 1,2,3,4 e 5 foram coletadas em Lorena. 
A amostra 6 foi coletada na Lagoa de Jacarepaguá. 
0 Limite de detecção do método - 0,003ppm. 

6 

2,0251 

1,7112 

16 

20 

<0,003 

9 

54 

Tabela 2 — Análise do Material do Tanque. 

Amostras 

Sol. em 
suspensão 

(mg/l) 

Sol. totais 
(mg/l) 

Resfduo 
físico 
(%) 

Cinzas 
(%) 

Ag (mg/l®) 

PH 

Dureza 
(mg/l) 

Cloretos 
(mg/l) 

S03(mg/1) 

Água 

1.710,00 

2.310,00 

_ 

<0,003 

6,0 

34,4 

1,12 

15,44 

Lodo 

-

_ 

11,92 

5,93 

-

-

_ 

_ 

-

Raízes 

-

_ 

6,14 

1,92 

-

-

_ 

_ 

-

© Limite de detecção do método - 0,003ppm. 

Tabela 3 - Prata Removida da Solução através da E. Crassipes. 

Tempo 
(h) 

Teste 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

x = 9,88 

0 

ppm 

38,0 
37,5 
38,0 
39,0 
38,0 
37,0 
38,0 
38,0 
38,0 
41,0 
39,0 
39,5 
38,5 
38,5 
39,0 
38,0 

Prata 

mg 

95,0 
93,8 
95,0 
97,5 
95,0 
92,5 
95,0 
95,0 
95,0 

1024 
97,5 
98,8 
96,3 
96,3 
97,5 
95,0 

a = 2,13 (3/48 « 16^7) 

na Solução 

6 

ppm 

14,0 
14^ 
26,0 
19,0 
25,0 
22,0 
27,0 
27,0 
23,0 
20,0 
16,0 
28,0 
17,0 
10,0 
21,0 
10,0 

mg 

30,8 
31,9 
57,2 
41,8 
55,0 
48,4 
59,4 
59,4 
52,8 
40,7 
28,6 
57,2 
39,1 
35,2 
39,6 
15,4 

24 

ppm 

5,0 
5,0 

184 
10,0 
14,0 
15,0 
20,0 
24,0 
184 
10,0 
44 

174 
124 
54 

15,0 
6,0 

mg 

10,5 
104 
38,9 
21,0 
29,4 
31,5 
42,0 
50,4 
39,9 
21,0 

94 
36,8 
26,3 
11,6 
314 
12,6 

Prata 

da Solução 

ppm 

33,0 
324 
194 
29,0 
24,0 
22,0 
18,0 
14,0 
194 
31,0 
344 
22,0 
26,0 
33,0 
24,0 
32,0 

mg 

844 
83,3 
56,2 
764 
65,6 
61,0 
53,0 
44,6 
56,2 
814 
88,1 
62,0 
70,0 
84,7 
66,0 
82/4 

PACA C M * A 

da Planta 
(8) 

11,16 
8,83 
7,00 
7,72 

10,64 
8,83 
5,38 
5,58 
4,71 
6,67 
6,69 
6,66 
6,19 
6,78 
5,67 
8,06 

mg de Prata 

da Solução 
p/g de Mat. Seca 

747 
9,43 
8.C2 
9,91 
6,17 
6,91 
9,85 
7,99 

11,92 
12,22 
13,16 
9,31 

11,31 
12,49 
11,64 
10,22 

% de Prata 
Removida 
da Solução 

89,0 

88,8 
59,2 
784 
69,0 
66,0 
55,8 
47,0 
59,2 
794 
90,3 
63,0 
72,7 
88,0 
67,7 
86,7 
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Tabela 4 - Prata nas Plantas Empregadas DOS Testes. 

Teste 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Peso da 
Planta Seca 

(8) 

H.1 
8,8 
7,0 
7,7 

10,6 
8,8 
5,4 
5,6 
4,7 
6,7 
6,7 
6,6 
62 
6,8 
5,7 
8,0 

Concentração 
de Prata na 

Planta (ppm) 

7.083 
8.958 
7.917 
9.167 
5.625 
6.667 
9.167 
7.083 

11.042 
10.000 
11.875 
7.083 
7.917 

10.425 
— 
9.167 

Mana de Prata 
na Planta 

(mg) 

81,4 
90,1 
55̂ 4 
70,7 
59,8 
58,9 
493 
39,5 
53^ 
66,7 
79,4 
47,2 
49,0 
70,6 
-

73,9 

Grama de Prata 
Encontrada na 

Planta por 
kg de Matéria Seca 

7^3 
10,24 
7,91 
9,18 
5,64 
6,69 
9,13 
7,05 

1138 
9,96 

1135 
7,15 
7,90 

1038 
— 
9,24 

Porcentagem da 
Prata Encontrada na 

Planta em Rei. à Prata 
Removida da Solução 

963 
94,7 
98,6 
923 
91,2 
963 
93,0 
88,6 
953 
81,8 
90,2 
76,1 
70,0 
83,4 
-

89,7 

ü = 8,74 
a = 1,82 

(3,29 « 1420) 

1 = 89,2% 

Tabela 5 - Resultados Comparativos. 

Teste 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Massa de Prata 
Inicialmente 

em Solução (mg) 

95,0 
94,0 
95,0 
973 
95,0 
923 
95,0 
95,0 
95J0 

1023 
97,5 
98,8 
963 
963 
973 
95,0 

Massa de Prata 
Removida da 
Solnçio(mg) 

843 
833 
56,2 
763 
65,6 
61,0 
53,0 
44,6 
56,2 
813 
88,1 
62,0 
70,0 
84,7 
66,0 
82,4 

Massa de Prata 
Encontrada na 

Planta (mg) 

81,4 
79,1 
55/t 
70,8 
59,9 
58,9 
493 
393 
533 
66,7 
79/» 
47,2 
49,0 
70,6 
-

73,9 

Porcentagem de 
Prata Removida 

da Solução 

89,0 
88,8 
59,2 
783 
69,0 
66,0 
55,8 
47,0 
59,2 
79,1 
903 
63,0 
72£ 
88,0 
67,7 
86,7 

Porcentagem de 
Prata Recuperada 

pela Planta 

963 
94,7 
98,6 
923 
91^ 
963 
93,0 
88,6 
95,3 
81,8 
90,2 
76,1 
70,0 
83,4 
-

89,7 

Tabela 6 - Prata Recuperada das Plantas. 

Amostra 

1 
2 
3 
4 

Peso da 
Amostra (g) 

30 
30 
50 
30 

Peso Ag 
Metálica Recuperada 

<g> 

02851 
0,1521 
03027 
0,1772 

mg de Ag Metálica 
Recuperada por gr 

de Matéria 
Seca (mg/g) 

92 
5,1 
6,0 
5,9 

mg de Ag Encontrada 
nas Plantas por gr 

de Matéria seca 
(Det.A.A.) mg/g 

93 
53 
6J 
63 

Ag Recuperada em 
Relação a Contida 

na Planta (%) 

97,0 
98,1 
97,0 
93,6 
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Gráfico 1 — Abaorçio de prata através da Eichornia 
Crassipes. 

Gráfico 2 - Absorção de prata através da Eichornia 
Crassipes. 
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Gráfico 3 - Absorção de prata através da Eichornia 
Crassipes. 
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ENTRADAS ATMOSFÉRICAS-RELAÇÕES DE FUNCIONALIDADE 
ENTRE A PRECIPITAÇÃO E A COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

Cacilda Nascimento de CarvalhaS' 
Jean Claude Leprwv ' 

RESUMO 

A análise eventual de entradas atmosféricas de sódio, 
potássio, cálcio e magnésio, realizada sobre coleta da 
precipitação total, permitiu concluir que a concentração 
medida na chuva relaciona-se de forma potencial e ca
dente com a precipitação, e explica as entradas at
mosféricas de modo consideravelmente mais significativo 
que a precipitação. Essa observação levou-nos à criação 
de um Modelo Linear Inverso que separa, no âmbito da 
concentração medida, uma composição química da 
"chuva na nuvem"suposta constante, daquela quantidade 
de material particuladoe sob a forma de aerossóis e gases, 
produto da lavagem da atmosfera durante o processo da 
precipitação. Aplicado aos anos civis de 1984 e 1985, o 
modelo apresentou uma diferença percentual em relação 
os entradas medidas, em média, de 7%. A contribuição do 
material particulado e de aerossóis, calculada pelo 
modelo nas entradas atmosféricas, foi, para os quatro 
cations, em média, de 64%. Outra conclusão de âmbito 
local, necessitando de generalização, é que as funções que 
explicam as entradas atmosféricas através da 
concentração medida são estatisticamente iguais para os 
quatro cations em análise. 

INTRODUÇÃO 

A entrada atmosférica calculada como somatório do 
produto entre a precipitação e a concentração química 
correspondente, coletada em "i" repetições: 

EA = XPixCi/Ii, 
deveria, idealmente, ter relações altamente significativas 
com cada um dos seus fatores. Na realidade, a relação é 
dominada ponderavelmente pela concentração medida. 
Desse modo, quando se coleta a precipitação total, a 
concentração medida incorpora à composição da água 
originada nas nuvens, a contribuição de partículas com 
diâmetro em torno de 2 micra que entram no sistema 
originadas do solo, de pólen de plantas, de aerossóis 
condensados nas nuvens, e ainda de gases adsorvidos às 
superfícies expostas. O processo da captura desses 
materiais pela água contida na nuvem inicia-se com a sua 
liberação e transporte até os locais propícios ao contato 
aleatório dentro da própria nuvem, entre os elementos 
desta e a precipitação ("rainout"); continua abaixo da 
nuvem, com a lavagem das camadas da atmosfera 
("washout"), pela precipitação (Briggs et alii, 1968). 

Dentro desses pressupostos, a coleta da precipitação 
total ("bulk deposition"), além de simples e barata é 
oportuna em estudos de fluxo, quando se deseja con
siderar a contribuição de todos esses materiais ao ecos
sistema. A quantidade desses componentes na atmosfera 
é aleatória, e sua veiculação no processo da precipitação 
depende essencialmente de fatores meteorológicos, tais 
como a direção dos ventos (Raynor & Hayes, 1982), o 
que faz com que a ocorrência de deposição seja extrema
mente descontínua e concentrada (Kelhnan et alii, 1982; 
Mello, 1988). Por esse motivo, tem sido comumente 
aconselhada a coleta separada do material particulado e 
a chuva em si ("wet deposition"), um processo que in
variavelmente dificulta as condições operacionais de co
leta e análise, e cuja metodologia vem sendo aplicada 
recentemente em nossa região (Tavares et alii, 1983; 
Espírito Santo et alii, 1987; Mello et alii, 1987). 

O objetivo principal deste trabalho foi quantificar as 
relações das entradas atmosféricas com seus componen
tes, identificando tanto as funções que melhor se ajustam 
aos dados observados, quanto o significado físico de seus 
coeficientes. Analisou-se o comportamente de sódio, 
potássio, cálcio e magnésio, em trinta meses de coleta da 
precipitação total em um agrossistema experimental da 
EMBRAPA (Carvalho, 1984, 1987). A análise dessas 
funções permitiu-nos também chegar a um modelo li
near inverso entre a precipitação e a concentração me
dida, o qual permite separar, por análise de regressão 
(Snedecor & Cochran, 1980), a componente devida à 
composição da chuva na nuvem, daquela devida aos 
outros materiais veiculados no processo da lavagem da 
atmosfera. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A área em estudo (22°45,S/41'43'W) localiza-se a 
33m de altitude, no Campo Experimental do Serviço 
Nacional de Levantamento e Conservação de Solos 
(SNLCS) da EMBRAPA, onde são testados, quanto a 
perdas por erosão, os usos agrícolas de maior repre-
sentatividade regional. O clima da região classifica-se 
como Aw, segundo Kòppen, com verão chuvoso e inver-
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so seco, temperatura máxima de 32^*C em fevereiro e 
mínima de 15,0*0 em julho, com evaporação média men
sal de 104,2mm e precipitação média mensal de 
103,9mm (Carvalho, 1987). Cumpre ressaltar que os trin
ta meses de observação englobam dois anos bastante 
atípicos, em que 1984 é o mais seco de um período de 40 
anos e 1985 tem precipitação anual acima da média. A 
figura 1 mostra, entretanto, que as distribuições de fre
qüência da precipitação em cada ano são muito seme
lhantes para alturas menores que 30mm, de modo que 
existe diferença de tamanho, mas não de forma, nas 
distribuições. 

A coleta da precipitação foi feita em quatro funis 
plásticos localizados dois a dois, distantes entre si 40cm 
e distantes aos pares 40m, situados a l^m do chão, 
acoplados através de tubos plásticos a garrafões com 
capacidade de 51, os quais, para evitar evaporação, ficam 
enterrados, e têm na tampa rosqueada uma espiral que 
funciona como armadilha para vapor (Silva Filho, 1985). 
Após cada evento de chuva o volume era medido, e 
alíquotas de lOOml eram enviadas para análise química 
por absorção atômica (cálcio e magnéao) e emissão de 
chama (sódio e potássio). Os coletores ficavam abertos 
constantemente ao tempo, e eram lavados duas vezes 
por semana, a fim de minimizar o carreamento de ma
terial particulado de veiculação interna ao sistema. Após 
cada coleta, os coletores eram lavados com água dei-
onizada, e mensalmente com HO 6N (Galloway & 
Likens, 1976) para evitar crescimento de algas. 

Os resultados aqui apresentados compreendem a 
análise de 230 eventos coletados em "i" repetições, com 
"i" variando de 1 a 4, no período entre outubro de 19S3 e 
março de 1986. As entradas atmosféricas por cátion e 
por evento foram calculadas como: EA = £Ci x Pi/Si. 

As concentrações medidas por cátion e por evento 
foram calculadas como: Cm = ZCi/IL 

As precipitações, por evento, foram calculadas 
como: P = ZPi/H. 

A precipitação, as concentrações e as entradas 
atmosféricas de cada cátion têm distribuição lognormal 
(Carvalho, em prep.). Foi utilizado o método dos mí
nimos quadrados na elaboração dos modelos explica
tivos dos fatos observados, e no ajuste de funções, com as 
variáveis transformadas. A análise de correlação, tendo 
sido encarada como um indicador geral de tendências, 
utilizou todos os dados disponíveis, mesmo aqueles aos 
quais se associou valor nulo, por estarem abaixo do 
limite de detecção. Já para as análises de regressão, em 
que se procura ajustar as melhores funções explicativas, 
tomou-se o cuidado de verificar as respostas do modelo 
à retirada de valores extremos, inserindo nas tabelas de 
resultados o número "n" de observações. Como c-
xemplo, sempre que se usou como variável a 
precipitação, fez-se análise de sensibilidade à retirada 
da chuva do dia 23/01/85, cujo valor é três vezes superior 
ao mais próximo. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS 

A Matriz Gerai de Correlação 

A tabela 1 apresenta os coeficientes de correlação de 
Pearson de todas as variáveis em estudo, sem trans
formação, considerando o conjunto de todos os eventos. 
De sua análise ressaltam, a titulo ilustrativo, três aspec
tos notáveis a serem aprofundados neste estudo: 1) a 
precipitação tem relação inversa significativa com as 
concentrações d*.-» quatro cátions; 2) a concentração 
explica as entradas atmosféricas de maneira conside
ravelmente mais significativa que a precipitação; 3) en
tradas atmosféricas e concentrações dos quatro cátions 
em geral correlacionam-se entre s i Utilizando essas 
observações como indicadoras de um comportamento 
sistemático, buscamos dissecar as relações intrínsecas 
entre as partes, como se relata a seguir. 

As Funções "Coocratraçáo* 

A Função Potencial 

A função clássica que melhor explica a relação de 
dependência da concentração medida com a precipi
tação é do tipo y = axb, em que "b" é negativo, confir
mando a relação inversa observada na matriz de cor
relação apresentada. As figuras 2 a 5, que representam 
os gráficos dessas relações, também demonstram a 
existência de uma quantidade inicial independente da 
precipitação, a qual, veiculada durante o processo, tem 
sua concentração diluída pelo efeito de precipitações 
cada vez maiores. A potência negativa, com módulo 
próximo da unidade (tabela 2), a que se eleva a pre
cipitação, como variável independente, dá uma medida 
da intensidade com que essa variável explica a relação 
inversa, e induz à elaboração do modelo a seguir. 

O Modelo Linear Inverso 

Na tentativa de aprofundar a análise anterior, pode-
se supor que a entrada atmosférica calculada (EAc) 
como produto da concentração medida (Cm) pela pre
cipitação (P) incorporou, do primeiro fator, os com
ponentes estranhos à composição química da chuva 
(Cch) na nuvem. Deste modo: 

EAc = CmxP = Qí + CchxP, 
onde Qi representa a quantidade de particulados e 
aerossóis não-medida, cuja concentração química mes
cla-se à da chuva na nuvem, pelos processos de "runout" 
e "washout", constituindo ambas a Cm. Dividindo por P 
a equação anterior, temos: 

Cm = Qi x l/P + Cch 
Nessa função considera-se que: 1) a concentração da 

chuva na nuvem é, em média, um valor constante, para o 
qual tenderia o valor da concentração medida, quando a 
precipitação assumisse valores extremamente altos; 2) a 
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quantidade média de particulado e aerossóis represen
tada por Qi seria independente da precipitação; 3) a 
concentração medida decresce de forma inversamente 
proporcional com a precipitação. 

A tabela 3 apresenta as características da função 
para os quatro cations. Os coeficientes de correlação 
consideravelmente maiores que zero são semelhantes 
aos da função potencial e demonstram a grande afi
nidade do modelo proposto com as condições reais ob
servadas. Para testar sua aplicabilidade, os coeficientes 
do modelo foram aplicados aos dados dos anos de 1984 
e 1985, que correspondem a dois subconjuntos dos da
dos completos. A tabela 4 apresenta a variação percen
tual entre as entradas medidas e as calculadas pelo 
modelo; mostra também a contribuição anual de Qi no 
total das entradas calculadas: entre os quatro cátions, 
sódio tem a maior contribuição, lembrando a presença 
dos aerossóis marinhos, originados a 22km de distância 
do experimento, sem barreiras físicas ao transporte. Po
tássio tem a menor contribuição percentual, possivel
mente porque seus componentes permanecem no sis
tema, sendo menos lavados que os demais durante o 
processo inicial. Note-se ainda que o ano de 1984 con
tribui sistematicamente mais que o de 1985, uma coe
rência com o fato de que o primeiro tem maior fre
qüência e maior tamanho de períodos secos que 1985. 
Como referência, fazendo-se uma comparação entre os 
fluxos anuais calculados pelo modelo, e a deposição seca 
medida em Niterói, dentro da cidade, por Mello et alii 
(op. cit.), vê-se que nossos valores são menores que 
aqueles. Essa observação pode indicar não só diferentes 
locais, mas também o fato de que os coletores no ex
perimento foram sistematicamente lavados. 

As Funções "Entradas Atmosféricas" 

Se as entradas atmosféricas são calculadas como o 
produto da concentração medida pela precipitação, que 
relação guarda com cada um desses fatores componen
tes? Se o modelo da proporcionalidade inversa indica as 
relações da concentração medida com a concentração 
da chuva e o conteúdo de aerossóis e particulado, resta 
analisar as demais informações colhidas da matriz geral 
de correlação, apresentada no início do capítulo. 

As entradas atmosféricas e a precipitação 

A tabela 5 mostra que a função que melhor se ajusta, 
seja linear, ou potencial, como para o potássio, explica 
significativamente as entradas, mas com coeficientes de 
correlação muito menores que os até aqui calculados. 
Para aprofundar a análise desse resultado, a tabela 6 
apresenta a estrutura da distribuição das entradas 
atmosféricas e das precipitações correspondentes. Nela 
se vê que o numero de eventos necessários para ocorrer 
pequenas porcentagens de entradas é muito alto e cor
responde a grandes percentagens de precipitação, com 

chuvas bem expressivas, cuja média no período é maior 
que a média geral 

As entradas atmosféricas e a concentração medida 

A tabela 7 mostra a relação potencial entre as en
tradas e a concentração medida, significativa a níveis 
muito menores que 1%, para todos os cátions. Lembran
do que na função potencial dy/y = b dx/x, conclui-se que 
variações relativas de 100% na concentração dos cátions 
causam 60%, 62%, 65% e 68% de variação na entrada de 
Mg, Ca, K e Na, respectivamente. Esses valores ilustram 
o fato de que os expoentes da concentração medida de 
cada cátion pertencem todos ao mesmo intervalo de 
confiança, se adotado um nível de significância de 5%. 
Os coeficientes das funções ajustadas não diferem sig
nificativamente (a<5%) para potássio, cálcio e mag-
nésio, e o sódio se insere no intervalo de confiança dos 
dem as com a < 1%. Conclui-se portanto que as funções 
que explicam as entradas atmosféricas, através da con
centração medida na precipitação, são iguais, para os 
quatro cátions analisados neste trabalho (figuras 6 a 9). 

A título de ilustração, pode-se especular sobre a 
origem desses cátions na precipitação. Supondo origem 
marinha para o sódio, utilizou-se sua concentração mé
dia como referência e as razões iônicas na água do mar 
(Goldberg, 1963) para a avaliação do fracionamento 
entre componente marinho e continental na composição 
dos três outros cátions (Keene et alii, 1986). Conclui-se 
que 93% do potássio, 87% do cálcio e 67% do magnésio 
encontrados no agrossistema são de origem não-mari-
nha. Embora esses cálculos reflitam a média das ob
servações e não sejam produto de regressão entre pares 
específicos, os valores percentuais tão altos indicam a 
influência da poeira crustal, exsudatos de vegetação e 
queima de biomassa, característicos dos campos 
agrícolas. 

As entradas atmosféricas e a relação simultânea 
com a concentração medida e a precipitação. 

Após analisar separadamente por regressão simples 
as relações das entradas com cada componente do seu 
produto, a regressão dupla explicou completamente as 
entradas, com coeficientes de correlação e angulares 
iguais à unidade. Dessa maneira, demonstra-se a ana
logia funcional entre as duas relações: 

EA = XPi/ZixZCi/Ii = ZPixCi/Ii, 
o que reflete fundamentalmente o fato de que as 
precipitações foram medidas com pequena variação en
tre as réplicas. 

CONCLUSÕES 

O pouco significado do volume da precipitação e o 
alto significado da concentração medida, como variáveis 
explicativas das entradas atmosféricas expressam a 
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grande importância relativa que têm no fenômeno a 
deposição seca e os aerossóis existentes na atmosfera 
antes de cada evento de chuva. 

Esses aspectos estão refletidos no Modelo Linear 
Inverso entre a concentração medida x precipitação. Por 
ele se pode avaliar as entradas atmosféricas segundo 
uma componente inicial, independente do volume 
precipitado, e uma componente proporcional a este, que 
representa, na média, uma concentração constante para 
os eventos de chuva locais. Os resultados obtidos jus
tificam a adoção desse modelo como ferramenta simples 
e não-onerosa de se estimarem entradas atmosféricas, 
fracionando-as pelos seus componentes medidos na 
precipitação total. 

Outro resultado, cuja generalização pode ser inves
tigada, relaciona-se com as funções que explicam as 
entradas pelas concentrações medidas, e que foram 
idênticas para os quatro cations. 

Ambas as constatações, se confirmarem um caráter 
regional, podem economizar recursos e simplificar 
esforços em pesquisas que envolvam as grandezas abor
dadas. 
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Tabela 1 - Matriz Geral de Correlação de Pearson (n = 216 e como ilustração: r>0,16 => «<l%). 

Ppt(mm) 
Sódio 
(mg/D 
(g/ba) 
Potássio 
(mg/I) 
(g/ha) 
Cálcio 
(mg/D 
(g/ha) 
Magnésio 
(mg/D 
(g/ha) 

Ppt 
(mm) 

1 

-0,26 
0,28 

-0,14 
0,16 

-0^3 
0,08 

-0,30 
0,31 

Sódio 
(mg/l) 

1 
0,44 

0,32 
0,16 

0,68 
0,22 

0,88 
030 

(g/ha) 

1 

0,11 
0,38 

0,21 
0,59 

0,38 
0,89 

Potássio 
(mg/l) 

1 
0,81 

0,38 
0,15 

0,51 
0,19 

(g/ha) 

1 

0,21 
0,33 

0,33 
0^2 

Cálcio 
(mg/I) 

1 
0,47 

0,75 
0,20 

(g/ha) 

1 

0,27 
0,63 

Magnésio 
(mg/l) (g/h.) 

1 
0,38 1 

Tabela 2 - A Função Potencial entre a Concentração Medida 
(Cm = mg/1) e a Precipitação (P = mm). (*** r^O 
comoc«ci%). 

Função: Cm = a pD n a b r 

Sódio 
Potássio 
Cálcio 
Magnésio 

Tabela 3 - A Função Linear inversa entre a Concentração Me
dida (Cm = (mg/l) e a Precipitação (P = mm) (co
mo ilustração: *** r ?*0 com « <«1%). 

Função: Cm = a+bxl /P n a b r 

203 
1% 
205 
211 

2,80 
0,70 
0,85 
1,07 

-1,08 
-0,75 
-0,93 
-0,92 

048*** 
041*** 
049*** 
0,61*** 

Sódio 
Potássio 
Cálcio 
Magnésio 

204 
196 
205 
212 

0,11 
0,15 
0,05 
0,08 

5,06 
1,66 
1,42 
1,65 

043*** 
041*** 
0,62*** 
046*** 

Tabela 4 - Aplicação do Modelo Linear Inverso aos anos de 1984 e 1985. 

Sódio 
1984 1985 

Potássio 
1984 1985 

Cálcio 
1984 1985 

Magnésio 
1984 1985 

n 
IP (mm) 
EA calculada* 
EA medida** 
EA med/EA cale. 
Qi(%) 
Qi (g/m2.ano) 

73 
697 

4,5 
4,8 
3 

83 
0,37 

88 
1519 

6,1 
5,6 
4 

73 
0,44 

70 
697 

2,2 
14 

18 
53 
0,11 

88 
1519 

3,7 
3,8 
1 

39 
0,14 

77 
697 

1,4 
1,2 
7 

76 
0,11 

87 
1519 

2,9 
1,5 

14 
62 
0,12 

74 
697 

1,8 
1,9 
3 

69 
0,12 

88 
1519 

2,7 
2,5 
3 

54 
0,14 

* EA calculada = n x b + axZP (kg/ha); 
** EA medida em kg/ha. 

Tabela 5 - A Função Linear de Melhor Ajuste entre as Entra
das Atmosféricas (EA = g/ha) e a Precipitação (P 

o t • 

Função 

EA - a + bP 
EA » a P b 

EA - a + bP 
EA - a + bP 

mm) 
< « ! % ) . 

(como ilustração: 

•1 

203 
197 
205 
211 

a 

37,8 
134 
14,1 
13,7 

(***r * 

b 

2,15 
-0,07 
0,40 
0,84 

0 com 

r 

0,26*** 
0,39*** 
0,22*** 
0,30*** 

Tabela 7 - A Função Potencial entre as Entradas Atmosféricas 
(EA = g/ha) e a Concentração Medida (Cm = 
mg/l) ***r*0com<«*:l%). 

Função n a b r 
EA = a Cmb 

Sódio 
Potássio 
Cálcio 
Magnésio 

204 
198 
206 
212 

50,1 
37,8 
32,8 
34,8 

0,68 
0,65 
0,62 
0,60 

0,83*** 
0,74*** 
0,77*** 
0,74*** 



Tabela 6 - Estrutura da Distribuição das Entradas Atmosféricas e das Precipitações Corresponden
tes. 

Porcentagem das Entradas 1% 2% S% 10% 25% 50% 100% 

Sódio 

Potássio 

n- chuvas 
%ppt 
ppt média 

n- chuvas 
% ppt 
ppt média 

71 
40 
17 

56 
29 
15 

88 
45 
16 

71 
33 
14 

115 
54 
14 

100 
42 
13 

140 
62 
14 

130 
53 
12 

177 
73 
13 

180 
73 
12 

207 
81 
12 

207 
87 
12 

228 
100 
13 

220 
100 

13 

Cálcio 

Magnésio 

n- chuvas 
% ppt 
ppt média 

n- chuvas 
% ppt 
ppt média 

56 
27 
15 

45 
27 
18 

70 
35 
15 

60 
32 
16 

96 
46 
15 

95 
45 
14 

126 
55 
13 

115 
49 
13 

179 
76 
13 

161 
65 
12 

197 
83 
13 

200 
70 
11 

229 
100 

13 

228 
100 
13 

40% i 

30%-« 

2D%4 

10%-

Fig. 1 — Distribuição de freqüência da precipitação (mm) nos anos de 

1984 I I e I985 t ^ C i área de experimento. 
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Fig. 2 - Relação de dependência entre a precipitação (mm) e a 
concentração (mg/l) de sódio, y = ax" onde a = 2,81; 
b = -1,08; r = 0,58en = 203. 

K(mg/I) 
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Fig. 3 - Relação de dependência entre a precipitação (mm) e a 
concentração (mg/l) de potássio, y = ax" onde a = 
0,70; b = -0,75; r = 0,51 e n = 1%. 
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ESPECIAÇÃO GEOQUÍMICA APLICADA A ESTUDO DE MOBILIZAÇÃO 
DE METAIS PESADOS EM SEDIMENTOS ESTUARINOS 

DOS RIOS DO FRADE E DA GUARDA, RJ 

Maria Heloísa Pestana^1' 
Luiz Drude de Lacerda*- ' 

RESUMO 

A separoqOo entre metais (Cu, Cr, Pb, Zn, Cd, Fe e 
Mn) sob fiações potencialmente disponíveis à biotita e a 
fiação quimicamente inerte (presa ao retíado cristalino) i 
aplicada a sedimentos estuarinos superficiais do rio do 
Frade (bala da Ribeira) e do rio da Guarda (baía de 
Sepetíbo). As concentrações de metais chamadas 
"disponíveis'' são comparadas com as respectivas "re
siduais'' e estas utilizadas como traçadores locais em 
relação às primeiras, para a determinação dos trechos ao 
longo dos estuários, em que a remoção de metais do 
sedimento para a água i predominante, e aqueles onde a 
deposição de metais do sedimento é maior. São discutidos 
os processos químicos e físicos que atuam nas variações 
das concentações de metais observadas nos estuários. 
Além de grandes diferenças quanto à contaminação 
antropogtnica entre os rios do Frade e da Guarda, fatores 
hidrodinâmicos diversos parecem estar contribuindo para 
as diferenças entre os dois estuários, observadas quanto ao 
comportamento geoquímico dos metais na direção das 
salinidades crescentes. 

INTRODUÇÃO 

Os sedimentos, um dos melhores meios concen
tradores de metais no ambiente aquático (Badri & 
Aston, 1983; Luoma & Bryan, 1981), podem funcionar 
como reservatórios, ou fontes, de metais pesados, de
pendendo de agentes físicos, químicos e biológicos do 
meiocircundante. 

Processos químicos e fisico-químicos como adsorçáo 
(sorção física), troca catiônica (sorção química), 
precipitação, co-preciphação, complexação/floculaçáo 
retêm no sedimento (Fõrstner & Patchineealam, 1980) 
os metais trocáveis e os associados a diversos substratos 
- óxidos/bidróxidos de Fe/Mn, carbonates, sulfetos e 
matéria orgânica. Modificações nas preexistentes con
dições físico-químicas do meio (pH, Eh, teor orgânico, 
saUnidade) tenderiam a liberar total ou parcialmente as 
frações metálicas potencialmente "móveis" associadas a 
esses substratos sedimentarei ou ocasionariam a sua 
desorção das partículas sólidas (Tessier et alii, 1979). 

Contrariamente, a fração metálica fortemente presa 
no retículo cristalino de minerais pode ser considerada 
quimicamente inerte (Calmano & Fõrstner, 1983), não 
sendo solubilizável em escala de tempo não-geológico, 

por processos fisico-químicos comuns. Dentro dessa 
abordagem, pode-se assumir que a concentração re
sidual de cada metal é conservativa, pois a sua quan
tidade por unidade de peso de sedimento em uma fonte 
específica não está sujeita a variações químicas no tempo 
durante o transporte ou a deposição, satisfazendo assim 
os requisitos indicados por Salomons & Fõrstner (1984) 
para a escolha de um traçador. Variações na concen
tração residual, seriam assim, expressão de variações 
hidrodinânücas e/ou na composição mineralógica, 
unicamente. 

A disponibilidade de metais-traço para os processos 
metabólicos (e, portanto, a sua toxicidade) está intima
mente relacionada às suas espécies químicas, tanto em 
solução como no material particulado (Fõrstner, 1987). 
A espeàação geoquímica de metais na fase sólida vem 
sendo obtida por extrações seqüenciais ou seletivas para 
estudar a disponibilidade potencial de metais para o 
ambiente aquático e a biota, e prever o tipo de ação 
físico-química capaz de liberar determinadas frações 
metálicas do sedimento ou material em suspensão. 

Neste estudo, a partir de uma especiação simples 
entre metais disponíveis e residuais utiliza-se as con
centrações residuais de cada metal (Cu, Cr, Cd, Pb, Zn, 
Fe e Mn) como traçadores locais para obter informações 
sobre o sentido dos fluxos de metais na interface se-
dimento-água e avaliar, em setores do ambiente estu
dado (estuário), a atuação dos processos físicos e quí
micos na deposição de metais no sedimento superficial 
de fundo e na remoção desse compartimento. 

As concentrações disponíveis foram obtidas do so
matório das chamadas "fases móveis" a partir de ex
tração seqüencial em cinco etapas. Esses resultados não 
serão aqui discutidos e estão em outras publicações 
(Lacerda et alii, 1988; Pestana, 1989), que tratam de 
parâmetros fisico-químicos dos estuários e a influência 
destes na distribuição geoquímica dos metais. 

O tipo de abordagem proposto neste estudo pode ser 
adaptado também para estudos que utilizam ácidos em 
baixas concentrações a frio (Fiszman et alii, 1984), a fim 
de obter a direta separação entre frações metálicas po
tencialmente disponíveis e as quimicamente inertes. 

lDepartamento do Meio Ambíente-SSMA/RS 
departamento de Geoqufmíca-UFF 
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ÁREAS DE ESTUDO 

Os dois estuários em estudo são o rio do Frade, que 
flui para a baia da Ribeira, sem contaminação antro-
pogenka conhecida, e o rio da Guarda, que flui para a 
baía de Sepetiba recebendo grande carga de metais 
pesados de fontes antropogênicas diversas, como 
agrotóxkos, esgoto urbano da cidade de Itaguaí e, prin
cipalmente, indústrias metalúrgicas. Estas somam cerca 
de 400 e situam-se parcialmente no distrito industrial de 
Itaguaí, onde está prevista a instalação do P6k> Petro
químico do Rio de Janeiro. Entre as indústrias locais 
estão a Companhia Industrial Ingá, na ilha da Madeira, a 
Companhia Siderúrgica da Guanabara e a Casa da Moe
da do Brasil. 

Na região do rio do Frade as principais atividades 
econômicas são o turismo, a pesca e a agricultura de 
subsistência. Em Itaorna situa-se a Usina Nuclear de 
Angra dos Reis. 

O mapa 1 mostra a localização das áreas de estudo 
no litoral sul do Rio de Janeiro. O rio do Frade situa-se 
em região montanhosa (contrafortes da serra do Mar), 
com altas declividades. Rochas calássilicáticas, biotita-
ristos, gnaisses porfiroclásticos (Unidade Iataocara I) e 
dois corpos graníticos intrusivos (Granito Mambucaba) 
são as principais litologias (Castro et alii, 1984). 

O rio da Guarda localiza-se em região plana, sedi
mentar, com alguns afloramentos isolados de rochas 
migmáticas associadas a biotita-gnaisse granítico (Uni
dade Rio Negro), granitos e gnaisses de Complexo Una 
da Madeira e o Batólito Serra dos Órgãos (ORM, 1983). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Duas amostras de sedimento superficial foram cole
tadas em cada estação de amostragem, distribuídas em 
locais de salinidade variada, caracterizando subambien-
tes fluvial, estuarino e marinho para, respectivamente, 
estações FRi, FR2e FR3 noriodo Frade, e Gi,G2e G3 
no rio da Guarda. As amostras coletadas foram con
geladas a -40*C em frascos de polietileno até mani
pulação em laboratório, e posteriormente secas em es
tufa a 48*C. Os parâmetros físico-qtiímicos (médias de 
pelo menos três replicatas) referentes às estações de 
amostragem estão na tabela 1. 

Salinidade e pH da interface sedimento-água foram 
medidos em laboratório com eletrodos específicos. O 
teor orgânico em subamostras de sedimento total foi 
determinado gravímetrícamente após combustão em 
mufla a 450*C/24 h. .As subamostras para análise química 
foram previamente peneiradas a úmido com água do 
local de amostragem, separada a fração <63/um e seca 
emestufaa48°C. 

As concentrações disponíveis dos metais são o £ de 
concentrações em fases "móveis", obtidas por extração 
seqüencial segundo (Meguellati (1982), modificado con
forme descrito em Lacerda et ai. (1988). As 

concentrações residuais são as mesmas do método de 
extração já citado e as totais são a soma das disponíveis e 
residuais, A determinação dos metais analisados foi feita 
por espectrografia de absorção atômica de chama con
vencional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CowECBtnçócs de Metais aos Ries do Frade 
edaGaarda 

As figuras 1 e 2 mostram as concentrações totais e 
disponíveis ao longo dos rios do Frade e da Guarda, 
respectivamente. A espeáaçâo geoqufmka do Cd no rio 
do Frade não foi observada porque a concentração total 
foi <lppm. 

No rio do Frade as concentrações totais dos metais 
analisados foram folbelho médio (Bowen, 1979), exceto 
para o Pb na estação fluvial (48ppm). Esse resultado 
pode ser atribuído à abundância de K-feldspato, pro
veniente do Granito Mambucaba (Castro et am, op. át.), 
que aflora na bacia de drenagem local. A possibilidade 
de contaminação atmosférica (Lacerda et alii, 1982) não 
está, porém, excluída. 

No rio da Guarda as concentrações totais de metais 
foram no mínimo o dobro das encontradas no rio do 
Frade. Cd, Pb e Zn excederam de, respectivamente, 13, 
10 e 9 vezes o folhelho médio, embora os outros metais 
tenham apresentado concentrações inferiores a esse ní
vel comparativo. 

A contaminação intensa por Cd e moderada a forte 
por Pb e Zn nos sedimentos do rio da Guarda supera a 
de outras áreas poluídas do Rio de Janeiro, como o rio 
Paraíba do Sul (Malm et alii, 1985) e a baía de Gua
nabara (Souza, 1986), e atinge níveis comparáveis aos de 
rios europeus, como o Baixo Reno, o Weser e o Elbe 
durante a década de 1970, anterior a recentes trabalhos 
de descontaminação efetuados naqueles (Müller, 1985). 

Em ambos os estuários as concentrações disponíveis 
e totais decrescem em direção ao mar, exceto para Mn e 
Cr no rio do Frade. No caso do estuário não-cootami-
nado esse decréscimo mostra o afastamento das fontes 
geológicas primárias de metais, refletindo a mistura de 
sedimentos fluviais com marinhos, de menor teor em 
metais pesados. No rio da Guarda ocorrem picos 
secundários de concentração para Fe, Mn, Cu, Cr e Zn 
devido à confluência do canal dê Santo Agostinho a 
montante da estação G2, contendo efluentes da Com
panhia Siderúrgica da Guanabara (FEEMA, 1984). 

As concentrações disponíveis de Cd, Pb, Zn e Mn 
constituem mais de 70% das respectivas concentrações 
totais no rio da Guarda, enquanto no rio do Frade, 
nenhum metal possui mais de 50% da sua distribuição 
geoquímica sob formas potencialmente móveis. Essas 
observações refletem as diferenças, quanto à 
contaminação antropogênica, entre os dois estuários, e 
confirmam a tendência geral de que os elementos intro-
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doados justamente con descargas antropogémcas o são 
sob formas quimicamente mais instáveis do que em sis
temas naturais (Fõrstner, op. ck\). Com isso, mesmo 
pequenas quantidades de descargas antropogênicas lan
çadas no rio da Guarda podem produzir, face a varia
ções fisico-qufmicas, mobilizações significativas desses 
elementos, com conseqüente transferencia à biota. 

Em ambos os estuários, diferenças na intensidade 
das variações entre concentrações disponíveis e totais 
sugerem processos locais de mobilização ou adsorção/ 
precipitação, que serão discutidos a seguir, através do 
estudo comparativo das variações das concentrações 
disponíveis e residuais. 

Variação das Concentrações DbpoarVeis, 
Rrsidnaise Totais 

Tomando-se as concentrações residuais como tra-
çadores locais, quimicamente inertes, portanto conser-
vativos, fez-se as seguintes suposições, envolvendo as 
taxas percentuais de variação das concentrações dis
poníveis (D) e residuais (R), entre duas estações de 
amostragem consecutivas, no sentido das salinidades 
crescentes: 

a) D > R - Processos químicos preponderant so
bre os físicos na acumulação de metal no se
dimento, logo, o fluxo físico-químico dá-se pre
ferencialmente no sentido água-sedimento; sor-
ções/precipitações acentuam-sc. Fisicamente a 
tendência 6 de processos que levem à diminuição 
da concentração total no local como ressnspen-
são e/ou mistura de sedimentos fluviais enrique
cidos em metais de origem continental com se
dimentos marinhos geralmente com menores teo
res metálicos. Turbidez e elevada energia hidro-
dinâmica são prováveis. 

b) D < R - Processos físicos preponderam sobre 
os químicos na acumulação de metais no se
dimento. O fluxo físico-químico dá-se preferen
cialmente no sentido sedimento-água; desorções/ 
solubilizações são dominantes. Fisicamente há 
maior tendência à sedimentação ou acumulação 
mineralógica. Ambiente aquático, relativamente 
calmo, menor energia hidrodinâmica são pro
váveis. 

c) D*R - Processos físicos e químicos se eqüi
valem, não há fluxo físico-químico apreciável na 
interface sedimento-água. Não há processos fí
sicos significativos de deposição ou remoção do 
metal, cujo comportamento pode ser considerado 
conservative no trecho compreendido pelas es
tações amostradas. 

Ri* da Frade 

A tabela 2 mostra as variações (%) nas concen
trações totais (T), residuais (R) e disponíveis (D) dos 
metais ac longo do rio do Frade. 

No estuário superior (entre FRi e FRz) as conecn-
trações disponíveis de Cu, Cr, Pb e Zn deorescem menos 
do que as respectivas concentrações, residuais (D>R), 
mostrando que adsorções/preàpitações são o principal 
meio de acumulação desses metais no sedimento. Fe c 
Mn apresentam solubilizações/desorções (D< R), e os 
processos ffsicos (sedimentares) são mais importantes 
do que os químicos para a acumulação local desses dois 
metais. 

No trecho inferior do estuário (entre FRi e FR2) há 
uma inversão dos processos observados a montante da 
estação FR2, com maior mobilização de Cu, Cr, Pb e Zn 
e precipitação de Fe e Mn, sugerindo um controle dos 
dois últimos sobre os outros metais ao longo do estuário 
como um todo. É possível que a mobilização inicial de 
Fe/Mn no trecho superior forneça substratos adicionais 
para a remoção dos outros metais no estuário inferior 
(Salomons et alii, 1988). 

Taxas positivas de R são mostradas para Cu, Cr e Pb 
no trecho inferior do estuário, sugerindo deposição fí
sica de mineral contendo esses elementos em propor
ções variadas, possivelmente biotita. Segundo Bidone & 
Silva Filho (1988), a biotita representa um suporte sig
nificativo para metais, em especial Cu, na baía da 
Ribeira. 

Cobre e Pb mostram também altas taxas negativas de 
D, indicando intensa mobilização físico-quunica junto 
com a dcoosição mineralógica. Isso impede picos nas 
suas concentrações totais em FR3, como acontece com o 
Cr, cuja diferença entre D e R é bem menor do que a dos 
dois outros metais. 

Inversamente, o Mn apresenta D positiva e R ne
gativa, mostrando que a alta concentração total em Fo 
(figura 1) deve-se à deposição química por adsorçôes/ 
precipitações. 

Do ponto de vista físico, a ocorrência de maior núme
ro de situações QUÍM > FÍS (ou D > R) no trecho supe
rior do estuário sugere mais ressuspensões e mistura de 
sedimentos a montante da desembocadura. Essa (apa
rente) turbidez máxima decresce no trecho dentro da 
baía da Ribeira, onde prováveis condições hidrodinâ-
micas mais calmas favorecem a deposição sedimentar de 
minerais lamelares como a biotita, conforme mostram as 
t?xas R de Cu, Cr e Pb e maior número de situações FÍS 
>QUÍM). 

Rio da Guarda 

No rio da Guarda não se observa uma alternância 
clara, entre alto e baixo estuário, quanto ao compor
tamento de Fe e Mn em relação aos outros metais, como 
ocorre no rio do Frade. Fe e Cu apresentam, porém, os 
mesmos sinais para as taxas D e R (tabela 3), ou seja, 
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parecem depositar hidronaaiuiraiarB.r juntos a mon
tante da desembocadura (FÍS>QUlM) e oo-pfcdpitar 
ao estuário inferior (QUÍM>FÍS). Nesse trecho, tam
bém o Cd Mostra deposição qunuãca e a mesma razão 
D/R « - 0 3 do Fe. 

As tans R positivas de todos os Metais cota picos de 
concentração total e a Gi (figura 2) resultam provável-
mente da coafluêDcia coat o canal de Saato Agostinho. 
Desses metais, somente Fe e Ca apresentam D>R. As 
taxas positivas de D para Ma, Cr e Za impedem que 
estes mostrem comportameato semcmante ao par ci
tado, apesar de também possuírem taxas R positivas. 

Cremo, ao trecho superior, e Pb, ao inferior, mos-
tram taxas D, R e T muito semeBiantes entre si, indicaa-
do coaaportameato localmente conservativo para esses 
dois metais, o do Cr já observado e a outros estuários 
(Salomons et aai, op. a t ) . 

No rio da Guarda a predoimnáncia geral das si-
tuações QUÍM > FÍS, concentradas em especial no bai
xo estuário, mostram que os processos de deposição 
qumnca (adsorçóes/precipitaçõcs) são bastante signi
ficativos. Fisicamente ocorrem ressuspensões e/on mis
tura de sedimentos de fontes diferentes. Provavelmente 
o mano» de turbidez esteja localizado entre G2 e G3 
(fora da desembocadura) pela concentração de situa
ções QUÍM > FÍS no baixo estuário. Esses resultados 
podem estar refletindo uma maior energia hidrodmâ-
mica da baia de Sepetiba, dominada por correntes de 
maré de médio alcance e assimétricas (Portobrás & 
INPH, 1977) em relação à baía da Ribeira, onde a» 
marés são de pequena amplitude, homogêneas e movi
das pelo vento (Bidooe A Lima, 1984). 

Ao contrário do rio do Frade, onde as situações do 
tipo QUÍM > FÍS e FÍS > QUÍM se eqüivalem apenas 
globalmente, no rio da Guarda essa equivalência ocorre 
no trecho superior do estuário, podendo significar tem
po de residência relativamente grande para os metais. 
Apoiam essa hipótese, sugerindo significativa penetra
ção marinha no rio da Guarda: o canal meandrante, 
valores elevados de salinidade na estação fluvial (Pes
tana, op. cit.); e a localização do rio da Guarda entre 
una área de erosão marinha e outra de deposição fluvial 
na bafa de Sepetiba (IPT, 1975). 

Choques físico-químicos sucessivos em estuários de 
grande tempo de residência levam a uma maior bomo-
geinização das concentrações de metais (Jouanneau et 
alii, 1983). Com isso, os fluxos físico-químicos e a acu
mulação física diminuiriam, podendo levar a compor
tamento conservativo de alguns metais, conforme obser
vado no rio da Guarda. 

CONCLUSÕES 

O rio da *~ ai da, extremamente contaminado por 
Cd, Pb Zn e o pouco (Pb?) ou náo-contaminado rio do 
Frade mostraram também diferenças hidrodinâmicas 
que afetam de modo diverso o fluxo (Tfaico-químico) de 

O método de abordagem aqw proposto mostrou as 
seguintes tendências quanto àaobm>ação ou deposição 
rmímiri dos metais ana8sarlos nos sedhueatos estua-
rinos dos rios do Frade e da Guarda: 

a) Rio do Frade (Cd aão-observado, porque sua 
concentração total foi < lppa). 

Ako estuário (entre FRieFRj): 
- Adsorções/preápitações: Cu, Cr, Pb e Za; 
- i>fg|flfiçoCTftfllut«*WTa£*?TV Fe, Ma; 

ámmrtin 

Baixo estuário (entre FR2 e FRj): 
- Adsorções/ptccipitações: Fe/Mu; 
- Desorções/solubmzações: Cu, Cr; 
- Fhno vdimrnto-água predomina para a maioria 

dos metais. 

b) RiodaGuarda 

Alto estuário (entre Gi e G2): 
-Adsorçôes/precrpkações:Nfn,CdeZii; 
- DesorçôeVsoIiibüizações: Fe, Cu e Pb; 
- Conservativo: Cr; 
- Fluxos água-sedimento e srdrmcnto-água são equi-

vakntes. 

Baixo estuário (entre G2 e G3): 
- Adsorções/pr<Mápitaçôes: Fe, Cu, Cr, Cd e Zn; 
- DesorçõeVsokubiuzaçôes: Mn; 
- Conservativo: Pb; 
- Fluxo água-sedimento é predominante para a gran

de parte dos metais. 

Fisicamente, os locais onde há maior probabilidade 
de ressuspensões/aísturas (máximo de turbidez?) são: 
no alto estuário do rio do Frade e no baixo estuário do 
rio da Guarda, e vice-versa para os doL rios, quanto à 
deposição sedimentar. 
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ESTUDO HIDROGEOQUÍMICO DÁS ZONAS NÃO-SATURADA E 
SATURADA EM TERRENOS SUBTROPICAIS ÚMIDOS 

RESUMO 

Com a finalidade de estudar a composição química 
das águas nas zonas não-saturada e saturada, em terrenos 
subtropicais úmidos, foi instalada uma Estação Expe
rimental no Compus da Universidade de São Paulo, em 
São Paulo, constituindo uma investigação pioneira no 
Brasil. Os resultados da monitoração semanal (análises 
químicas) realizadas durante 14 meses (outubro 1985-
janeiro 1987) são apresentados nos diagramas de PIPER, 
para classificação. 

De acordo com esses diagramas, as águas se clas
sificam como cloretadas sódicas e cloretadas mistas na 
parte superior da zona não-saturada, passando para bicar-
bonatadas mistas, bicarbonatadas mistas sódicas até 
cloretadas sódicas em profundidade. 

Enquanto a composição química da água na parte 
superior da zona não-saturada é influenciada pelo clima, 
foi observado que na parte mais profunda ela é controlada 
pela litologia local. Não foram notadas variações sig
nificativas da composição química com as estações, re
fletindo o clima mais ou menos homogêneo do tipo sub
tropical úmido. 

As águas da zona saturada (aqüífero- PF) classificam-
se como clorobicarbonatadas sódicas, refletindo a 
influência das águas provenientes da zona não-saturada. 
Em outros pontos de amostragem (piezômetros) do aqüí 
fero, elas classificam-se como bicarbonatadas cálcicas, já 
sendo misturadas em decorrência da contribuição de flu
xos de todas as direções. Essa classificação é típica das 
águas da zona superficial de aqüíferos, confirmando os 
resultados de estudos referentes à zonalidade da com
posição química de aqüíferos, encontrados na literatura. 

INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de estudar a dinâmica e a evolução da 
composição química das águas que percolem a zona 
não-saturada até o aqüífero, em terrenos subtropicais 
úmidos, foi instalada uma Estação Experimental no Vi
veiro de Plantas da Universidade de São Paulo, em São 
Paulo (figura 1). Essa investigação é pioneira no Brasil. 

Do ponto de vista geológico, a área situa-se na bacia 
de São Paulo, constituída por sedimcfís de origem 
fluvial restritamente lacustrina, predominantemente 
arenosos em algumas áreas, tornando-se essencialmente 

Maria Szikszay[ ' 
Annkarin Aurelia Kirnmelmann e Silva(2) 

Raphael Hypólito(3) 

silto-argjlosos em outras. A espessura dos sedimentos é 
em torno de 300m. A idade indicada por estudos pali-
nológicos é eocênica superior. 

A descrição da instalação dos aparelhos na Estação 
Experimental encontra-se em Szikszay et alii (1986), 
enquanto a litologia local detalhada e os primeiros resul
tados preliminares referentes à dinâmica das águas na 
zona não-saturada são descritos em Szikszay et alii 
(1987). 

O objetivo do presente trabalho é classificar as águas 
das zonas não-saturada e saturada e mostrar, através dos 
diagramas de PIPER, as variações na classificação, li
gadas à litologia e às estações. 

METODOLOGIA 

A extração da água da zona não-saturada foi feita 
através de cápsulas porosas instaladas a partir da su
perfície do terreno, de 0,50 em 0,50m, até atingir o 
aqüífero, numa profundidade de mais de 10,50m. A água 
é extraída por sucção, aplicando uma pressão de 0,40bar. 
O aqüífero foi amostrado através de um poço (P) e de 
três piezômetros (P-l, P-2 e PF). 

Durante a amostragem foram medidos "in situ" os 
seguintes parâmetros físicos, físico-químicos e químicos 
das águas: temperatura, pH, Eh, condutividade elétrica, 
alcalinidade, O2 e CO2 dissolvidos, NH4, NO2 e Fe total. 
No laboratório foram determinados os anions: F , Cl', 
NO2, NO3, HPO4, Br' e SO4, e os cations: Ca2+, Mg2"*", 
N a + , K \ F 2 + e A l 3 + . 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado da monitoração semanal durante 14 me
ses (outubro 1985-janeiro 1987) estão plotados nos 
diagramas de PIPER cm miliequivalentes. 
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Águas na Zona Não-Saturada 

Na figura 2 são apresentados os resultados das aná
lises de águas provenientes de cápsulas porosas, a partir 
da superfície do terreno, até mais ou menos S,0m de 
profundidade de 0,5 em 0,5m. Nota-se que existe uma 
evolução na classificação das águas relacionadas com a 
evolução da composição química. Assim, as águas pro
venientes de cápsulas porosas de 0,5-2,0m de profun
didade (43, 44, 45, 46 e 13) são cloretadas mistas e 
mistas. 

As águas das cápsulas colocadas a 3,5-4,0m (6,7 e 12) 
se classificam como cloretadas cálcicas e cloretadas mis
tas. 

Os números 4, 9, 8,11. 2, 3 e 39 correspondendo às 
águas provenientes de cápsulas porosas localizadas a 
uma profundidade de 3,0-4,5m, sáo mistas, bicarbona-
tadas mistas, cloretadas mistas e bicarbonatadas 
cálcicas. 

As águas provenientes de cápsulas a 2,5-4,0m de 
profundidade (9, 30 e 31) são bicarbonatadas sódicas, 
cloretadas sódicas c mistas sódicas. Entre 4,5 e 5m (19 e 
20) as águas são cloretadas sódicas. 

As águas provenientes de 2,0-4,5m de profundidade 
(10,42,1,41,27 e 29) são todas bicarbonatadas mistas. 

Um outro grupo observado é constituído por águas 
bicarbonatadas sódicas (32,36 e 15). 

As outras águas classificam-se como bicarbonatadas 
mistas e bicarbonatadas sódicas, predominantemente. 

Na figura 3 são apresentados os resultados das águas 
extraídas de cápsulas porosas localizadas entre 5 e 
10,5m, em intervalos de 0,5 em 0,5m. 

Observando-se a figura 3 verifica-se que existe uma 
continuação na evolução da classificação das águas da 
figura 2. As águas da figura 3 são predominantemente 
bicarbonatadas sódicas. Alguns pontos são diferentes (3, 
4, 6, 1, 78, 68, 9 c 17) e se classificam como bicar
bonatadas sódicas, mistas c cálcicas. 

Um outro grupo que se diferencia é o dos números: 
81,82,83,7,32 c 5, e as águas se classificam como mistas 
sódicas. 

Considerando o perfil total da zona não-saturada 
observa-se que as águas na parte superior da zona não-
saturada são cloretadas mistas, passando para bicar
bonatadas mistas c bicarbonatadas sódicas até clore
tadas sódicas em profundidade. 

Na parte superior a classificação das águas na zona 
não-saturada reflete os processos consecutivos de eva-
po-infiltração das águas de chuva, em cujas composições 
químicas predominam cloretos, sulfatos, sódio e cálcio. 

Com a profundidade diminui a influência da com
posição química das águas de chuva e aumenta a da 
litologia. As águas não são mais cloretadas, mas bicar
bonatadas (com algumas exceções). O aparecimento do 
bicarbonato está ligado às reações bioquímicas do solo, 
fornecedoras do CÜ2- Entre os cátions, o sódio é 
predominante, proveniente das camadas argilosas 
presentes e de processos de troca iônica. 

Observou-se também, na literatura que as águas pro
venientes de sedimentos argilosos caracterizam-se como 
bicarbonatadas sódicas (Freeze & Cherry, 1978). Esse 
fato pode ser explicado pelo efeito combinado de troca 
de cátions. 

CaCo3 + H2CO3 •* 2 HC03 + Ca2 + 

C a 2 + + N a + (adsorvidos nas arplas) -* 2 N a + + Ca 2 + 

(adsorvidos) 

O comportamento dos alcalinos é estudado através 
do índice de troca de bases, i.t.b. Na tabela 1 encontram-
se os valores calculados de i.t.b. 

Até mais ou menos lm de profundidade o i.t.b. é 
positivo, indicando fornecimento de alcalinos da água 
para o terreno, através do processo de evaporação da 
água. 

Depois de l,5m os valores de i.t.b. tornam-se ne
gativos, isto é, os alcalinos passam para a mistura aquosa 
por dissolução, ou seja, o terreno fornece os alcalinos, 
inclusive no aqüífero. 

Na parte inferior da zona não-saturada (figura 3) as 
águas são predominantemente bicarbonatadas sódicas, 
refletindo a litologia, que é constituída por camadas 
argilosas, silto-argilosas, areias sflticas e areias. 

Como se observaram algumas exceções na clas
sificação das águas em profundidade, foi realizado 
também outro tratamento, em função das estações 
(tabela 2). 

Verificou-se que as águas em todas as estações são 
cioretadas mistas e mistas na parte superior da zona 
não-saturada. 

Nas profundidades médias elas variam de bicarbo
natadas mistas a bicarbonatadas sódicas em todas as 
estações, com exceção do mês de dezembro, quando são 
bicarbonatadas cálcicas. 

Em maior profundidade as águas variam de bicar
bonatadas mistas a cloretadas mistas, seguindo bicar
bonatadas sódicas c finalmente cloretadas sódicas em 
todas as estações, confirmando portanto as observações 
anteriores, que a influência maior na composição 
química da água na zona não-saturada é da litologia e 
que somente a parte superior é influenciada pelo clima. 

Águas no Aqüífero 

Na figura 4 são apresentados os resultados das aná
lises químicas de águas provenientes de três piezômetros 
(P-l, P-2 e PF) e de um poço (P). As águas provenientes 
do P-l se classificam como bicarbonatadas cálcicas e 
mistas durante todo o período de amostragem. Essas 
águas são diferentes das do restante do aqüífero c refle
tem mais as condições locais c particulares, tais como, 
por exemplo, sedimentos ricos em matéria orgânica, 
onde a contribuição do bicarbonato para as águas é 
maior. 

As águas do P-2 se classificam como bicarbonatadas 
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cálcicas c mistas, com uma exceção (6), quando são 
bicarbonatadas sódicas. 

As águas do PF são doretadas sõdicas no inverno, ou 
seja, na época de pouca chuva. Assim, as águas do 
aqüífero, nesse ponto, refletem a contribuição de águas 
da zona não-saturada. Com a primavera passam a ser 
bicarbonatadas sódicas, sendo diluídas com as águas de 
chuva, passando para mistas, e voltando no outono para 
bicarbonatadas sódicas. 

As águas do poço P são, no verão, mistas cákàcas, 
passando no inicio do outono para mistas sódicas e 
cloretadas sódicas, continuando no inverno e início da 
primavera como bicarbonatadas mistas e bicarbonatadas 
cákàcas. 

No ponto PF as águas são clorobicarbonatadas só
dicas, mostrando a influência imediata das águas da zona 
não-saturada. 

Na jusante (P-poço) as águas já se misturaram re
cebendo contribuições de fluxos de todas as direções, 
tornando-se bicarbonatadas cákàcas. Essa classificação 
é típica para águas de zona superficial em aqüíferos, 
confirmando os resultados para estudos referentes à 
zonabdade de composição química em aqüíferos en
contrados na literatura. 

Considerando os valores médios de todas as anáfises, 
as águas da zona não-saturada e do aqüífero se clas
sificam da seguinte maneira: 

0,0 - 0,5m - clorossulfatadas cálácas 
0,5 - l,0m - cloretadas magnesianas 
lfl - l^m - cloretadas sódicas 
1^ - 3,0m - bicarbonatadas magnesianas 
3,0 - 4,0m - bicarbonatadas cálácas 
4,0-6,0m-bicarbonatadas sódicas 
6,0-6^m-bicarbonatadas sódico-potássicas 
6,5 - 10,5m - bicarbonatadas sódicas 
PF- clorobicarbonatadas sódicas 
P- l - bicarbonatadas cálácas 
P-2- bicarbonatadas cálácas 
P - bicarbonatadas cálácas 

CONCLUSÕES 

As seguintes conclusões podem ser tiradas do pre
sente trabalho: 

- As águas na parte superior da zona não-saturada 
se classificam como cloretadas sódicas e clore
tadas mistas, passando para bicarbonatadas mis
tas e bicarbonatadas sodicas até cloretadas só
dicas com a profundidade. 

-Na parte superior da zona não-saturada a clas
sificação das águas reflete as condições climáticas 
e em maiores profundidades a litologia. 

-Não se observaram variações significativas com 
as estações. 

- No aqüífero, no piezômetro P-l, o mais profundo, 
as águas se classificaram durante todo o período 
de amostragem, como bicarbonatadas cálcicas, 
não sendo influenciadas pelas estações. 

- No ponto de amostragem P-2 as águas também 
são bicarbonatadas cálcicas, com exceção do mês 
de junho, quando são bicarbonatadas sódicas. 

- As águas no PF são cloretadas sódicas no outono 
e inverno, refletindo a influência das águas pro
venientes da zona não-saturada. 

- Maiores variações com as estações foram obser
vadas nas águas do poço (P), o mais superfiáal, 
portanto refletindo mais as variações do clima. 
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Tabela 1 - Média dos Valores através de Índice de Troca de 
Bases (Ltb.). 

. rCl-r(Na+K) 

Profundidade (m) i.t.b. 

04 
1,0 
14 
2,0 
24 
3,0 
34 
4,0 
44 

+0,07 
+0,21 
-3,02 
-2,46 
-2,13 
-0,96 
-1,23 
-1,85 
-0,40 

Fundo de Escavação 

54 
6,0 
64 
7,0 
74 
8,0 
8.5 
9,0 
94 
10,0 
104 

-0,90 
-1,85 
-0,85 
-2,05 
-1,93 
-1,23 
-2,13 
-1,40 
-1,80 
-3,62 
-3,81 

Aqüífero 

PF -0^0 
P2 -1,00 
PI -140 
P -1,30 
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ESTUDOS GEOQUÍMICOS DA DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DE 
NUTRIENTES NA INTERFACE ÁGUA-SEDIMENTO 

DA LAGOA DE MARICÁ-RJ 

Lázaro Vanderlei Fernandes 
Aguinaldo Nepomuceno Marques Junior 

Cláudio Attianezi Lira 
Departamento de Geoqulmica da UFF 

RESUMO 

Os aumentes (amóma, suÇoo) íapta interstidal e 

mMCBSnMNtf JWff JCflVIMPriDV víkX MflnVNKC wBÊth&ÊOÊMERÈO 

ematàpom&dalapMdeMaricíAdbtrumáçáoverticol 
a\n parâmetros anaSiadm mosaam uma correlação em 
piujuniãàmk Oi teores em nutrientes d'tpm mte&kkd 
fmtuom em função do tempo e em prpfimdidade, abano 
da mUTrfaceotinpinfveã entre 20 ou 30crn. A distribuição 
vertical encontrada nos dais pontos não são repitam: 
notamos omlaçõa de vok)na de concentração em função 
da profundidade. Os dois principais processos 
responsáveis por essas "anomalias" da atribuição verti
cal seriam: atividade erwmaúca {atividade das bactérias 
em processos de ndução-coãdoção); fenômenos de 
difusão nwkculor através da interface, úifbien^ 
panulometria dos sedimentos e da circulação d'apu em 
presença de rubes no local estudado. O material orgânico 
apresenta sua origem em ponde paru do material 
ptanctbnkoque afunda após a morte. 

INTRODUÇÃO 

A Região dos Lagos encoolra-se protegida da ação 
de nm dos principais ventos, de direção nordeste, em 
virtude de soa morfologia acidentada com relevo em 
forma de colma. As lagunas são rasas e separadas do 
mar por ma cordão arenoso formando a restinga. 

O desmatamento nas bacias versantes e a mudança 
de leitos de rios causada pelo efeito erosivo de fortes 
chuvas poderá perturbar o equüfrrío das lagoas, onde as 
águas não são constantemente renovadas, e que tendem 
a passar de um estado eutrófico para um estado 
dánxónco. Esse sistema lagunar fechado apresenta as 
características naturais de um processo de eutronzação 
em desenvolvimento atual no fítoplâncton. Con
comitante aos fenômenos naturais, deparamos com 
detritos de esgotos domésticos e ou industriais sem sem 
tratamento prévio que está alterando os equilíbrio» 
ecológicos. 

No tocante à stdimtntacaft, o aumento do ritmo da 
erosão e a intensidade da produção do fítoplâncton 

acelera nau irdiifatuiu atual com horizontes ricos 
em matéria «gânka. 

Os sedimentos recentes da interface, de um ando 
geral, podem ser considerados como depósitos naturais 
de débitos m i n a m e inmginimi que, entre outros 
constituintes, sempre contêm pequenas quantidades de 

O conhecanento dos muanitmos de transporte de 
sedimentos e o ritmo de aceleração da sedimentação 
permitem estabelecer normas susceptíveis de evitar a 
degradação desse sftios. Por carmplo, proteger as nas
centes de pequenos rios e os cursos dos rios, os brejos, as 
pequenas zonas dcltücas, de tal maneira que os 
sedimentos sejam armazenados e conservados a mon
tante das bacias de drenagem. A quantidade de matéria 
que fhn para mea bacia de sedimentação, mesmo sem 
serem considerados os metais carreados, influi direta
mente na composição e nas condições redox do am-
biente de sedimentação, através de sua degradação, tor-
nando o meio redator. 

Neste trabalho, procurou-se estudar as variações ho
rizontais e verticais dos parâmetros geoqumncos nos 
sedimentos da lagoa de Maricá, com a finalidade de 
melhor compreender a presença da matéria orgânica c, 
por outro lado, buscar informação da distribuição verti
cal dos nutrientes e o controle natural desse equilíbrio 
tronco na interface ágna-sedimento. 

ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO 

I itfaHmcno r iVmo 

O município de Maricá estende-se pelo litoral flu
minense, limitado pelos municípios de Niterói a oeste; 
SãoGonçaloe Itaboraía noroeste e norte; Saquarema a 
leste. 

A cidade de Maricá, sede do município, fica a 47km 
de Niterói e o acesso é feito pela rodovia Amaral Pei
xoto, sendo esta sua principal via de acesso. 

A área em estudo no sistema lagunar de Maricá está 
situada entre as coordenadas de 42*54W e 42M5W de 
latitude suL 23*53'54" e ZTSffl? de longitude oeste de 
Greenwich (IBGE, 1575) (figura 1). 
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Características Físicas da Area 

O clima é úmido com chuvas esparsas no verão e seco 
no inverno. A pluviosidade na região situa-se entre 900 a 
l.lOOmm, registradas em isoetas anuais entre 1931 a 
1975. A temperatura média anual é de 22° à 23°C, sendo 
janeiro-fevereiro os meses mais quentes, e maio-junho, 
médias mais baixas (Barbiere, 1986). 

Atualmente a vegetação é do tipo granmeas e flores
tas abertas. A floresta original só se encontra nas encos
tas mais íngremes, nas serras e em terrrenos de relevo 
suave, onde as condições dos solos e insolação con
dicionam o aparecimento de florestas constituídas de 
vegetais arbóreos e presença de sub-bosques. 

Segundo a classificação de Alonso (1977), a vege
tação original foi considerada Floresta Perenifólia Hi-
grófila Costeira e Vegetação Litorânea. Próximo às lagu
nas, aparece a vegetação litorânea, surgindo as 
gramôneas-halófilas, de características arbustivas. Nas 
bordas das lagoas, pequenos deltas, a vegetação de 
"Typha Domininguensi" avança pelas margens, de tal 
maneira que chega a assemelhar-se a um fifcro de se
dimentos maiores, e ao mesmo tempo principal for
necedor de matéria orgânica e responsável pelo asso
reamento de brejos. 

O sistema hidrográfico compreende os rios Ubatiba, 
Itapeteiu e Ludigério, todos pertencentes à bacia hi
drográfica da lagoa de Maricá. Os rios considerados de 
primeira ordem são pequenos com largura a 4m a mon
tante da lagoa e com largura superior a 15m a jusante da 
lagoa. No sistema de drenagem da região o rio Ubatiba é 
considerado o mais importante e se junta aos rios Ita
peteiu e Ludigério, passando a chamar-se rio Mombuca, 
que deságua na lagoa de Maricá. 

Geologia e Geomorfologia 

Através de consultas bibliográficas podemos cons
tatar que os trabalhos de geologia existentes na área em 
estudo são predominantemente a nível regional. 

Segundo estudos realizados pelo D.R.M. (1977), com 
base nas imagens multiespectrair do satélite LAND-
SAT-1 em escala 1:400.000, a região de Maricá está 
inserida no grupo serra dos Órgãos. Essa unidade com
preende um complexo litológico constituído de granitos, 
gnaisses, gnaisses granitóiHes e migmatitos, pertencentes 
ao Pré-Cambriano Médio a Superior. 

Segundo Rego (1981), a litologia poderá ser clas
sificada provisoriamente em tipos cartografáveis de a-
cordo com o cor tcúdo de minerais máficos presentes; da 
presença de foliação gnáissica sem cunho penetrativo e 
de estruturas geológicas de campo formando as seguin
tes unidades geológicas: biotita-gnaisses; gnaisses por-
firoblásticos e oftalmíticos; gnaisses migmatíticos; e gra
nitos de granulação fina. 

A geologia da região está dividida em duas partes 
básicas, segundo a configuração morfológica. 

1 - Rochas ígneas e metamórficas do Pré-
Cambriano Médio a Superior, descritas por mig
matitos predominantes associados a gnaisses e 
gnaisses granitóides. 

2 - Sedimentos atuais dos vales e baixadas de
rivadas da erosão das rochas, transportados por 
rios e depositados em lagos e vales. A composição 
mineralógica varia entre areias, siltes e argilas 
que preenchem os vales e/ou depressões. 

Os sedimentos do Quaternário encontram-se dis
tribuídos ao longo das baixadas costeiras, com várias 
áreas cobertas por depósitos atuais e subatuais de pla
nície de inundações, depósitos fluviolacustres e cordões 
litorâneos. 

Formação de Restinga 

O processo de formação de uma restinga foi ex
plicada por Lamego (1940) da seguinte maneira: uma 
corrente costeira secundária margina o litoral a pouca 
distância da praia. Devido aos ventos dominantes ou à 
contracorrente formada por uma corrente principal ao 
costear um cabo que projeta uma enseada. Por exemplo, 
no litoral norte fluminense as correntes costeiras mo
dificam a sua direção, porque os ventos sopram inter
mitentemente NE ou SW, sendo os de noroeste pre
dominantes. 

A dinâmica das restingas age de maneira muito sen
sível, c a simples emersão de pláceres costeiros pode 
acarretar a formação de línguas de areia, No período 
formativo das restingas tal ambiente ainda não existia. 
Daí a maior raridade de fragmentos de conchas e de 
carapaças em toda a zona de areia afastada do mar. 

A rápida formação das restingas não correspondia a 
uma tão intensa contribuição de detritos calcários da 
fauna marinha. 

A origem da restinga é de modo geral condicionada à 
existência de correntes costeiras e secundárias transpor
tando areia. 

A abundância do material arenoso arrastado pela 
corrente e o seu perene abastecimento são causas de
cisivas na formação das restingas. A sua origem pode ser 
devida a contracorrentes formadas por uma corrente 
principal, costeando um cabo que, por sua vez, protege 
uma enseada. A corrente, tangenciando a massa de água 
que separa da praia, perde velocidade no contato, de
positando os sedimentos numa faixa paralela à linha 
costeira. 

Quaisquer dos dois extremos da enseada serve de 
ponto de apoio de início da formação de uma restinga. 
Um pontal ou uma ilhota de rocha vizinha do litoral 
pede idêntica função, visto que a corrente ao contorná-
lo encontra água mais tranqüila de outro lado. 

Quase todas as restingas de Macaé para o sul foram 
originadas desse modo, sendo típicas as de Cabo Frio ao 
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Pico de Marambaia à que isolam do oceano toda série de 
lagoas litorâneas e as enseadas de Sepetiba. Numa costa 
rasa em que despeja um rio importante carregado de 
sedimentos, a ação das ondas agitando e pondo em 
movimento as areias depositadas junto ao litoral, dá 
também início i formação de restinga, e estas podem ser 
alinhadas fora da praia durante os fortes temporais. 

Uma das resultantes da dinâmica das restingas é o 
entupimento da foz dos rios que são forçados a acom
panhá-los, margjnando o mar a poucos metros até que 
uma barreira de pedra se apresente. As águas, rompen
do para o mar, são ainda apertadas pela pressão cons
tante da língua de areia. 

As pontas ou ilhas rochosas são necessárias para o 
início da formação das restingas, entretanto, em toda a 
costa de Macaé a Guaxindiba, que limita a maior zona de 
restinga conhecida, não existe um só afloramento ex
pressivo de rochas. 

A origem das planícies de restingas é, portanto, ex-
clusivamentc marítima. O vento agindo nelas atua adver-
samente do que faz com a duna, esta cresce quase 
sempre em altitude à medida que se vai da costa para o 
interior, visto que as areias constantemente sopradas 
tendem a sobrepor-se às dunas internas já formadas. 

Aquela diminui em altitude. A ação eólica rebaixa a 
lombada das restingas depositando a areia removida nas 
lagunas intermediárias que se vão deste modo enxugan
do, passando a brejos e, finalmente a simples baixadas 
(unidas, que acabam por secar. 

O alinhamento primitivo e paralelo de restingas e 
lagunas nunca desaparece por completo. Este é um dos 
elementos diferenciais mais conspícuos entre a duna e a 
restinga. Na duna a topografia regional não obedece a 
nenhum plano preferencial. Já a restinga, embora fus
tigada por vendavais, nunca perde a estrutura original de 
sua formação. 

Em costas onde não despejam rios, a acumulação de 
restingas é naturalmente lenta pela escassez de material, 
e a lentidão do processo dá-nos uma areia muito mais 
fina por ser mais batida pela águas. 

Da formação das restingas, cujo interesse é de apa
rência puramente científica, decorrem problemas de 
muito valor para uma das regiões brasileiras mais pre
destinadas no progresso, por seus fatores geográficos, 
étnicos, históricos e econômicos (Lamego, 1940 - 45-55). 

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostragem 

Os pontos amostrados estão assinalados no mapa da 
figura 1. Um tubo de PVC de 7,5cm de diâmetro e 2m de 
comprimento foi penetrado no sedimento que pode co
letar as amostras sem perturbações. Uma vez puxado o 
tubo para cima do barco, o mesmo é mantido em posição 
vertical e o sedimento é extraído por um pistão. Após a 
retirada dos testemunhos, foram secdonados em inter

valos regalares de 2 em 2cm, armazenados em sacos 
plásticos e mantidos sob refrigeração até o momento de 
serem utilizados no laboratório. 

Análise das Amoatras 

No laboratório, as amostras dos testemunhos foram 
centrifugadas a fim de extrair a água interstitial (cen-
trifugação em 2.000rpm durante 20 minutos). Após a 
centrifugação a água foi filtrada e armazenada sob re
frigeração até o momento da análise, que em geral é 
realizada em menos de 48 horas após essa operação. 

Uma técnica mais "moderna" de coleta de água in
terstitial foi desenvolvida por pesquisador canadense, 
Hesslein, e bastante utilizada por nós na França (Fernex 
& Fernandes), conhecida por "sistema a diálise ou 
Peeper". Esse aparelho é constituído de uma placa de 
acrílico com dez cavidades no interior, a intervalos de 
3cm e uma capacidade de 20ml (figura 2). 

A membrana de náilon de porosidade de 0%tm 6 
orada sobre as cavidades por uma placa de acrílico com 
parafusos de náilon e uma abertura na mesma posição 
da cavidade de placa. Antes da utilização, esse aparelho 
é lavado com ácido e água destilada. O princípio da 
técnica de amostragem de água interstitial por captor à 
membrana é a diálise. Essa técnica é baseada na troca 
catiõnica na obtenção do equilíbrio tônico dos íons pre
sentes da água destilada colocada na cavidade da placa 
sem a presença de oxigênio com os íons da água intersti
tial do sedimento. Essa técnica permite recolher "in 
situ" água interstitial dos sedimentos com um mínimo de 
perturbação do ambiente. 

Após a preparação, o "Peeper" é colocado no se
dimento em posição vertical e deixado durante quinze 
dias a fim de estabelecer a troca catiõnica entre os dois 
sistemas. 

Quinze dias após o posicionamento do aparelho 
(Teeper") é retirado do sedimento, transportado em 
saco plástico em atmosfera de nitrogênio para evitar a 
oxidação. 

Análises e Medidas 

A amônia foi dosada por calorimetria utilizando a 
reação clássica de Berthelot, que utiliza o hipoclorito e o 
fenol para produzir o indofenol que é colorido. As amos
tras foram diluídas 50 vezes em água destilada por apre
sentarem fortes concentrações em amônia. 

Os sulfates dissolvidos foram dosados utilizando a 
propriedade dos sulfatos de bário, que são insolúveis na 
água. Os metais de interferência são extraídos por 
EDTA em meio ácido e após passados em meio básico. 
Assim, o sulfato de bário em quantidade bem conhecida 
é dissolvido pelo EDTA. O excesso de EDTA é neu
tralizado por uma solução de cloreto de magnésio. 

Uma quantidade de 5g de sedimento foi minera-
lizada com ácido sulfúrico concentrado em presença de 
sulfato de potássio, sulfato de cobre e selênio (Reagente 
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de Wicningcr). A amônia formada 6 desprendida pela 
soda (13N) e é condensada com vapor de água, reco
lhida em solução ácida (H2 SO4,0,01N). O excesso de 
ácido 6 titulado com soda (0.01N), método de Kjedahl 
para nitrogênio total. 

Após a centrifugação o sedimento foi separado em 
duas frações granulométricas, utilizando-se uma peneira 
de náilon com 63fim. A fração inferior a 63pm foi uti
lizada para dosar o carbono orgânico. 

Para a dosagem do carbono orgânico, pesou-se 0,05g 
de sedimento da fração 63ftm, pulverizou-se e atacou-se 
com 5ml de ácido ortofosfórico (H3PO4 1M) em tem
peratura de 80°C. 

A matéria orgânica foi em seguida oxidada por uma 
solução de bicromato de potássio diluída em ácido sul-
furico (K2 CT2 O7 2N + H2SO4 cone). O excesso de 
bicromato foi titulado por uma solução de sulfato de 
ferro (FeS04). 

Para a dosagem do enxofre orgânico, pesou-se lOg de 
sedimento úmido e atacou-se com ácido clorídrico a 
quente; o monossulfuro dos sedimentos foram transfor
mados em H2S. 

O hidrogênio sulfuroso (H2S), gasoso, foi conduzido 
por uma corrente de nitrogênio (N2), gás inerte em uma 
solução de iodo (I2 0,1N) que foi reduzido em S. A 
dosagem foi realizada pelo retorno do iodo (I2) em 
excesso por uma solução de tiossulfato de sódio 
(Na2S2Ü3 0,01N) na titulação. 

RESULTADOS DAS ANÁLISES 

Enxofre Orgânico 

Podemos constatar que, num exame preliminar dos 
nossos testemunhos, apesar de anóxico, não há H2S 
suficiente para imediata transformação em pirita, o que 
nos leva a observar, após os resultados obtidos, que 
estamos dosando o enxofre ligado principalmente a mo-
nossulfetos solúveis em ácido clorídrico. 

Os resultados de enxofre orgânico encontrado nos 
testemunhos situam-se numa faixa entre 3,2 a 5,6g/kg de 
sedimento seco da interface. Em distribuição vertical, os 
resultados mostram variações de teores em função da 
profundidade de (figura 3). Os valores máximos em 
enxofre orgânico encontrados nos dez primeiros cen
tímetros da superfície mostram uma ligação direta com a 
matéria orgânica e a dispersão de sedimentos finos ricos 
em matéria orgânica na deposição no fundo da lagoa. Na 
estação 1 os resultados mostram um gradiente positivo 
em profundidade (figura 3a). 

Matéria Orgânica Total e Carbono Orgânico Total 

Os resultados dos teores em matéria orgânica total 
ao longo dos testemunhos são amostrados na figura 4. A 
matéria orgânica apresenta oscilações nos teores ao lon

go dos perfis analisados. O teor de matéria orgânica total 
apresenta-se bastante elevado, em comparação com o 
sedimento que, segundo Mason (1971), contém cerca de 
2JS% de matéria orgânica. O gráfico da figura 4b apre
senta um aumento nos 10 primeiros centímetros da inter
face, a partir dessa profundidade os teores diminuem. 

Os resultados dos teores em carbono orgânico total e 
nitrogênio total, ao longo dos testemunhos, apresentam 
uma boa correlação ao longo do testemunho da estação 
3 (figura 5). Para o testemunho da estação 1 os teores em 
nitrogênio total apresentam um gradiente positivo em 
profundidade e na estação 2 os teores são mais elevados 
com gradientes negativos (figura 5). 

Granulometria 

Nos testemunhos localizados próximo ao aeroporto, 
estação 1, com lm de coluna de água, a porcentagem da 
fração inferior a 63fim apresenta teores na faixa de 82,8 
a 64% ao longo do perfil (figura 6). 

Na estação 3, localizada na enseada de São José de 
Imbassaí, com l,30m de coluna de água, a fração 
granulométrica é inferior a 63/un, e os teores variam 
entre 44 a 19% numa profundidade entre 0-12cm da 
interface. Abaixo dessa profundidade a sedimentação 
permanece constante, com predominância da fração 
grosseira (figura 6) 

DISCUSSÃO 

Os valores máximos em enxofre orgânico encontrado 
nos dez primeiros centímetros da superfície mostram 
una ligação direta com a matéria orgânica e a dispersão 
de sedimentos finos, ricos em matéria orgânica, na 
deposição no fundo da lagoa. Cabe ressaltar que o sul
fato de ferro não se forma diretamente através do ferro 
com H2S; ao contrário, há formação de monossulfetos 
fracamente cristalizados que se transformam em bissul-
fetos (FeS02), com a adição de H2S, segundo a reação 
de oxirredução: 

Fe3S4 + 2H2S ^ ± 3FeS2 + 4 H + + 4e' 

Segundo Berner (1979), se durante o processo, o 
fornecimento de H2S é interrompido, os monossulfetos 
são preservados no sedimento. 

Os resultados encontrados para a oscilação nos teo
res em matéria orgânica em locais diferentes de amos
tragens, nos levam a considerar influência das estações 
chuvosas com o maior fluxo de matéria orgânica, pouca 
densidade e com maior porosidade. A partir dessa zona 
de transição e/ou efeito da diagênese precoce, encon
tramos um meio mais denso, mais compacto, o que 
aumenta o tempo de residência da matéria orgânica na 
água íntersticial, propiciando uma maior decomposição 
baCeriológica e, conseqüentemente, diminuindo o teor 
de matéria orgânica no sedimento. 

No sistema lagunar de Maricá, o material orgânico é 
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fornecido pelo plâncton, pelas macrófitas e typhas que 
habitam as hordas da lagoa, pelo influxo de água do rio e 
também pelos cerrados marginais. O fitobentos, a de
gradação dos metafitos e os aportes transportados pelas 
águas de rios ou por esgotos domésticos constituem 
outras fontes de matéria orgânica. A matéria orgânica de 
origem marinha é, em geral, mais rica em nitrogênio do 
que a matéria de origem terrestre (detrífica). 

Nos sedimentos, o carbono se apresenta nas formas 
particular (fibras) ligado (humos, argilas) e carbono 
solúvel na água intersticial. O carbono particular é li
gado a frações húmicas, e argilas constituem a fração 
não-hidrolizável. São mais resistentes ao processo me-
tabólico, e constituem a maior parte dos compostos 
orgânicos. Assim, a sedimentação, recente na interface 
do sistema lagunar de Maricá, apresenta uma lâmina 
lodosa de 0 a 15cm de espessura, rica em matéria or
gânica, pouca densidade e com maior porosidade. 

Amônia(N-NH+4) 

Os perfis de concentração em amorna na água inters
ticial dos sedimentos próximos às macrófitas "Typhas 
Dominiguensis" na estação 2, apresentam uma carac
terística particular. Nos resultados das análises do 
"Peeper", coletados em setembro/88, os teores apresen
tam um valor máximo na água da lagoa. Abaixo da 
interface os teores decrescent até a profundidade de 
IScm e crescem com a profundidade (figuras 7a e 7b). 

Na estação 1, as concentrações de amônias variam 
entre 18 e 27Qum/l (figura 8b). Os teores mais elevados 
nós encontramos no mês de agosto (figura 8b). A curva 
de repartição vertical da amônia desses dois perfis são 
crescentes até a profundidade de 7 a 12cm no sedimento. 
Abaixo dessa profundidade, elas decrescem de forma 
irregular. 

Sulfato (S-SO4) 

Os perfis de concentração em sulfato na água inters
ticial das duas estações apresentam, nos meses de agosto 
e setembro, a mesma curva de repartição nos perfis. As 
irregularidades aparecem na. zona de transição, com 
teores entre 1,2 e l,8g/l de SO4. 

Os resultados de teores em sulfatos obtidos na es
tação 2, no mês de julho, apresentam teores mais ele
vados na zona de transição com valores entre 3,85 e 
6,5kg/l de SO4, contrastando com o perfil obtido na 
mesma estação no mês de setembro (figura 9). 

DISCUSSÃO 

Nós podemos constatar dois tipos de distribuição 
vertical da amônia ao longo dos perfis analisados (es
tações 1 e 2). As irregularidades constatadas nesses 
perfis poderão ser atribuídas à presença de macrófitas 
"Typha Dominiguensis" que, por intermédio de suas 

raízes, retira amônia d'agua intersticial produzida pelos 
sedimentos no processo de mineralização da matéria 
orgânica. 

Uma outra explicação para o comportamento da 
amônia seria oxidação bioquímica e uma variação da 
fauna bacteriana, provocando a mineralização da ma
téria orgânica no processo de nitrificação NHÍ -» NO2 
-N05. 

Os fortes teores em amônia na coluna d'agua resulta 
da riqueza em matéria orgânica proveniente da res-
suspensão do fitoplâncton na interface, onde o fluxo de 
oxigênio se torna insuficiente para suportar a demanda 
biológica necessária para a oxigenação dos compostos 
orgânicos e as condições tornam-se rapidamente anó-
xicas, sendo favorável a uma produção de amônia. 

Vaccard (1963) interpreta como uma amonificação 
no interior do sedimento em ausência de oxigênio, a 
evolução da matéria orgânica presente para gerar amô
nia. Os fenômenos são muitos complexos no interior dos 
sedimentos, dado ao fato de que uma parte da amônia 
formada poderá ser absorvida pelas argilas. Da mesma 
forma, as aminas primárias nitrogenadas poderão sofrer 
uma mineralização pela ação bacteriana, ou se conden
sar com os glucídios para dar origem às substâncias 
húmicas. 

Uma outra explicação para o decréscimo de con
centração em profundidade, seria devido a uma forte 
difusão molecular de amônia para a coluna d'agua e 
concomitante a uma fraca atividade de amonificação 
ass "iada a sulfato-redução como mostra os resultados 
de su. o. _ 

Os teores em SO4 diminuem em profundidade e 
traduzem uma redução acentuada pela atividade bac
teriana sulfato-redutora que utiliza os ions SO4 e NO3, 
como fonte de oxigênio. 

A presença de bactérias suifo-oxidantes transforma o 
(7H2S liberado pela decomposição de matérias orgânicas 
em ions SO4. 

CONCLUSÃO 

A abertura de canal de drenagem, visando a rebaixar 
o nível do lençol freático, para utilizar os solos em 
pastagem, cultivo de cana e loteamentos urbanísticos, 
favoreceu o transporte de sedimentos pelos rios para a 
lagoa contribuindo para o assoreamento e a formação de 
camada nefelóide e/ou lama na interface do sedimento. 
Assim, torna-se mister um estudo mais aprofundado no 
levantamento histórico da região, bem como um estudo 
detalhado das substâncias húmicas, visando a determi
nar os ácidos húmícos e fúlvicos e as análises elemen
tares dessas substâncias. 

A matéria orgânica decomposta libera os elementos 
nitrogenados na interface e nas camadas sedimentares. 
Assistimos, assim, a um "tournove" desses elementos na 
água intersticial dos sedimentos. 

Os resultados encontrados em amônia representam 
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praticamente a fonte de nitrogênio disponível. Assim, 
podemos concluir que a amônia permite a explosão 
fictoplanctônica nos primeiros centímetros da interface. 

De grande importância para a reciclagem de nutrien
tes em ambientes aquáticos são as bolhas de gás car
bônico, metano, gás sulfídrico e nitrogênio. Em con
dições aeróbicas surgem em pequeno número, enquanto 
que em anaerobiose, podem surgir em um número muito 
elevado. 

O papel principal das bolhas de gás reside no fato de 
que, ao se desprenderem do sedimento, perturba-o, pro
vocando a liberação de quantidades consideráveis de 
nutrientes. 

A natureza arenoargilosa dos sedimentos, ligados à 
granulometria, condicionará os fenômenos de trocas 
geoquímicas entre as argilas, colóides e a água intersti
tial. 

Tanto a camada recente (0-10cm), quanto a per
manente, são compostas por duas frações distintas; a 
fração formada pela matéria particulada e a fração que 
compreende a água interstitial dos sedimentos conso
lidados. 

O crescimento intenso de macrófitas aquáticas, em 
particular "Typha sp.u, ao longo da borda da lagoa, e a 
presença de macro-algas verdes na coluna d'agua, po
derá ser responsável pelos teores em nutrientes deter
minados. 

As raízes da "Typha sp." têm importante função no 
fluxo de energia do sedimento, principalmente para a 
cadeia alimentar dos organismos bentônicos. Isto por
que essas estruturas, além de apresentarem elevada taxa 
de reciclagem, excretam grande quantidade de compos
tos orgânicos para o sedimento, que são utilizados prin
cipalmente pelas bactérias. 
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Fig. 7 - Distribuição vertical das concentrações de amônia na água interatrial dos sedimentos. Estação 2, borda da 
"Typha dominiguensis". 
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Fig. 8 - Distribuição vertical das concentrações de amônia na água interstitial. Estação 1, próximo ao aeroporto de 
Maricá. 
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Fig.9-Distribuição das concentrações de sulfato na água in-
tersticiaJ dos sedimentos. Estações 1 e 2. 
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RESUMO 

Através da análise química e minerulogka dos se
dimentos fluviais, avaliou-se a geoquímica dos metais 
pesados nas bacias de drenagem do sistema lagunar de 
Maricá-Cuarapina, RJ. Os resultados evidenciam os mi-
nenàs primários como principal suporte geoqulmico dos 
metais estudados. O gmito Cajue os diques de diabásio 
destacam-se como fontes de ferro, manganês, cobre e 
CTomo. Os ambientes de encosta e baixada, identificados 
como principais compartimentos das bacias por estudos 
anteriores, influenciam de maneira distinta tanto a mi-
neratogja do sedimento, como a partição geoquímica dos 
metais. 

INTRODUÇÃO 

O litoral leste do estado do Rio de Janeiro apresenta 
diversos sistemas lagunares, aos quais se encontram as
sociadas bacias de drenagem. As lagoas propriamente 
ditas vêm sendo objeto de estudos sobre a dinâmica de 
metais pesados (Patchineelam et alii, 1988; Lacerda & 
Abrão, 1987; Azevedo, 1984; Santos, 1983), os quais 
visam à compreensão dos processos naturais e antró-
picos envolvidos. 

Apesar das bacias de drenagem representarem o 
principal aporte alóctone de metais pesados para o am
biente lagunar, faltam estudos mais abrangentes sobre 
esse aspecto. Os poucos trabalhos sobre essas bacias 
abrangem geomorfologia (Perrin, 1984 e 1986), hidro-
geoquímica fluvial (Ovalle et alii, 1988), litogeoquunica 
(Santos, 1987) e processos geoquünicos supergenicos 
(Latini, 1989). 

Os dados existentes convergem para uma com-
paitimentação das bacias de drenagem em dois ambien
tes principais: 1 - ambiente de encosta: gradiente to
pográfico elevado, águas fluviais lóticas com baixo 
conteúdo tônico e processos de alteração avançados; 2-
ambiente de baixada: gradiente topográfico tênue, águas 
fluviais lênticas com alto conteúdo iônico e processos de 
alteração menos intensos. 

O presente estudo visa a avaliar a geoquímica dos 
metais pesados associados aos sedimentos fluviais em 

função da compaitimentação das bacias, caracterizar os 
principais suportes responsáveis pelo transporte de 
meta» para o ambiente lagunar, liem como identificar as 
principais areas-fontc. 

AREA DE ESTUDO 

O sistema lagunar de Marká-Guarapina está loca
lizado numa espécie de anfiteatro rochoso deformado, 
cujas extremidades terminam no Oceano Atlântico entre 
as pontas de Itacoatiara (a oeste) e Negra (a leste). Três 
bacias principais constituem o sistema de drenagem: 
Vigário, UbaÜba e Caranguejo (Perrin, 1984) (figura 1). 

O embasamento geológico pré-cambriano foi afe
tado por diversas fases de metamorfismo, e em con
seqüência as rochas predominantemente gnáissicas exi
bem variadas facies, além de numerosas intrusões 
granítícas e diques de diabásio fortemente alterados, 
estando localmente cobertos por sedimentos recentes 
(figura 1.DRM-RJ, 1981). 

Os aspectos geomorfológicos das bacias refletem a 
interação de fatores tectônicos, climáticos e eustáticos, 
que interferiram na evolução do relevo. A atuação da 
tectônica é evidenciada pela atternação de blocos ro
chosos íngremes com blocos afundados que correpon-
dem aos vales planos. 

O sistema lagunar foi separado do oceano por dois 
cordões arenosos, originados após sucessivas subidas do 
nfvel do mar. As transgressões marinhas atingiram além 
dos limites das lagoas, tendo influenciado também a 
dinâmica dos cursos d'agua nas baixadas. A altura geral 
das encostas varia de 400m a oeste até em tomo de 900m 
a leste, ao mesmo tempo que diminui a área de baixadas, 
cuja maior superfície está na bacia do rio Vigário (Per
rin, 1986). 

As encostas, que se apresentam revestidas por flores
tas, agora sendo retiradas, têm grandes superfícies ro
chosas e são cortadas por pequenos cursos rasos e 
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estreitos, com águas rápidas (kkkas) e fundos de areia e 
cascalho grosseiro. Os solos predominantes são os pod-
zolicos vermelhos e vermelho-amarelos. Nas baixadas, os 
rios cortam depósitos aluviocoluviais e argilosos de gran
de espessura, que limitam o fluxo e a infiltração da água, 
sendo predominantes os solos glei-hidromórficos reves
tidos por uma vegetação herbácea. O fluxo d'agua dos 
rios é lêntico e os fundos são de areias sütico-argilosas 
com detritos orgânicos. Esse trecho vem sendo alvo de 
uma ocupação não-planejada do solo, com a instalação 
de loteamentos, atividades agropecuárias e mineração 
de areia, argila e brita para a construção civil (Perrin, 
1986; Costa, 1984). 

Essa compartimentação fisiográfica reflete-se nas ca
racterísticas hidrogeoquímicas das águas fluviais, que 
evidenciam variações tanto dentro de cada bacia como 
entre bacias. Os padrões de varição observados apontam 
as baixadas como a principal fonte de elementos para as 
águas, onde se observa um aumento no seu conteúdo 
tônico, além de evidências de um ambiente menos oxi-
dante (Ovalle et alii, op. cit.). 

METODOLOGIA 

Sedimento ativo de corrente foi coletado no canal 
central e principais afluentes nas três bacias (figuras 1 e 
2). Esse meio amostrai, amplamente utilizado na pros-
pecção mineral (Rose et alii, 1979) e na detecção de 
fontes de contaminação (Forstner & Wittmann, 1983), 
foi adotado visando a caracterizar o conteúdo de metais 
pesados, bem como seus suportes geoqutmicos prin
cipais. 

No laboratório foi separada a fração S63)«m utilizan
do peneira de teflon, sendo à seguir o material seco em 
estufa a 60°C. 

Alíquotas das amostras assim tratadas forar- sub
metidas a análise por fluorescência de raios > para 
determinação do conteúdo total de metais e difração de 
raios X para identificação da mineralogia. 

Extrações seqüenciais, utilizando a metologia de Me-
guellati (1983), modificado por Souza et alii (1986), 
foram realizadas para caracterizar os diferentes suportes 
geoquímicos aos quais os metais estão associados: 1) 
Fase residual - rede cristalina dos minerais primários; 2) 
Fase redutível - óxidos e hidróxidos de Fe e Mn; 3) Fase 
carbonática - carbonatos; 4) Fase oxidável - matéria 
orgânica e sulfetos; 5) Fase trocável - sítios de troca 
catiônica. 

Essas extrações foram realizadas nas amostras si
tuadas nas encostas(V-l, Ub-1 e C-l) e baixadas (V-5, 
Ub-8 e C-6) representativas dos dois compartimentos 
identificados (figura 1). 

RESULTADOS 

. figura 3 apresenta a partição geoquímica dos me
tas pesados dentre as diferentes fases analisadas para os 
ambientes de encostas e baixadas nas três bacias es
tudadas. 

O ferro apresentou-se predominantemente ligado à 
fase residual (-80%), e em menor escala à fase re
dutível. Nos rios Vgário e Caranguejo, a fase residual 
tem menor magnitude nas encostas, quando comparada 
com a das baixadas, 

Entre os metais analisados, o manganês mostrou uma 
maior distribuição entre as fases geoquímicas, predo
minando as fases residual (-40%), trocável (-30%) e 
oxidável (-20%). As fases residual e oxidável são me
nores nas encostas em relação as baixadas, exceto no rio 
Vigário. A fase carbonática 6 detectável apenas nas 
baixadas dos rios Ubatiba (5%) e "igario (10%). 

À semelhança do ferro, o zinco está associado prin
cipalmente k fase residual (78%), que da mesma forma é 
menor nas encostas que nas baixadas. Entretanto, outras 
fases também estão presentes, o que não ocorre para o 
ferro. 

Chumbo, cobre e cromo estão exclusivamente re
lacionados à fração residual, tendo sido as outras fases 
não-detectáveis. 

A mineralogia dos sedimentos pode ser encontrada 
na tabela 1. Caracterizam-se pelo predomínio de quart
zo, feldspato potássico, plagioclásio e mica, entre os 
minerais primários, além da caulinita, como mineral 
secundário. 

De uma maneira geral, os pontos localizados nas 
encostas apresentam-se enriquecidos em caulinita, 
quando comparados com os pontos de baixada. 

Na bacia do rio Caranguejo observa-se que junto 
com o quartzo, a caulinita está entre os minerais mais 
abundantes, exceto na estação C-6. Nas bacias do Vi
gário e do Ubatiba, feldspato potássico é o mais fre
qüente. 

A concentração total de metais nos sedimentos é 
apresentada na tabela 2. As faixas de variação encon
tradas foram: FevOy-45 a 17,4; MnO-0,06 a 0,62; Pb-36 
a 105; Cu-0,1 a 18; Zn-96 a 140; Cr-28 a 90 (Fe203 e 
MnO cm porcentagem, o restante em ppm). Esses dados 
não permitiram observar diferenças significativas entre 
as encostas e baixadas, possibilitando apenas a obser
vação de influências localizadas. 

Os maiores valores de ferro são observados nos pon
tos mais a montante da bacia do rio Vigário (V-l, V-2), 
os quais são acompanhados por valores altos de man
ganês e cromo. 

No rio Ubatiba os pontos localizados na porção oeste 
da bacia (Ub-2, Ub-4 e Ub-9) apresentam valores ele
vados para ferro, manganês e zinco, quando comparados 
com os seus outros pontos. 

Na bacia do rio Caranguejo são observados os valo
res mais elevados para cobre e cromo, sendo que se 
destaca o ponto C-7. 
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DISCUSSÃO 

A dominincia da fase residual, na partição dos me
tais (figura 3), caracteriza os minerais primários como 
principal suporte geoqufmico da maioria dos metais nas 
bacias estudadas, refletindo a mioeralogia prcdomman-
temeate primária dos sedimentos fluviais (tabela)). 

Os ambientes de encostas apresentam a fase residual 
pouco menor do que a das baixadas, o que sugere que a 
alteração de minerais primários é mais intensa nas en
costas. Latmi (op. cit.) e OvaDe et alii (op. cit.) também 
chegaram, por abordagens distintas, a essa condusio. A 
minerakgia dos sedimentos fluviais nas encostas confir
ma essa hipótese, pois apresenta um conteúdo maior de 
r t̂ilmka do que as babadas, comportamento também 
observado para os argilominerais dos solos na sub-bada 
do rio Padrcco, afluente do rio Caranguejo (tabela 3). 

O manpirft entretanto, por ser um elemento redox 
sensível (Kraukopf, 1979), apresenta maior mobilidade c 
é transportado, não só associado à fase residual, mas 
também na forma de áridos (fase redutrvel) e associado 
a süos de troca catiônica em argüas e matéria orgânica, 
fato esse já observado por outros autores (Gibbs, 1973). 
Devido i essa característica, o manganês espelha com 
maior clareza a diferença entre os compartimentos 
geomorfológicos. A fase aridável é maior nas encostas 
em função da cobertura de floresta tropical mais preser
vada, que propicia um aumento no conteúdo de matéria 
orgânica disponível no meio. 

Outro aspecto relevante é a presença de manganês 
associado a carbonates nas baixadas dos rios Ubatiba e 
Vigário. A precipitação de carbonatos de manganês 
ocorre com a redução deste (Kraukopf, op. cit.), poden
do assim sua presença ser atribuída às condições menos 
oorjdantes desse compartimento, já sugerida através da 
hidrogeoquímica fluvial e da presença de solos 
hidromórficos. O pH, em tomo de 7,5, e o aumento da 
alraKnkladc das águas superficiais das baixadas (OvaUe 
et alii, op. cit.), conferem a esse ambiente condições 
favoráveis à precipitação de carbonatos. 

A não-detecção de carbonatos de manganês no rio 
Caranguejo deve-se ao fato das baixadas serem uma 
feição geòsiorfológica de menor expressão nessa bacia 
(Perrin,1986). 

A influência antrópica também afeta a distribuição 
dos metais entre os suportes geoquimicos, principal
mente a do manganês. A poluição por esgotos domés
ticos no canal fluvial do no Vigário, em seu trecho de 
baixada, alterou o seu padrão em relação ao das outras 
bacias, tendo as fases móveis se tomado os principais 
suportes geoquimicos, com a fase oridável, que repre
senta a associação a>m a niatéría orgânica se sobressain
do. 

A maior freqüência de caulinita, nos sedimentos da 
bacia do rio Caranguejo, em comparação com as outras 
bacias, pode estar associada à maior ocorrência de am
bientes de encosta, onde os processos de alteração são 
mais intensos (Perna, 1966). Esse comportamento não é 

observado na estação C-6, onde uma contínua atividade 
de nrmrracão ariesana! de areia de atavião foi detectada 
(Barroso et abi, 1988), fator que concorre para a mo
dificação das características dos sedimentos de fundo. 

As elevadas concentrações de metais, encontradas a 
montante do rio Vigário e nos afluentes à margem oeste 
do rio Ubatiba (tabela 2), podem estar associadas i 
presença do diques de diabásio que cortam o emba
samento da região de Maricá (figura 1). Essa influência 
é marcante para o ferro e, em menor escala, para o 
manganês, cujos teores nos diabásios são mais altos que 
nas outras unidades mapeadas na área (tabela 4). 

Na bacia do rio Caranguejo foram encontrados teo
res de cobre numa ordem de grandeza acima dos obtidos 
nas outras bacias, exceto no ponto C-6. Esse resultado 
pode ser atribuído à presença do granito Caju, que 
ocupa uma área considerável nessa bacia, e que é enri
quecido nesse elemento, quando comparado ás demais 
litotogias da área (Santos, 1987). 

No ponto que integra a sub-bacia do rio Padrcco 
(C-7), foram encontrados os maiores valores invidrauais 
para cobre e cromo de toda a pesquisa, além de teores 
altos para outros metais (tabela 2). As concentrações de 
metais nesse ponto apresentam, inclusive, ordem de 
grandeza equivalente aos valores médios encontrados 
nas formações superficiais dessa área (tabela 5). A ocor
rência de corpos de granito Caju, de granulometria fina, 
em exploração artesanal, akm de diques de diabásio, 
pode estar associada aos elevados teores encontrados. 

CONCLUSÃO 

A compartimentação das bacias de drenagem do 
Sistema Lagunar de Maricá-Guarapina influencia o 
comportamento geoquunko dos metais associados aos 
sedimentos fluviais. O processo de alteração, o conteHo 
iõnico das águas superficiais, a cobertura vegetal e as 
condições redox distintas entre os ambientes de encosta 
e baixada estão entre os principais fatores condkaonan-
tes da geoquímica dos metais. 

Os minerais primários (feMspato potássico, plagio-
dasio e mica) constituem o principal suporte gecquí-
mico dos metais, que em última análise alcançam o 
ambiente lagunar. 

De uma maneira geral, as litologias da área de estudo 
apresentam características geoqiumicas semelhantes, 
destacando-se apenas o granito Caju e os diques de 
diabásio como importantes fontes de ferro, manganês, 
cobre e cromo. 
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Tabela 1 - Mineralogia do Sedimento Ativo de Conente. 

n CBGq-Geoquftnica Ambiental 355 

Tabela 2 - Concentração Total de Metais Pesados em Sedi-

V-1 

V-5 

Ub-4 

Ub-8 

C-4 

Obs.: 

Qtzo 
K-Felds 
Plagio 
Caulin 

Qtzo 

K-Felds 
Plagio 
Caulin 
Mka 

• Qtzo 
K-Felds 
Plagio 
Caulin 
Mka 

; Qtzo 
K-Felds 
Plagio 
Caulin 

Qtzo 
Caulim 
Goet 
Mica 
K-Felds 

V 2 

Ub-1 

Ub-5 

Ub-9 

C-5 

Qtzo V-3 
K-Felds 
Plagio 
Caulin 
Mka 

Qtzo V-4 
K-Felds 
Plagio 
Caulin 
Mka 

Qtzo 
K-Felds 
Plagio 
Caulin 

Caulin Ub-2 Qtzo Ub-3 Qtzo 

Mka 
Qtzo 
K-Felds 
Plagio 

K-reras 
Plagio 
Caulin 
Mka 

N-reias 
Plagio 
Caulin 
Mka 

Qtzo Ub-6 Qtzo Ub-7 Qtzo 
K-Felds 
Plagio 
Caulin 

Qtzo C-2 
K-Felds 
Plagio 
Caulin 

Mka C-6 
Caulin 
Qtzo 
K-Felds 
Plagio 

K-Felds 
Plagio 
Mka 
Caulin 

Qtzo C-3 
Caulin 
Mka 
K-Felds 
Plagio 

Qtzo C-7 
K-Felds 
Plagio 
Caulin 
Mka 
Gibs 

K-Felds 
Plagio 
Caulin 
Mka 

Qtzo 
Caulin 
Mka 
K-Felds 
Plagio 

Caulin 
Mka 
Gibs 

quartzo (Qtzo); feldspato potássico (K-Felds); plagioclá-
sio (Plagio); caulinita (Caulin); gibbsita (Gibs] 
rr.netv 

i; goethita 

Estação 

V-1 
V-2 
V-3 

Ub-1 
Ub-2 
Ub-3 
Ub-4 
Ub-5 
Ub-6 
Ub-7 
Ub-8 
Ub-9 

C-2 
C-3 
C-4 
C-5 
C-6 
C-7 

Obs.: rio 

men to 

"&> 

17,4 
11.7 
8,6 

4,5 
8,6 
6,3 
9,0 
7,6 
7,5 
7 3 
6,9 
8,9 

6,6 
9,2 
9,6 
7,0 
6,3 

10,8 

s u c v u n 

MnO 
(%) 

0,25 
0,18 
0,40 

0,06 
0^6 
0,09 
0,20* 
0,10 
0,10 
0,11 
0,10 
0,62 

0,10 
0,11 
0,09 
0,10 
0,06 
0,12 

cmc. 

Pb 
(ppm) 

36 
36 
48 

105 
46 
70 
41 
60 
60 
69 
56 
46 

80 
66 
62 
67 
71 
48 

Cu 
(ppm) 

0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
3,2 
0,1 
0,1 
0,1 

7,1 
7,8 
6,3 
6,7 
0,1 

18,2 

Zn 
(ppm) 

113 
116 
119 

96 
124 
105 
135 
116 
110 
102 
97 
115 

116 
120 
138 
140 
114 
113 

Cr 
(ppm) 

88 
44 
63 

28 
53 
40 
48 
52 
72 
73 
48 
43 

60 
62 
44 
69 
45 
90 

Vigário (V); rio Ubatiba (Ub); rio Caranguejo (Ç). 

Tabela 3 - Mineralogia das Formações Superficiais do Rio Tabela 4 - Características Litogeoqufmkas das Formações Geo-
Padreco. lógkas. 

Gi Tr 

Encosta 
Baixadas 

12 
41 

(IA) 

14 74 
59 

0,2 
0,13 

Go/Cl 
Cl 

Diabásio 

Fe203 (%) 12,35 
MnO (%) 0,20 
Pb (ppm) 
Cu (ppm) -
Zn (ppm) -

Granito 
Caju 

1,92 
0,03 

31 
10 
39 

Unidade 
Maricá 

2,36 
0,04 

28 
< 3 
43 

Unidade 
S. Fidéiis/Palmital 

3,32 
0,06 

24 
< 3 
57 

Obs.: Dados em porcentagem; extraído de Geoquímica - UFF Cu (ppm) 
(1986); Illita (I); Illita aberta (IA); Geothita (Go); Traços Zn (ppm) 
(Tr). 

Obs.: Diabásio, calculado de Carmichael et alii (1974) e o restante 
extraído de Santos (1987). 

Tabela 5 - Concentração de Metais Pesados nas Formações Superfi
ciais do Rio Padreco. 

Fe Mn Pb Cu Zn Cr 

Encostas 
n = 1 9 6,9± 1,9 0,08±0,05 70±27 35±29 103±40 74±17 
Baixadas 
n = 9 73±0,8 0,11 ±0,04 73±54 47± 6 138±16 80± 9 

Obs.: Extraído de Geoquímica - UFF (1986); média ±desvio-padrâo, 
ferro e manganês em porcentagem e o restante em ppm. 
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(B) baixadas. 
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-1° nível - Análise qualitativa e semiquantitativa 
Os ensaios visando a essa análise são basicamente 

constituídos pelas extrações seqüenciais e/ou seletivas e 
análises químicas totais e mineralógico-petrogenéticas 
do material a ser ensaiado. 

A finalidade é de caracterizar e agrupar materiais 
semelhantes ou similares em função da sua constituição 
em componentes reativos, potenciais e críticos, nas con
dições ambientais locais, as quais ele é ou será sub
metido. 

- 2a nível - Análise quantitativa 
Os ensaios visando a essa análise são basicamente 

constituídos por cinética de lixiviação dos materiais e 
análise dos produtos resultantes na solução lixiviante. 

A finalidade é de quantificar as perdas de materiais 
em função do tempo e avaliar a regularidade e repro-
dutibilidade do perfil dessa perda, através da interpre
tação das curvas de lixiviação obtidas pelos ensaios de 
cinética. 

Portanto, ensaios de cinética permitem o estabe
lecimento da perda de massa, mas também sua de
rivação em função do tempo, isto é, a estimativa da 
velocidade em que se dá essa perda. 

Tanto as análises qualitativas quanto as análises 
quantitativas, se tomadas isoladamente, fornecem in
formações extremamente valiosas, visando ao confron-
tamento de materiais sólidos em contato com águas 
naturais e outras soluções. 

Mas é, sem dúvida, da interpretação conjunta de seus 
resultados que o método proposto assume seu potencial 
máximo. 

Visando a essa integração partiu-se de duas premis
sas: 

RESUMO 

Materiais naturais, quando submetidos a variações nas 
suas condições ambientais, tendem a modificar-se em 
busca de estabilidade nas novas condições. 

Essas modificações podem ser de várias ordens: 
transformações mineralógicas, diminuição ou aumento 
do tamanho de grãos, permeabilidade, perda de massa, 
variações no volume etc. 

A análise geoquímica dos materiais e de suas águas de 
percolação/lixiviaçõo reflete esses processos. Esses estu
dos aplicam-se nas avaliações e diagnósticos de Ivdvia-
çãolperda de massa/fragilização de materiais naturais. 
Eles podem ser implementados como rotina de avaliação, 
projeção e monitoramento da resistência de materiais de 
construção suscetíveis de interagirem com águas sub
terrâneas ou superficiais, em aterros, cortes, taludes, pilhas 
de rejeito etc, bem como nos estudos de fornecimento de 
nutrientes a corpos receptores aquosos, visando aos ba
lanços de produção primária, eutrofização, oxirredução 
etc. 

Este trabalho propõe uma metodologia de abordagem, 
baseada na interpretação de fluxos e balanços geoquí-
micos realizados a partir de ensaios de lixiviação con
trolados. Para tanto, são propostos: o estabelecimento de 
um índice de Reatividade Potencial (IRP) edeum índice 
de Reatividade Crítica (IRC), bem como uma análise 
criteriosa das formas das curvas de lixiviação a partir do 
balanço composicional da solução em função do tempo 
do ensaio. 

METODOLOGIA 

Em síntese, essa metodologia preconiza uma es
tratégia de intervenção a dois níveis interdependentes: 
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1*)0 método de extração seqüencial e/cu seletiva 
permite caracterizar as fases químicas e mine-
ralógicas presentes nos materiais e dimensionar 
a participação relativa de cada uma dessas fases 
com relação às demais. Ele identifica fases crí
ticas potenciais em função dos processos hidro-
geoquímicos previstos. 

2*)0 método de cinética é o único capaz de 
quantificar perdas de massa e sua velocidade 
quando os materiais são submetidos à lixiviação. 

A necessidade de se combinar as informações qua
litativas e quantitativas exige três ações: 

- 1 ' ação - O estabelecimento do índice de Rea-
tividade Potencial (IRP). 
Esse índice é obtido dividindo-se o valor do so

matório das fases potencialmente reativas (trocável, car
bonato, redutível, oxidável), reconhecidas durante os 
ensaios de extração, pelo valor da condutividade máxima 
obtida na curva de cinética das amostras individuais. 

O IRP reflete o condicionamento mineralógico, quí
mico, estrutural, permeabilidade etc, dos materiais ana
lisados. O valor do IRP independe da análise da in
fluência dos processos locais atuantes, já quo leva em 
consideração o somatório das fases potencialmente rea
tivas sem definir qual ou quais entre elas são mais sus
cetíveis à fragilização e desagregação em função das 
condições ambientais locais. Esse índice permite, so
bretudo, além de uma comparação entre as amostras e 
estas com a amostra-referência, de estabelecer um 
"background" local e a compartünentação de áreas ou 
pacotes de materiais (e sua variação com a profun
didade). 

2' ação - O estabelecimento do índice de Rea-
tividade Crítica (IRC). O IRC é obtido dividin
do-se o valor do somatório das fases reativas 
críticas pelo valor da condutividade máxima do 
ensaio de cinética. 
São denominadas fases reativas críticas aquelas que, 

entre as fases reativas, e dentro das características de 
solução lixiviante são mais suscetíveis à desagregabi-
lidade químico-física. 

Portanto, o IRC, ao contrário do IRP, depende dire
tamente da análise dos processos hidrogeoquímicos lo
cais atuantes. 

- 3a ação - Análise criteriosa da forma das curvas 
de lixiviação e da composição das soluções em 
função do tempo. 
A liberação das fases reativas em ensaios de cinética, 

além da perda de massa e de sua velocidade, reflete no 
perfil das curvas de lixiviação e na composição da so
lução resultante dos ensaios, a seqüência de reações 
atuantes. A interpretação dessas reações permite a sua 
hierarquização no processo de lixiviação observado ao 

longo do tempo de duração do ensaio e sua projeção. 
Por sua vez, a hierarquização criteriosa possibilita ava
liar-se o caráter das transformações qualitativas e quan
titativas sofridas pelos materiais durante os experimen
tos, identificando o ordenamento de eventos críticos 
envolvidos na liberação de materiais do estado sólido 
para a solução. 

Por outro lado, deve-se ressaltar o fato da neces
sidade de observação empírica para a compreensão do 
comportamento dos materiais durante o ensaio. Cada 
caso deve ser observado em suas particularidades, por 
exemplo: variação de características com a profundi
dade, informações como variação de volume, variação 
em função das estruturas, texturas, permeabilidade etc 
É fundamental, portanto, que a coleta de materiais a 
serem ensaiados seja representativa da situação para a 
qual se busca uma resposta. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS 

A fim de maior compreensão da metodologia pro
posta apresenta-se a seguir um exemplo de ensaio rea
lizado sobre material de siltito. 

O material analisado compõe um conjunto de colo
ração variada (cinza, cinza-esverdeada, castanha, cinza-
escura a preta etc), caracterizado por suas laminações e 
intercalações com outros materiais (argilitos, arenitos, 
níveis finos oxidados etc.) e por uma grande densidade 
de fraturas e clivagens intimamente relacionadas às la
minações e estratificações. É notável também a íntima 
associação de produtos de alteração dos siltitos (oxi
dados e sulfates, sobretudo) com os planos de fraturas e 
clivagens. 

Em sua mineralogia básica predominam o quartzo, 
os minerais opacos com brilho metálico (principalmente 
pirita), os aluminoãsilicatos filitosos (muscovita, sobre
tudo; e os produtos de alteração oxidados. As alterações 
são abundantes e se encontram ao longo dos planos de 
fratura e clivagem, como também na matriz fina e em 
torno de cristais de opacos disseminados na matriz. 

O resultado da análise da mineralogia (por difração 
de raios X) das amostras provenientes da "raspagem" 
das alterações mais freqüentes indica a presença de 
jarosita, chamoisita, caulínita, goetita/liraonita, quartzo e 
"micas". 

É extremamente importante salientar-se o fato de 
que as análises químicas realizadas sobre o material total 
(isto é, análise química considerando todo o material, 
inclusive a alteração) indicam que o teor de enxofre 
tende a aumentar com o grau de alteração observado nas 
amostras: 

Amostra-referfincia - 1108 ppm 
Amostra alterada - 9563 ppm 
Nível de extrema 
alteração da amostra - 28305 ppm 



CALCULO DO IRP EDO IRC 

Com vistas à avaliação do potencial de desagrega-
bilidade química das amostras analisadas, tomou-se 
como amostra-referência aquela que do ponto de vista 
das características macro e microscópicas apresentava-
se a mais íntegra, isto 6, não-aiterada e homogeneamente 
compacta. 

Os resultados obtidos nas análises da amostra-refe
rência são os seguinte: 

A) Extrações seqüenciais. 

Observação: Os resultados numéricos são relativos 
somente às concentrações de ferro e de manganês libe
radas para a solução durante os experimentos, e toma
das como indicadores. 

Fase troca vel 
Fase carbonato 
Fase oxidível 
Fase redutível 

- 0,8 
- 1,6 
- 4,0 
- 7 4 , 0 

80,4 Kg/t 

B) Ensaio expedito de cinética: HQuS/cm. 

C) Cálculo do IRP e IRC 

Observação: as fases críticas no caso presente são 
trocável, carbonato e oxidável. 

fndice de Reatividade 
Potencial 

índice de Reatividade 
Crítica 

IRP de amostra-referência 
IRC da amostra-referência 

Total 

fases reativas (extr. sequen-
= ciais) dividido pela perda de 

massa (condutividade do ex
perimento de cinética). 

fases reativas críticas (imed. 
= instáveis) dividido pela perda 

de massa (condutividade do 
experimento de cinética). 

= 0,73 (x 100) = 73 
= 0,06 (x 100)= 6 

Os ensaios geoquímicos realizados indicam que as 
amostras analisadas apresentam potenciais variáveis de 
fragilidade à lixrviação química com relação às águas 
fluviais locais. Apesar dos valores relativos dos soma
tórios das frações reativas das amostras localizarem-se 
dentro de uma faixa estável (entre 80 e 110kg/t). 

Quando relacionados à amostra de referência, com 
base nos valores de IRP e IRC, pode-se dizer que as 
amostras de coloração cinza-esverdeada e verde-acin-
zentada-escura, sobretudo quando associadas a uma 
grande densidade de estruturas do tipo lenticular, pla-
noparalela com intercalações e irregulares, são as mais 
frágeis. 

Em síntese, pode-se qualitativamente organizar os 
materiais analisados em três grupos: 

BAIXA 
FRAGILIDADE 

FRAGILIDADE 
INTERMEDIÁRIA 

FRAGILIDADE 
ALTA 

IRP > 50 
I R C > 5 

IRP 10-50 
IRC 2-5 

IRP < 10 
I R C < 2 

. cinza-escur homogênea 

. composta 

. castanha compacta 

. pbutoparalelas coesas 

. planoparafcla intercalada 

. ptanoparaleU irregular 

. cinza-esverdeada fraturada 

. verdes 

. lenticulares 

. irregulares 

ANÁLISE DAS CURVAS DE LIXTVTAÇÃO 

O experimento de fragilização do material rochoso 
foi executado em período de 14 dias. Durante a sua 
realização foram feitas medidas diárias de pH, con
dutividade e coletas de amostras de água para análise de 
ferro, potássio, cálcio, magnesio, manganês, silica, car
bonato e sulfato. 

Usou-se uma relação água-material rochoso de 10:1, 
isto 6, lOOml de água para cada lOg de rocha. 

O material rochoso previamente desagregado em 
gral de porcelada e peneirado, tendo sido utilizada a 
fração igual ou menor que 0,125mm. 

As análises foram realizadas em quintuplicatas a fim 
de tornar possível a análise de sua reprodutibilidade. 

A água foi coletada diariamente em pipeta graduada 
de 30ml em frascos de polietileno, congelada para 
posterior análise e arquivamento. 

Após cada coleta o volume inicial de lOOml era com
pletado, indicando uma renovação diária de 30% da 
água, que corresponde a um fluxo de 0,8cm/cm /dia. 

As análises de Fe, Ca, K, Mg e Mn foram realizadas 
por espectrofotometria de absorção atômica. SÍO2, SO4 
e CO3 foram analisados por espectrofotometria e poten-
ciometria de emissão de chama. 

Como a solução reflete a desagregação do material, a 
escolha dos elementos para análise química foi seletiva, 
isto é, procurou-se na água os elementos passíveis de 
serem Ibãviados a partir dos minerais constituintes da 
amostra de rocha. Assim, temos que o sulfato indica 
dissolução de jarosita, pois é o único mineral que apre
senta esse ânion em sua composição. A silica indica a 
decomposição de formas silicatadas (principalmente 
aquelas mais frágeis). O ferro indica dissolução de jaro
sita quando associamos suas concentrações com aquelas 
de sulfato e K. O ferro, quando associado à silica, e Mg 
indica a formação de chamoisita. 

Na, Ca, Mg, Mn e os excessos de Fe e K indicam a 
dissolução de outras formas cristalinas frágeis ou não-
eristalinas. 

A seguir são apresentados e discutidos, a título de 
exemplo, os resultados das análises realizadas sobre a 
amostra que apresentou os maiores índices de perda de 
massa e fragilização. 

As demais amostras mostram o mesmo perfil de 
lixrviação. A diferença reside nas quantidades de ma
teriais liberados, o processo permanecendo qualitativa
mente o mesmo. 
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Os resultados de condutividade (que é uma medida 
indireta dos sólidos dissolvidos na água, isto é, da quan
tidade de material liberado) foram plotados em papel de 
probabilidade em função do tempo. A utilização desse 
papel permite dissecar as curvas de lixiviação, transfor
mando-as em segmentos de reta. Isso permite indicar de 
forma mais clara os pontos de inflexão da curva, que 
estão indicando variações quantitativas e/ou qualitativas 
na evolução do processo de lixiviação. 

As cinco alíquotas do mesmo material utilizado mos
traram uma diferença de menos de 10% entre as formas 
das curvas obtidas a partir de cada alíquota. Esse fato 
está indicando uma grande reprodutibilidade na evo
lução do processo de lixiviação. O final do experimento, 
14» dia lido na curva, indica uma perda de massa de 1,5% 
da massa total, isto 6, das lOg utilizadas no início do 
experimento, 0,15g foram lixiviadas (figura 1). 

O gráfico da figura 1 também mostra dois pontos de 
inflexão, indicando mudanças do processo que veremos 
serem tanto qualitativas quanto quantitativas. 

Tentando identificar a razão dessas inflexões, es
tabeleceu-se algumas relações entre as formas químicas 
solúveis indicadoras da dissolução da mineralogia do 
material rochoso. A que melhor definiu as inflexões foi 
uma relação do tipo: 

£ indicadores de formas mineralógicas definidas 
X indicadores de formas mineralógicas indefinidas 

Os dois pontos de inflexão determinam sobre a curva 
da figura 1 três segmentos de reta, cada qual com seu 
processo característico. A descrição desses processos é a 
seguinte: 

Fase 1 - Engloba o primeiro dia do experimento. 
Essa fase mostra uma liberação de cerca de 55% do total 
da massa liberada ao final do experimento. As análises 
químicas da água coletada dentro dessa fase indicam 
que grande parte da liberação (cerca de 70%) se deve às 
formas trocáveis e amorfas frágeis. O restante da libe
ração é devido à solubilização da jarosita, que contribui, 
portanto, com 30% da massa liberada nessa fase. A 
relação a seguir identifica a importância de cada com
ponente da solução nessa fase como indicador do pro
cesso de desagregação. 

SO4 + K + Fe _ 
Na+Mg+Ca+Mn+ excesso de Fe +K 

JSS± = 0,48 
Formas indefinidas frágeis 

Nessa fase temos a maior velocidade de liberação (de 
perda de massa): 0,082g/dia. Essa velocidade tende a 
cair com tempo (fases 2 e 3 a seguir), devido à dimi
nuição da importância da fase trocável e amorfa frágil na 
evolução do processo de lixiviação contínua. 

Fase 2 - Engloba o período a partir do l9 ao 10a, dia 
inclusive. Nessa fase a velocidade de liberação é bem 
menor que a da primeira fase, assim como a quantidade 

de massa perdida: 32% da massa total liberada durante 
o experimento (contra 55% liberados na primeira fase). 
Essa queda na velocidade de liberação é devido a menor 
contribuição das formas amorfas frágeis e formas tro
cáveis. Nessa fase, além do sulfato, aparece a silica em 
solução (na primeira fase a silica estava ausente). A 
presença de silica na solução indica possivelmente que, 
além da jarosita, outra forma cristalina começa parcial
mente a se solubilizar. O que nos leva a crer que essa 
silica em solução esteja ligada à chamoisita é o baixo 
valor do pH da solução. De fato, o pH da solução baixou 
de aproximadamente 5,5 no início do experimento para 
em torno de 4,0 na segunda fase. Baixos valores de pH 
favorecem as formas de silicatos mais estáveis e des
favorece aquelas mais frágeis, no caso presente a cha
moisita. 

A relação a seguir mostra a importância de cada 
componente mineralógico na composição da solução de 
lixiviação: 

(SO4 + Fe + K) + (SÍO2 + Mg + Fe) 
jarosita chamoisita 

= 1.02 
Na + Ca + Mn + excesso Fe + Mg + K 

Formas indefinidas 

A velocidade da perda de massa na fase 2 é de 
0,005g/dia (essa velocidade passa a refletir em média a 
perda de massa observada até o final do experimento). 

Nota-se que quando aumenta a importância das for
mas mineralógicas cristalinas, a velocidade de perda de 
massa decresce, isto é devido à sua maior estabilidade e, 
portanto, menor velocidade de solubilização. 

Fase 3 - Engloba do 10" ao 14° dia, inclusive. Nessa 
fase temos a liberação de 13% do total da massa liberada 
durante o experimento. A jarosita contribui com 43% e a 
chamoisita com 12%. A velocidade de liberação é de 
0,006g/dia. Nesta terceira fase aumenta consideravel
mente a importância das fases mineralógicas cristalinas 
com relação às formas amorfas e trocáveis. 

jarosita + chamoisita 
— = 1.17 

Formas indefinidas 
A participação dos silicatos frágeis (chamoisita) com 

relação ao total de sólidos dissolvidos: 
chamoisita 
outras formas mineralógicas 

aumenta de 0,038 na segunda fase para 0,13 nesta ter
ceira fase. 

O que se pode verificar com esses dados é que a 
velocidade média de perda de massa, ponderando-se os 
valores das três fases, é de 0,010g/dia sendo que 40-50% 
dessa perda são devidos à jarosita e 10-20% são devidos 
a silicatos frágeis (chamoisita). 

A amostra testada apresentou em sua análise quí
mica total 1% de enxofre, o que eqüivale a aproximada
mente 9% de jarosita. Levando-se em conta a velocidade 
da perda de massa medida no experimento, seriam ne
cessários meses para que toda jarosita da amostra fosse 



solubüizada. 
A estabilização da velocidade de liberação de massa 

a partir da segunda fase do experimento permite a pro
jeção desses valores. 

Se utilizássemos a velocidade média ponderada do 
experimento (O.OlOg/dia), em um ano 36% da amostra 
seriam desagregados quimicamente. Utilizando-se a ve
locidade estabilizada, em torno de 0,005g/dia, a quan
tidade de perda de massa após um ano seria de 18% da 
massa total. 

CONCLUSÕES 

1) O material siltito testado é bastante hetero
gêneo, sendo que a disposição estrutural pre
ferencial dos produtos de alteração aponta para 
a importância da densidade de fraturamento/cli-
vagem/interestratificações/laminações no proces
so de percolagem/de posição dos produtos lixi-
viados pela água. 

Essas águas de percolação têm caráter oxidante, ne
cessário à oxidação da pírita (FeS2). 

A Jarosita (K Fe3(S04) z/2 (OH)6 através da se
guinte equação global: 

15 5 1 
(FeS2) + — - 0 2 + — H20 -— K + 

4 2 3 
Pirita 

1 4 
— K Fe3 (S04)2 (OH)6 + — SO4 + 3** + 

Jarosita 

Essa transformação foi observada ser mais completa 
quanto maior for a permeabilidade estrutural: maior 
densidade de fraturas/clivagens e/ou laminações/inte-
restratificações do material analisado. 

A presença de chamoisita (Fe, Mg)2-3SÍ20s(OH)4 
indica solubílização de silica (do quartzo e minerais 
silicatados comuns) e sua redeposição parcial como pro
duto de alteração. 

A presença, em algumas amostras, de pirita junta
mente com jarosita e chamoisita, está indicando que o 
processo de oxidação não foi ainda completado. 

2) Os dados dos índices de Reatividade Poten
cial (IRP) e de Reatividade Crítica (IRC), ob
tidos pelos ensaios de extrações seqüenciais, aco
plados com as perdas de massa verificadas nos 
experimentos de cinética, indicam dois fatos: 

1° - Quanto mais alterada mais frágil e reativa 
é a amostra. 
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2° - Quanto menos compacta e mais fraturada 
e/ou laminada mais alterada é a amostra. 

Isso deve-se, primeiramente, ao fato de que o conjun
to formado pelos materiais de alteração identificados 
constitui massas friáveis não-consolidadas, extremamen
te finas e com alta superfície livre às reações com so
luções percolantes. 

E, em segundo lugar, pelo fato de que a expressão em 
volume envolvida na transformação, principalmente da 
pirita à jarosita, indicar um valor de 600% se tomarmos 
como base os volumes molares livres desses dois mine
rais numa proporção 1:1. 

3) Os experimentos de cinética de lixiviação in
dicaram perdas de massa variando entre valores 
menores do que 4% ao ano (40kg/t) a valores 
maiores do que 20% ao ano (200kg/t), para ma
teriais desagregados, menores que 0,125mm de 
diâmetro de partícula, e para um fluxo médio de 
0,8cm /cm /dia. Os experimentos indicam uma 
grande reprodutibilidade na evolução do proces
so de lixiviação. Isto é, a forma das curvas de 
lixiviação obtidas durante os ensaios sobre fra
ções diferentes de uma mesma amostra apresenta 
10% de diferença. 

As quantidades e velocidades de liberação/ desa
gregação dos materiais estão intimamente relacionadas 
com o seu grau de alteração, isto é, maior alteração, mais 
reativa é a amostra. A jarosita sendo um excelente in
dicador desse grau de alteração: mais jarosita, mais 
alterada é a amostra, e maior é a sua reatividade (poten
cial de desagregação). 

Das amostras analisadas, pelo menos 40% apresen
taram níveis de perda próximos ou superiores a 100kg/t 
anuais. Esses 'alores, quando relacionados à presença 
de jarosita, indicam uma faixa de 5 a 10% desse mineral. 

4) No final dos experimentos realizados foi ob
servado o surgimento de uma mineralogia ex
tremamente fina, de cor avermelhada, e de carac
terística amorfo-coloidal, caracterizando a gran
de mobilidade geoquímica do material analisado. 
Isso reforça o fato de que, além da oxidação da 
pirita, lixiviação e dissolução da jarosita e, par
cialmente aa chamoisita, um processo de neo-
formação, tendendo ao aparecimento da "hmo-
nita", representaria um estágio mais avançado de 
alteração. Portanto, é, evidente que o estágio 
atual, geoquímico e mineralógico, dos materiais 
de siltito testados, cm condições de água oxidan-
tes, estão em franco processo de evolução. 
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PERDA DE MASSA ( Condutividode yu S / c m ) 

Fig. 1 — Curva de lixiviação. 
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POSSÍVEL PRECIPITAÇÃO DE CERTOS CARBONATOS NA ÁGUA 
INTERSTICIAL DOS SEDIMENTOS MARINHOS RECENTES 

NA INTERFACE ÁGUA-SEDIMENTO 

Lázaro Vanderiei Fernandes'' 
Francois Femex'' 

RESUMO 

Para determinar o sistema em equilíbrio, vários cál
culos termodinâmicos são necessários e cada reação ofe
rece informações compUmentares. O problema i a de
terminação qualitativa e quantitativa dos parâmetros 
indispensáveis ao sistema COiltisOICaCOl para a ca
racterização da equação geral conhecida: 
CO!® + HiO(i) + CaC03±=^(HC03)tCa(m^=^ 
^=Z.2HCO3í~0 + Ca*+(aq) 

A agia intersticial do sedimento foi extraída pelo sis
tema de membrana a diálise. 

A reserva alcaüna (Rb) i determinada por titulação 
utilizando ácido clorídrico (HO, 0,01N) com uma burela 
automática empHS, segundo o método de Gran (19S2). 

Os resultados mostram que a precipitação de car
bonato pode ser produzida a partir de 10cm de profun
didade sob condições relativamente redutoras, ou a al-
tividade suqato-redutor conduzirá à produção de COx 

Os cálculos termodinâmicos nos permite determinar o 
índice de saturação das diferentes fases minerais presentes 
nos depósitos em formação. 

INTRODUÇÃO 

A dissolução do calcário na água intersticial dos 
sedimentos marinhos recentes é condicionada pelos fa
tores bioquímicos e biológicos. 

Um aspecto importante desse problema é a deter
minação qualitativa e quantitativa dos parâmetros in
dispensáveis ao sistema C02/H20/CaC03, que pode ser 
caracterizado pela soma de quatro semi-reaçóes e repre
sentada pela equação geral bem conhecida como: 
C02íg) + H20(i) + CaC03(S)^(HC03)2Ca(aq)^; 
^=^2HC03(aq) + Ca2(aq) 

Na figura 1 são demostradas as principais reações 
que ocorrem no sistema simultâneo das três fases seguin
tes: gases, líquido e sólido. Esse esquema é típico do que 
se passa em regiões marinhas de lago, estuários e aqüí
fero subterrâneo (principalmente em regiões carboná-
ticas). 

Na interface atmosfera-água se passam as trocas en
tre o gás carbônico atmosférico: CÒ2 e o gás carbônico 
absorvido na água: C02aq a velocidade de trocas é rá
pida (em poucas horas). 

Na fase líquida: (H2OI) se mantém em equilíbrio o 
anídrico carbônico: C02aq ou FfeCOaiq, o bicarbonato: 

HC03aq e o carbonato: C03«q. Essas reações são pra
ticamente instantâneas. 

Na interface líquido/sólido e caldta: CaCCb passa 
em solução ou precipita. A velocidade dessas trans
formações são lentas (alguns dias). 

Os cálculos termodinâmicos se apoiam sobre a com
posição química do meio intersticial, em termos de coe
ficientes de atividade total dos ions e da concentração de 
íons CO3Í A reserva alcaüna (Rb) é definida a partir da 
equação de eletroneutralidade, distingue os elementos 
ativos dos elementos inativos, isto é, do ponto de vista 
ácido-básico (Gran, op. cit.). 

MATERIAL E MÉTODO 

A) - Extração d'agua intersticial por membrana 
de diálise "Peeper" 

Esse aparelho é constituído de uma placa de acrílico 
com cavidades no interior a intervalos de 3cm e uma 
capacidade de 10ml (figura 2) (Hesslein, 1976). 

A membrana de diálise é fixada sobre as cavidades 
por uma placa de acrílico com parafuso de náilon e uma 
abertura na mesma posição de cavidade da placa. Antes 
da utilização, esse aparelho é lavado com ácido e água 
destilada. O princípio da técnica de amostragem de água 
intersticial por captor à membrana é a diálise. Essa 
técnica é baseada na troca catiônica na obtenção do 
equilíbrio iônico d'agua destilada colocada na cavidade 
da placa sem oxigênio com a água intersticial do se
dimento. Essa técnica permite recolher, "in situ", água 
intersticial dos sedimentos com um mínimo de pertur
bação do ambiente marinho do fundo. 

Após a preparação do "Peeper" é colocado no sedi
mento em posição vertical e deixado durante quinze dias 
a fim de permitir a troca catiônica da água destilada na 
cavidade do aparelho com a água intersticial dos se
dimentos de fundo. 

Quinze dias após o posicionamento do "Peeper" é 
retirado do sedimento de fundo marinho, transportado 
em saco plástico em atmosfera de nitrogênio para evitar 
a oxidação. 

'Departamento de Quunica-Instituto de Química-UFF 
^Laboratoíre de Geodynamique Sou* Marine du Centre d'Etude* 

Oceanologique de Villefranche-Sur Mer France 
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MEDIDA DA RESERVA ALCAUNA 

A reserva alcanna (Rb) 6 determinada por titulação 
utilizando ácido clorídrico (HC1,0.01N) com uma burcta 
automática em pH5.0 método de Gran (op. cit.), con
siste em ultrapassar o ponto de equivalência ajustando 
um excesso de ácido e plotando volume de titulante: V x 
10 Exp (Ki - pH)/n, antes do ponto de equivalência e 
(Vo + V) x 10 Exp (pH - K2) depois do ponto de 
equivalência, fornecem dois segmento de reta nas ime
diações do ponto de equivalência e que se interceptam 
nesse ponto. 

A expressão de Rb mostra uma diferença entre a 
soma das concentrações de cargas ( + ) menos a soma 
das concentrações de carga (-), que exprime em con
centração de carga; em mol/l, e que 6 independente da 
pressão e da temperatura. 

A questão de eletroneutralidade da água é descrita a 
seguir: 

Rb + [H5] = 2 C* + [OH' ], onde 2 C", representa 
a soma das concentrações dos sistemas ácido-básicos 
ativos (2 C = [HC03j). 

Considerando desprezível a presença dos 
ions(H30+]/lHO*], podemos escrever Rb= [HCO3]. O 
ion HCO3 é uma base fraca que podemos titular por um 
ácido forte para determinar a concentração. 

DOSAGEM DOS METAIS NA ÁGUA INTERSTICIAL 

Uma fração d'agua intersticial entre 2 a 4ml é aci-
dificada a pÜ2 e dosados os elementos Fe, Mn e Ca por 
espectrofotometria de absorção atômica a flama (ar ace-
tileno) Techtron-Varian e os metais Cu, Pb e Cd são 
dosados por redissolução anódica. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

As variações de pressões de CO2 podem provocar a 
precipitação de carbonato de cálcio. Durante os proces
sos de fermentações desprendem o gás carbônico e dimi
nuem o pH. O mesmo ocorre na putrefação liberando o 
CO2. Nós podemos considerar que a totalidade de CO2 
aquoso é encontrada sob a forma de ácido carbônico 
segundo a reação de equilíbrio. 

C02(gá*) + H20(|íquido)^=^H203 aq (1) 
Na fase líquida, o ácido carbônico permanece em 

equilíbrio entre os íons da dissociação, seguindo as se
guintes etapas de dissociação iônicas: 

H2C03(aq)^==£ HC03 + H+(aq) (2) 
HC05(aq)^=^CO|(aq) + H (aq)(3) 
H2Q(liq) v > OH(aq) + H +

 (aq)(4) 
O pH habitual de água intersticial dos sedimentos 

marinhos medidos se encontram entre 7,4 e 7,8; de 
acordo com os cálculos é nessa faixa de pH que se 
formam os ions HCO3 com predominância. No contato 
água-sólido a solubilidade do carbonato de cálcio é re

presentada pela reação: 
CaCQ3 ̂ ==i Ca++(a<j) + CO3 («q) (5) 
Essas reações são ligadas a numerosos fatores, tais 

que as variedades crístalográfícas, a temperatura, a pres
são, as concentrações entre outros nutrientes d'agua 
intersticial e a força iônica. O resultado do sistema 
CC*2-H20-CaC03 6 caracterizado pela soma do equi
líbrio das reações parciais, mostrado pelas reações se
guintes: 

CO^gás) + H20(iiq) + CaCQ3T—*• 
^=^Ca (HC0§)2(,q)2HCO3íaq) + Ca+ +(«q) (6) 

A concentração em Ca+ (aq) é ligada à interação 
dos fatores HCO3 («q), pH e p CÓ2, e permite definir a 
noção de saturação ou, em outros termos, a poten
cialidade de precipitação. Em profundidade, onde o 
CO2 pode estar sendo de novo liberado, o bicarbonato 
solúvel pode precipitar sob forma de CaC03. Segundo 
Raux (1985) os processos fisiológicos e a respiração 
apresentam nítida influência sob a química d'agua in
tersticial dos sedimentos marinhos: o CO2 produzido 
pela respiração reage com H2O para formar o ácido 
carbônico, o pH d'agua do mar medido se encontra 
entre 7,9 a 8,2 e vai se dissociar segundo a reação: 

CO2 + H2O H2CO3 HCO3 + H + (7) 
Uma reação do fon (H + ) com CaCOs na água dos 

sedimentos carbonáticos reage com a liberação dos íons 
Ca + + e HCO3 segundo a reação de dissociação: 

CaCOa + H + *> Ca+ + + HCO3 (8) 

A perda de íons H + da solução na reação (7) e por 
conseqüência um aumento de íons HCO3 reações (7) e 
(8) conduzem a modificações da alcalinidade do meio 
ambiente. Segundo Roberson (1965) mostrou-se nos 
sedimentos carbonáticos, uma consumação do oxigênio 
disponível, está ligada à água intersticial e a liberação do 
oxigênio resulta provavelmente da respiração da fauna 
na água intersticial. Berner (1971) é mais particular
mente favorável a descrever os processos bacterianos 
susceptíveis de provocar a precipitação do CaCOs por 
degradação bacteriana de matéria orgânica. Segundo 
esse autor, os dois processos bacterianos principais são a 
redução dos sulfatos e a formação de amônia, que assim 
o resultado é a formação de um excesso de HCC*3(aq) na 
água intersticial dos sedimentos, por reação dos enxofres 
e de amônia com CO2 bacteriano. 

Uma reação genérica da redução dos sulfatos pode 
ser descrita utilizando o hidrato de carbono como fonte 
de hidrogênio: 

S04"(aq) + H2O S*+ 2C02(aq) + 2H2Ü (9) 

O íon enxofre, que é uma base forte, reage com o 
C02(aq) bacteriogênico para formar uma base fraca, 
HC05(aq): 

S(1q) + C02(aq) + 2 H 2 0 ^ 2 H C O l + H2SO(aq) 
(10) 

Na combinação das reações (9) e (10), a reação 
global da redução dos sulfatos se escreve: 

SO|(aq) + 2 CH2O i. H2S(aq) + HC05(aq) (11) 
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A formação de amônia e de outros compostos ni-
trogenados básicos obtidos pela ruptura de proteínas e 
de aminas 6 igualmente ligado à formação dos íons 
bicarbonatos segundo a reação: 

H20 + C02(.q) + NH3(«0 —*» 
— ^ NH^aq) + HC05(,q) (12) 
Esses dois grupos de reação mostram que um au

mento da concentração de HCO^aq) (ou da alcalini-
dade) 6 possível, seja por redução de sulfatos, seja por 
formação de amônias. Esse processo pode iniciar sem 
que o produto iônico de equilíbrio para o CaCQj seja 
alcançado. Se o processo é assim, a precipitação se 
efetua segundo uma reação que nós podemos exprimir 
da seguinte maneira: 

2 HC05(*q) + Ca+ +(aq) i . CaCQj + CÜ2(»q) 
+ H2O (13) 

As bases derivadas dos ions S e amônia podem assim 
conduzir à precipitação de carbonates. Assim nós co
nhecemos a presença de fortes concentrações de amônia 
na água intersticial rica em matéria orgânica. 

Rittenberg et alii (1965), Cloud (1962) mostraram 
que o inverso, um aumento dos íons hidrogênio (H+) , 
acompanhado por uma diminuição do pH é devido às 
atividades microbianas que produzem do CO2, e simul
taneamente HCO3 pela reação (7): 

CO2 + H 2 0__*.H2C03—^H + + HCO3 
A combinação de novos íons H + e C05 formados 

aumentam a concentração de HCO3 e redução da con
centração de CO3, permite por sua vez a presença de 

(Rb) = ( N a + ) + 2 ( C a + + ) + 2 ( M g + + ) + (K+) + 
- (Cl) - 2 (SOÍ)- (Br), Michard, (1973). 

Podemos representar: 
Rb=H+2+OH"+HCO3+2CO|. Em termos de so

ma, segundo a equação (6), o sistema CCh-rhO-CaCOa, 
os equilíbrios das reações das fases aquosas se encon
tram pela dissociação iônica. Dessa maneira, é preferível 
de utilizar os coeficientes de atividade, segundo a fór
mula de Debye-Huckel: 

H 2 C 0 3 ( a q ) ^ HC03(aq) + H +(aq) 

HCO XH: comKi = M <-"3(aq)»"aq = 10-6,02 à 2 0 . c 
H 2 C0 3 aq 

HC03aq ~ CC>3aq + Haq 

com K2 
K • = C03a Q

 Haq = ,59.17 
H C 0 3 a q 

à20°C 

Ki e K2 são as constantes aparentes d'agua do mar, e 
segundo essas fórmulas de dissociação podemos calcular 
as concentrações de CO3 em função do pH e da Rb. 
Desprezando os íons (H+),(OH")e(NH?) temos: 

c°3ag_x H + 

íons de Ca e a alcalinidade poderá obter valores de 3 3 K2 + 2 COf 
concentrações elevadas sem precipitação. 

Os fenômenos bacterianos são complexos e não se 
limitam à redução dos sulfatos ou à produção de amônia. 
As bactérias autotróficas obtêm da energia pela oxi-
dação das substâncias inorgânicas tais que ferro ferroso, 
Mn manganoso, o enxofre do hidrogênio, monóxido de 
carbono, metano ou amônia. Essas bactérias são aeró-
bicas e são predominantemente em sedimentos da su
perfície. 

=, H+ 
= (CO3) (^rr + 2 

onde em atividade de 
_ Rb 

C °3= H^ 
+ 2 K 2 

CÁLCULOS TERMODINÂMICOS 

A partir de medidas da reserva alcalina, Rb e do pH, 
podemos calcular o índice de saturação (IS) em car
bonato d'agua intersticial em relação a certos minerais 
carbonáticos. Os cálculos termodinâmicos se apoiam 
sobre a composição química do meio ínstersticial, em 
termos de coeficientes de atividade total dos íons e da 
concentração cm íons CO3. A reserva alcalina (Rb) é 
definida a partir da equação de eletroneutrabilidade, 
distingue os elementos ativos dos elementos inativos, isto 
é, do ponto do vista ácido-básico (Gran, op. cit.). 

São considerados ativos: HCO3, CO3, e inativos os 
elementos tais como Na+ , K+, Ca + + , Mg + + , Cl", SO|, 
Br. 

A alcalinidade representa a soma dos íons ativos. 
Assim, a definição da alcalinidade será: 

e em concentrações temos: 

Rb 
C 0 3 = H T 

K 2 

+ 2 

Os equilíbrios entre as fases sólidas e líquidas podem 
se escrever da seguinte forma (com Mc + : concentração 
do metal): Me C03( s ) p ^ Me+ + + CO3, com o 
produto de solubilidade Ks = (Me+ + ) (CO3). Podemos 
determinar o índice de saturação das diferentes fases 
minerais 

definidas por IS = log }_}) onde: 
IS: índice de saturação; K s 

PAI: produto de atividade iônica; 
KS: constante de equilíbrio (produto de solubilidade): 



366 II CBGq-Gcoquúnica Ambiental 

Assim, IS = log K2 = 10"Í0»3 podemos escrever: 

M e + + * C Q 3 onde lois = **ül±£95 
Ks Ks 

portanto: 
log HCO3 + , c * C a + + " l o« C a C (>3 - log H + = 

10-8.5 
los iõrno = 1-8sendo 

(Me++) = 
KS x IO18 

f CO3 J 

Si IS>0: há uma saturação (precipitação de car
bonato) 

IS = (h há um equilíbrio (saturação de equilíbrio de 
fase) 

IS<0: há uma subsaturação (não há formação de 
carbonato) 

A tabela 1 e as figuras 3 e 4 apresentam os resultados 
de analista de água interstitial coletada a membrana e a 
diálise, situada na borda de uma Reserva Ecológica à 
Monaco no Mar Mediterrâneo. Encontramos um valor 
de IS superior a zero nos níveis de profundidade entre 
8-12cm e 18cm (figura 5), portanto, se considerarmos os 
resultados de medidas da reserva alcalina e as constantes 
utilizadas por vários autores, podemos observar que as 
concentrações encontradas são igualmente próximas e 
que são necessárias para esperar a saturação dos car
bonates de Fe e Mn. A partir desses cálculos, podemos 
admitir que poucos metais podem precipitar diretamen
te sob forma de carbonatos dentro dos sedimentos desse 
sítio (tabela 2). Em profundidade, CO2 e facilmente 
liberado, e o bicarbonato solúvel precipita sob forma de 
CaCCh ou de carbonato misto. 

CONCLUSÃO 

A precipitação de carbonato pode se produzir a 
partir de 10cm de profundidade sob condições relativa
mente redutoras, ou a atividade sulfato-redutora con
duzirá à produção de CO2. 

Para que a precipitação sob forma de carbonatos 
simple seja possível, será necessário que a concentração 
de ions COS ou atividade seja suficientemente elevada 
para que o produto de solubilidade depasse o limite de 
saturação: 

Me CO3 ( S ) - M e + + + CO3, 

sob as condições: o coeficiente de atividade total dos 
íons (Me* + e CO3), a concentração do meio em íons 
CO3. Essa concentração pode ser calculada a partir da 
Reserva Alcalina e do pH (tabela 2). 

Assim, o Mn precipitará ou coprecipitará sob a for
ma de calcita, onde o produto de solubilidade Kc = 
IO'8*5 partindo da equação a seguir: 

HC03 = IO1 '8 x ío-7*5 x 103 = i<r2'7 

CaC03 + H + ^ HCO3 + Ca 2 + , com log K = 
K c ^ log — obtemos: 

K 2 

H C Q 3 C a + +
+ = K « * f = lO-lSonde 

cãcoT+TF K2 
para que a calcita precipite. Assim encontramos 

valores dentro dessa faixa para águas intersticiab dos 
sedimentos. 
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& -
M - CO?aq + H2Õ J"(I) 1 _ V 

'".."I'lt:-:* 
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11 UIWJ-UCOquunKa n u v i w i w i 

Fig. 1 - Esquema do sistema simultâneo de equilíbrio das fases: gás, líquido e sólido na 
precipitação de carbonates em sedimentos. 
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Fig. 4 - Repartição vertical das concentrações em Cu, Zn, Pb, Cd na água intersticial dos sedimentos. Reser
va biológica do Larvotto - Mônaco. 
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ASPECTOS MINERALÓGICOS DOS LATERITOS 
DA , ÓRRA DE MAICURU-PARÁ 

RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados minemlógicos 
preliminares dos materiais formados a partir do in-
temperismo de rochas do complexo alcaüno-ultramáfico-
carbonaaaco de Maicuru/Parú. Os materiais incluem as 
seguintes espiões minerais: os ôoádos e hidróxidos de 
ferro, titânio e alumínio-goethita aluminosa, goethita, 
hematita, maghemita, lepidocrocita, anatásio e gibbsita; 
os minerais de argila dos grupos da esmectita, clorita, 
vermicuBto e caulinita e os interestraüfkados vermiculita-
clorita, clorita-esmectita, mka-vermiculita e cautinita-es-
mectita; e os fosfatos ahmwiosos do ffupo da crandalüta, 
wardita, senegalita, augetita, wavelüta e variscita. As prin
cipais características desses minerais foram abadas atra
vés de: difração de raios X; dados ópticos; microscópio 
eletrônica com sistema dispersivo de energia; análises quí
micas por microssonda eletrônica, absorção atômica, 
fluorescéncia de nãos X, espectrometria de plasma - ICP e 
coiorimetria. 

INTRODUÇÃO 

Na serra de Maicuru, situada no município de Monte 
Alegre-PA, os processos de lateritizaçâo atuantes sobre 
as rochas típicas de um complexo alcalino-ultramáfico-
carbonatítico levaram à formação de um amplo espectro 
de minerais, tipicamente lateríticos, envolvendo fosfatos 
alumimttos ricos em terras raras e estrondo, anatásio e 
óxüdróxidos de ferro e de alumínio. 

A natureza peculiar desses laterítos despertou o in
teresse para a realização de um estudo de cunho mi-
neralógico e geoqrimico, que se iniciou desde novJSS, 
graças ao apoio f.ado pela DOCEGEO que já se en
contrava atuando na área desenvolvendo os seus traba
lhos de pesquisa. 

O presente trabalho faz parte do trabalho de dou
torado, em conclusão, desenvolvido pela primeira autora 
e orientado pelo segundo e visa a apresentar os dados 
parciais do estudo mineralógico. Os minerais foram pre
viamente identificados por difração de raios X, e pos
teriormente por meio de suas principais características 
ópticas, além de análises por microscopía óptica e ele
trônica e análises químicas por microssonda eletrônica, 
absorção atômica (Na, K, Ca, Mg, Fe e Al), fluores
céncia de raios X (Sr), especUometria de plasma - ICP 
(terras raras) e coiorimetria (P e Ti). 

Vanda Porpino Lemos* ' 
Marcondes Lima da Costa^ ' 

MINERAIS IDENTIFICADOS 

Nos materiais investigados neste trabalho, que in
cluem amostras representativas dos horizontes superio
res dos perfis formados sobre biotitito, dunito e piro-
xenito e amostras de superfície, foram identificados: os 
óxidos e hidróxidos de ferro, titânio e alumínio, respec
tivamente - goethita, hematita, maghemita e lepidocro
cita; anatásio; e gibbsita; os fosfatos aluminosos - grupo 
da crandallita, wardita, wavcllita, augelita, senegalita e 
variscita; os minerais de argila - grupo da esmectita, 
clorita, venniculita e caulinita; e interestratificados. 

OS ÓXIIDRÓXIDOS DE FERRO 

Ocorrem em todos os materiais investigados sob dis
tintos aspectos macroscópicos, sendo assim observados: 

- como matérias incoesos, avermelhados; 
- com estrutura colofonne, representada pela goe

thita e/ou hematita e com córtex de goethita aluminosa 
(foto 1); 

- como fragmentos angulosos, constituídos geralmen
te de goethita e hematita e cimentados por um material 
marrom-esverdeado constituído predominantemente de 
goethita aluminosa (foto 2); 

- como componentes principais dos lateritos densos 
com textura brechóide e daqueles com aspectos caver-
nosos, vesiculares e granulares. 

Apesar de ocorrerem sob a forma criptocristalina e 
intererescidos entre si, esses minerais foram facilmente 
distinguidos através de difração de raios X, tendo em 
vista serem bem diferentes os valores das distâncias 
interplanares das reflexões mais características, que cor
respondem a: 

d=4,18Â(100%); 4,92Â(10%)-goethita, y-FeOOH 
d=4,14Â(100%); 2,65Â(30%)-goethita aluminosa 

a-(Fe,Al)00H 
d=6,29Â(100%); 3,29Â(90%)-lepdocorcita, y-FeOOH 
d=2,69Â(100%); 2^1A(50%)-heraatita, a-Fe203 
d=2,95Â(100%); 4,82Â(6%)-maghemita, y-Fe203 

'Centro de Exata* e Naturais-Departamento de Química (UFPa) 
Centro de Geociénciai-Deparumento de Gcoquímica e 

Petrologia (UFPa). 
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Ao microscópio óptico as goethitas e hematitas apre
sentam-se geralmente como agregados irregulares, crip-
tocristalinos, com dimensões milimétricas a centime-
tricas, contendo poros, fraturas e fissuras preenchidas 
por fosfatos aluminosos. Nos materiais de superfície 
observa-se com freqüência a goethita na forma de septos 
associados ao anatásio críptocristalino. A maghemita 
ocorre em abundância nos materiais das crostas fer-
ruginosas dos perfis lateríticos, pseudomórfica segundo 
os cristais octaédricos de magnetita com intererescimen-
to de ilmenita. 

OS MINERAIS DE ARGILA 

As análises por difração de raios X realizadas nos 
materiais dos perfis de alteração permitiram a carac
terização dos grupos da esmectita, clorita, vermiculita e 
caulinita, do interestratificado vermiculita-clorita e sete 
tipos de misturas, indicadas na tabela 1. 

O grupo da esmectita ocorre em abundância nos 
níveis inferiores do perfil sobre piroxenito, onde foi 
caracterizado nos materiais do horizonte de transição, 
como pertencente à família das montronitas e nas partes 
inferiores do horizonte argiloso, como uma esmectita 
rica em Mg, Fe e Ti, conforme indicaram as análises por 
microscopia eletrônica (EDS). 

As cloritas ocorrem em proporções mais elevadas 
nos materiais do horizonte de transição dos perfis sobre 
biotitito e dunito, onde foram caracterizadas através de 
suas reflexões em d (060), que correspondem a 1.5499Â 
e 1.5401Â, respectivamente, como pertencentes às es
pécies magnesianas. 

O grupo da vermiculita foi identificado nos materiais 
do horizonte de transição do perfil sobre piroxenito. 
Porém, não foi possível caracterizar a sua variedade 
devido a ocorrer juntamente com a esmectita. 

A caulinita é o único argilomineral presente nas par
tes superiores dos horizontes argilosos dos perfis. 
Ocorre geralmente sob a forma de plasma misturada 
com os hidróxidos de ferro. Eventualmente observa-se a 
sua individualização como um material esbranquiçado, 
de birrefringência baixa, associado cum a goethita e 
hematita. 

A vermiculita-clorita ocorre no biotitito em vias de 
alteração. Foi caracterizada através de sua reflexão a 
14,7Á (001); que sob aquecimento a 350°C apresentou 
contração parcial de sua estrutura, verificada pelo apa
recimento de uma banda larga entre 12-13,8Ã. 

ANATÁSIO 

É muito freqüente em todos os materiais lateríticos, a 
nível de delinear os lateritos titaníferos, onde se apresen
ta macroscopicamente na forma de agregados de 
coloração cinza, com dimensões compreendidas entre 
2mm 9 > 1,5cm e dispersos em uma massa compacta, 

negra, composta predominantemente de ilmenita e mag
hemita (foto 3). 

Nos lateritos concrecionários ferruginosos pode-se 
também observar o anatásio a olho nu, sendo assim 
representado como pequenos núcleos arredondados 
(diâmetro cm torno de 3mm), cimentados por material 
avermelhado, constituído predominantemente por goe
thita e hematita. 

Sob o microscópio óptico o anatásio apresenta as 
seguintes características: 

nos lateritos titaníferos, ocorre geralmente como 
aglomerados de diminutos cristais de coloração 
cinza-amarelada, substituindo quase todos os an
tigos cristais de ilmenita (foto 4). São formas 
irregulares que podem ocorrer intimamente uni
das entre si ou separadas pelos cristais de il
menita parcialmente alterados (foto 5); 

- nos lateritos concrecionários ferruginosos os di
minutos cristais de anatásio, de coloração ama
relada, apresentam-se dispostos em toda a ex
tensão das pseudomorfoses de titanita. Estas, por 
sua vez, encontram-se dispersas em uma matriz 
avermelhada, constituída predominantemente de 
hematita (foto 6); 

nos materiais dos níveis superiores de horizonte 
argiloso do perfil sobre piroxenito, o anatásio 
apresenta-se como agregados, cinza-amarelados, 
com manchas de hidróxidos de ferro e em contato 
com os cristais de ilmenita e magnetita; 

na crosta ftrruginosa dos perfis lateríticos apre
senta-se freqüentemente de forma criptocrista-
lina, compondo os fragmentos com microestru-
turas de exsolução preservadas, que têm 
coloração esverdeada e dimensões de até 2mm; 

nos lateritos fosfáticos com textura oolítico-pi-
solítica, verifica-se que os núcleos dos pisolites 
são representados por fragmentos com estruturas 
reticulares, onde o anatásio encontra-se finamen
te disperso e associado aos fosfatos aluminosos. 

OS FOSFATOS ALUMINOSOS 

Esses fosfatos não são identificados macroscopica
mente, pois raramente ocorrem em forma de cristais 
visíveis a olho nu. É muito difícil também distingui-los ao 
microscópio, devido às semelhanças entre as suas pro
priedades ópticas. Porém, nas análises por difração de 
raios X, são facilmente identificados. Essas análises per
mitiram selecionar amostras contendo isoladamente o 
grupo da crandalüta, augelita e varíscita. Portanto, ape
nas esses três tipos de fosfatos foram investigados com 
maiores detalhes. 
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Grupo da Crandallita 

Pertence ao sistema hexagonal, divisão romboédrica 
e grupo espacial R3m. O grupo 6 isoestrutural com a 
alunita, sendo representado pela fórmula química geral 

XY3 (PO4) 2 (OH) 6* M H2O, onde 
X = Ca2 + , St2*, T?+, Pb 2 + , Cu2 + , Zn 2 + Bi 3 + , 

Th4 + e V*+ e Y=A1 3 + e Fe 3 + . 
OAI3* pode ser substituído peloSc 3 + ,Ga 3 + ,Zr 4 + 

e NbS + e o PO *" por SO2", VO* AsO3" e SiO4* (Wam-
beke, 1971; Costa & Melo da Costa, 1987). 

Esses minerais têm sido descritos com muita fre
qüência em lateritos, especialmente os fosfáticos, onde a 
solução sólida mais comum é crandallita-goyazita (Costa 
et aÚi, 1980; Oliveira & Schwab, 1980; Flicoteaux & 
Lucas, 1984; Costa et alii, 1988; Costa & Melo da Costa, 
op. cit.). 

Em Maicuru, esses fosfatos ocorrem em toda a ex
tensão dos perfis Iaterfticos e em quase todos os tipos de 
materiais de superfície. Porém, concentram-se preferen
cialmente, na área de lateritos fosfáticos, situada na 
porção centro-sul da estrutura. Esses lateritos são bas
tantes densos, coesos, avermelhados e com manchas 
esbranquiçadas (foto 7). 

Apresentam-se nesses materiais em cristais euédri-
cos, com dimensões entre 0,04 a 0,12mm, são incolores a 
amarelo-pálido, birrefringência baixa, relevo moderado 
positivo, extinção reta e comportam-se anormalmente 
como biaxiais com ângulo 2V pequeno. Os cristais ocor
rem geralmente como aglomerados entre os hidróxidos 
de ferro (foto 8). 

Nas amostras investigadas, ricas nos fosfatos desse 
grupo, foi verificado que os seus padrões difratomé-
tricos, comparados com os de outros locais (tabela 2), 
apresentam as maiores variações entre as intensidades 
relativas dos picos, nas reflexões (101), (102), (201), 
(122) e (107) e os menores em (110). De acordo com 
Flicoteaux (1982), essas variações refletem os rearranjos 
estruturais, devido às substituições isomórficas do cálcio 
pelo estrondo e bário. Em seus estudos, ele obteve 
correlações positivas entre I(ioi)/I(i02) e os teores de Ca, 
Sr e Ba. 

Os rearranjos estruturais nos fosfatos aqui inves
tigados deve-se principalmente às substituições do cálcio 
por terras raras, pois foram obtidas correlações positivas 
entre os teores desses elementos e as razões das inten
sidades dos picos nas reflexões (101) e (110). 

As substituições iônicas do cálcio por cations de raios 
iônicos elevados a exemplo do S r + e TR + , na estru
tura dos fosfatos do grupo da crandallita, provocam 
variações nas dimensões da cela unitária, especialmente 
no seu parâmetro Co (Costa et alii, 1980; Brown, 1980). 

Essas variações foram ilustradas por Flicoteaux & 
Lucas (op. cit.) cm seus estudos sobre o grupo da cran
dallita de Senegal, Mauritania e Togo e por Lemos & 
Costa (1987) nas investigações sobre a solução sólida no 
grupo da crandallita de Maicuru. Nessas investigações 
foram comparados os valores dos parâmetros de amos

tras aproximadamente puras, com aqueles correspon
dentes às soluções sólidas com predominância nos mem
bros crandallita, goyazita e Qorencita de vários locais. 
Desse modo, foi verificado que as amostras estudadas de 
Maicuru são representativas do domínio do membro 
florencita. 

No grupo da crandallita de Maicuru ocorre, com 
freqüência, a substituição do cálcio por terras raras e 
estrondo, como foi verificado através dos dados sobre a 
composição química de amostras de lateritos fosfáticos 
ricos nesse grupo. 

As análises por microssonda eletrônica confirmaram 
a presença desses elementos, em teores elevados, e su
gerem outros tipos de substituições iônicas na estrutura 
desses fosfatos. 

Como se pode deduzir, a partir dos seguintes resul
tados (valores médios das análises em 5 pontos) 
Na2O = 0,22%; K2O = 0,43%; CaO = 5,8%; 
SrO = 6,62%; MgO = 0,03%; Afe03=29,61%; 
SiO2=0,19%; P20s = 28,33%; BaO = 0,16%; 
La203=3,57%; Ce203=7,41%; Nd2O3=0,73%; 
i.TK203= 11,71% são possíveis as substituições do 
Ca2+ pelo Ba2+ e a do PO3- por SiO4". 

Não são conheddos os casos de substituições do 
Ca2+ por Na+ , K+ e Mg2*. Porém, os estudos de 
Mckie (1962), sobre a cristaloquímica dos fosfatos desse 
grupo, sugerem que cation X, em coordenação 12, pode 
ser substituído por cations com raios iônicos situados 
entre 0.74A a 1,42A. Nesse intervalo se encontram os 
raios iônicos dos TR3 + , Ca2 + e Sr2"1" e seria possível 
incluir muito restritamente os do Na+ , K+ e Mg^+. 

Os dados químicos disponíveis sugerem que os fos
fatos do grupo da crandallita de Maicuru formam uma 
solução sólida do tipo crandallita-goyazita-florencita 
(Cn-Gz-Fc), cujas proporções entre os membros 
apresentam as seguintes variações: Cn = 20-83%; Gz = 
3-44% e Fe = 4-74% (Lemos & Costa, op. dt.). 

AugelitaAl2P04(OH)3 

Ocorre em abundância nos lateritos fosfáticos den
sos, coesos, de coloração diza-amarelada e com textura 
oolítico-pisolítica (foto 9). Apresenta-se ainda com fre
qüência nos materiais da crosta do perfil sobre dunito. 

Os seus cristais são aciculares, de relevo moderado 
positivo, birrefringência baixa, extinção reta e ângulo 
2VZ = 35°. 

Nos lateritos com textura oolítico-pisolítica os cris
tais ocorrem geralmente nos núcleos dos pisólitos as
sociados ao anatásio criptocristalino, e nos materiais da 
crosta do perfil sobre dunito encontram-se dispostos 
entre os oxiidróxidos de ferro. 

A sua composição química não é inteiramente com
patível com os dados teóricos, devido ao baixo valor 
obtido para o AI2O3 (valor teórico = 51%, e amostra 
investigada = 44,91%). A razão para esse valor deve-se 
provavelmente à substituição do Al + pelo Fe + , como 
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ocorre nos fosfatos do Senegal, sendo nesse caso de
nominado de pallita (Capdecomme, 19S3, in Costa et 
alii.1980). 

Variscita Al, Fe3 + , PO4JH2O 

Ocorre apenas nos materiais de superfície, onde foi 
verificada em maiores proporções na área de laterítos 
fosfáticos, situada nas imediações da LBA com LT-00. 
Esses laterítos são pouco densos, coesos, coloração ama-
relo-clara e de aspecto sedoso. Eventualmente são en
contradas as variedades amarronzadas, densas e com 
textura oolítico-pisolítica. 

As suas propriedades óticas se assemelham à dos 
outros fosfatos aluminosos. Sendo assim, os seus cristais 
incolores a amarelo-pálido, hábito radial e birrefrin-
gência baixa. Diferencia-se apenas por apresentar cli-
vagem distinta e ângulo 2VX = 45°. Esses cristais ocor
rem geralmente preenchendo os poros, fissuras e 
fraturas de fragmentos com microestruturas reticulares 
ou nos núcleos dos pisólitos (foto 10). 

Senegalita AI2P04(OH)3H20 

Foi verificada somente nos materiais das crostas dos 
perfis lateríticos, onde ocorre geralmente associada com 
a augilita. Esses fosfatos ocorrem em cristais aciculares, 
dispostos entre os agregados de goethita e hematita. 

Wardita NaA]3(P04)2(OH)4 JrfcO e 
Wavellita AI3(P04)2(OH)35H20 

A wardita ocorre em toda a extensão dos perfis 
lateríticos e nos distintos materiais de superfície, en
quanto que a wavellita ocorre apenas na base dos perfis 
lateríticos. 

GIBBSITA 

Nos materiais investigados foi verificado que a gib-
bsita ocorre em proporções mais elevadas: nos solos 
areno-argilosos; nos laterítos pouco densos, porosos, de 
cor marrom-amarelada, de uma estreita faixa situada 
entre as áreas correspondentes aos laterítos fosfáticos; e 
na crosta do perfil sobre biotitito. Nos materiais dessa 
crosta, a gibbsita ocorre em cristais bem desenvolvidos, 
associados com os óxüdróxidos de ferro. 

CONCLUSÕES 

Os estudos preliminares sobre a mineralogia dos 
materiais formados pela lateritização das rochas do 
Complexo de Maicuru mostram que: 

Os óxüdróxidos de ferro se apresentam em abun
dância em todos os materiais estudados, destacando-se a 
goethita, goethita aluminosa, hematita, maghr.mita e le-
pidocrocita. As goethitas e hematita são as variedades 
mais freqüentes. Ocorrem associadas aos fosfatos alu
minosos, anatásio e argüominerais. A maghemita se 
apresenta em proporções elevadas nos materiais das 
crostas dos perfis lateríticos. Geralmente é pseudomór-
fica segundo cristais de magnetita com intererescimen-
tos de ilmenita. 

Os argüominerais envolvem várias espécies, com des
taque para os grupos da esmectita, clorita, vermiculita e 
cauiinita e os interestratificados mica-vermiculita, ver-
miculita-clorita, clorita-esmectita e caulinita-esmectita. 

O anatásio forma localmente grandes concentrações, 
delineando assim os laterítos titaníferos. Apresenta-se 
também nos materiais das crostas dos perfis lateríticos, 
como aglomerados pseudomórficos, segundo a ilmenita 
e titanita. 

Os fosfatos aluminosos estão representados pelo gru
po da crandallita, wardita, wavellita, senegalita, augelita 
e variscita, sendo o mais freqüente o grupo da crandal
lita. Este forma a solução sólida crandaDita-goyazita-
florencita, cujas proporções entre os membros são muito 
variáveis, onde o membro florencita pode atingir 74%, 
fato ainda incomum em laterítos. 
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Tabela 1 — Misturas de Argüominerais Identificados por Difração de Raios X (lâminas orientadas secas ao 
ar, tratamento com glicol e aquecidas a 350°Q. 

Tipos de Misturas 

1. Esmectita 
+ 

caulim ta-esmec titã 

2. Esmectita 
+ 

clori ta-esmec titã 

3. Cloriu. 
+ 

clori ta-esmectita 

4. Esmectita 

f clorita-esmectita 
+ caulinita 

5. Clorita-esmectita 
+ caulinita 

6. Mica-vermiculita 
f esmectita 

7. Clorita + serpentina 
+ caulinita (F9-59) 

Secas ao Ar 

15,23 A 

7,3- 7,6 A 

14 - 1 5 3 A 

7,13 -7,37 A 

14,71 -14,84 A 

7,13 -7,37 

15,22 A 

7,13- 7,37 

15,22 
7,13- 7,30 

14,72 A 
11,32 

14,7 A 
73 A 
3,64 A 
3,58 A 

Lâminas Orientadas 

Glicol 

16,98 A 

840 

14,71-16,98 A 

8,34 A 

15,76-1635 A 
desdobramento 

84 A 
7,13A 

16,98 

desdobramento 
8,34 A 
7,13 A 

16,35-16.70A 
desdobramento 
8,5 A 
7.13A 

desdobramento 
15,23 A e 16,34 A 
11,32 

14,24 A 
7,30 

350°C 

IOA 

desaparece 

desdobramento/contração 
138 A 
IOA 

14,25 A 
10 A 

desaparece 
7,13 

desdobramento/contração 
13,8-14,25 A 
10 A 
desaparece 
7,13 

10-12,3 A 

desaparece 
7,13 A 

superposição/ 
contração 
IOA 

14,25 A 
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Foto 1 - Lateríto íerrugüioso com estrutura cotofor-
me. 

Foto 3 - Lateríto titanffero. O anatásio, em agregados 
de tonalidades claras, e a ilmenita, nas partes 
escuras. 

n CBOq-Cnjt|iihMri ao Aaftitlt Sfr—lrio 3tl 

Foto 2 — Lateríto ferruginoso com nódulos de goethiu 
e hematiu cimentados por goethiu alumino-
sa. 

Foto 4 - Aglomerados cristalinos de anatásio ocupan
do quase toda a extensão dcs antigos cristais 
de ilmenita N//; 40X. 
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Foto 5 - Aspectos microscópicos dos lalcrílos titamferos constiiufctos predominantemente de 
anatásio (partes claras) e ilmenita (partes escuras). N//: 40X. 

Foto 6 - Pscudomorfoses de titanita com anatásio em uma matriz ferruginosa. N//; 40X. m 
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Foto 7 - Laterito fosfático representado pelo grupo da 
crandallita nas porções mais claras. 

Foto 8 - Cristais do grupo da crandallita dispostos entre grãos de goethita e hematita. N//; 160X. 
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o i 2 cm 
3 = 3 

Foto 9 - Lateríto fosfático com textura oolítico-piso-
Iítica. 

Foto 10 - As, «tos microscópicos dos laterítos fosfáticos com textura oolítico-pisolítica. N//; 
40X. 
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CARACTERIZAÇÃO MICROMORFOLÓGICA, QUÍMICA E 
MINERALÓGICA DAS FACIES ESTRUTURAIS DA 

JAZIDA DE BAUXITA DO MORRO DO FRAGA, 
QUADRILÁTERO FERRÍFERO, MG. 

GA.C. Varajão(1) 

B. Boulangé<2) 

A. Carvalho(3) 

RESUMO 

A jazida de bauxita do morro do Fraga constitui um 
depósito de vertente, em cuja toposseqüência foram iden
tificadas cinco facies estruturais, da base para o topo: 
maciça, friável, maciça Al-Fe, nodular e solo. 

A análise das características micromorfologkas, quí
micas e mineralógkas revelou uma filiação entre as fades, 
caracterizada por uma deffudaçâo em direção ao topo do 
perfil, à exceção da facies bawáta friável, que representa 
um evento discordante resultante de uma degradação in
terna no perfil. 

Concomitantemente às transformações estruturais o-
correm transformações mineralógxas (hematita/goethita). 
Quanto aos elementos principais, observa-se um enri
quecimento relativo de FejOi e TiOt em direção ao topo 
do perfil, enquanto os elementos secundários (Mn, Cr, Ni, 
K, Ca, Na, Mg, Ba, Sr, Ga e V) apresentam um em
pobrecimento. 

Na baixa vertente o perfil apresenta características dis
tintas das verificadas na toposseqüência e, como resultado 
de uma importante deferrugmização temos um enrique
cimento relativo de AI2O3 e T1O1 

INTRODUÇÃO 

O Quadrilátero Ferrífero apresenta reservas de bau-
xita da ordem de dez milhões de toneladas, distribuídas 
em vinte e quatro pequenos depósitos. 

Através de um estudo comparativo fundamentado 
nas características químicas e morfológicas dos depó
sitos, Varajão (1988) e Varajão et au (1988a) definiram 
quatro depósitos-tipo com base na forte correlação exis
tente entre o padrão de distribuição dos depósitos num 
diagrama triangular AI2O3-FC2O3-SÍO2 (figura 1) e as 
unidades geomorfológicas associadas: morro do Fraga 
(vertente), Vargem dos Óculos (depressão) e Batatal 
(Varajão et alü, 1988b) e Macaquinho (platô). 

A jazida de bauxita do morro do Fraga se localiza na 
borda leste do Quadrilátero Ferrffero, a cerca de 7km do 
distrito de Santa Rita Durão, município de Mariana. 

Geologjcamente, encontra-se sobre a aba invertida 
do Sinclinal de Santa Rita, assentada sobre litologjas do 

Grupo Itabira. De acordo com Maxwell (1972), essa 
estrutura, com eixo segundo NE, apresenta um redo-
bramento, com eixo segundo NW. A jazida em questão 
localiza-se, mais precisamente, sobre o nariz relativo ao 
redobramento da aba invertida do Sinclinal de Santa 
Rita (figura 2). 

Morfologicamente, a área é caracterizada por um 
"hog back" arqueado, preservado por erosão diferencial, 
Jevido à presença de itabiritos e de couraças alumi-
noferrugmosas, desenvolvidas no seu reverso. 

Na toposseqüência estudada (figura 3) foram reco
nhecidas quatro facies com base nas características es
truturais; da base para o topo: bauxita maciça, bauxita 
friável, bauxita maciça aluminoferruginosa, facies no
dular, recoberta por solo com nódulos de bauxita. A 
distribuição dessas unidades ao longo da toposseqüência 
(figura 4) pode ser considerada como representativa da 
jazida. Entretanto, na área de influência da Dama 9 
(figura 3), verificou-se um conjunto de facies distinto 
daquele descrito na toposseqüência da base para o topo: 
bauxita maciça mosqueada, bauxita com lamelas fer-
ruginosas e couraça maciça lamelar ferruginosa. 

DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA E MICROMOR
FOLÓGICA DAS FACIES PRESENTES NA 
TOPOSSEQÜÊNCIA 

a) Facies Bauxita Maciça 

A bauxita maciça constitui uma facies homogênea, de 
cor marrom-avermelhada, dura (rompe-se com o mar
telo), porosa a vacuolar. Os poros, na proporção de 
10%, tamanho médio (1 a 5mm) a grande (>5mm), se 
encontram distribuídos irregularmente e preenchidos 
por um material (argilomorfo) de cor marrom-escura, 
cujas paredes são revestidas por uma película cinza. 
Localmente, a porosidade torna-se mais importante e, 
associada à presença de vacúolos, confere à facies 

'DEGEO-Escola de Mina*-UFOP 
2OR5TOM-Inttituto de Geociénciafr-USP 

instituto de Oodíncías-USP 



386 II CBCq-Gcoquímica do Ambiente Secundário 

maciça um aspecto friável. 
Microscopicamcnte caracteriza-se por apresentar 

um fundo matricial ("s-matrix", Brewer, 1964), contendo 
minerais passíveis de serem reconhecidos (diâmetro su
perior a 2) e que constituem o esqueleto (Brewer, op. 
cit.; Boulet, 1974). Esses minerais encontram-se envol
vidos por um material constituído de partículas muito 
pequenas (0 a 2fi), não sendo possível determiná-los 
opticamente, denominado plasma (Brewer, op. cit.; 
Boulet, op. cit.). 

Na facies bauxita maciça, o esqueleto é constituído 
por grãos de quartzo (< 1%) e minerais opacos ( < 1%), 
cujos diâmetros podem atingir, respectivamente, 0,8 e 
0,2mm. 

O plasma apresenta partes vermelho-escuras (PVE) 
e partes vermelho-claras (PVC). 

As partes vermelho-escuras (PVE) do plasma se ca
racterizam por seu aspecto uniforme e contínuo, e as 
partes vermelho-claras (PVC) se caracterizam por uma 
trama micronodular. 

O contato é difuso, marcado pela diferenciação de 
nódulos PVE, envolvidos por partes vermelho-claras 
(PVC), que apresentam manchas brancas, nas quais se 
pode reconhecer cristais de gibbsita (figura S). Tais 
características sugerem que o contato PVE/PVC cons
titui uma frente de deferruginização. 

Os vazios (fissuras e bordos de grãos de quartzo 
corroídos por dissolução) constituem cavidades irre
gulares (<5mm) irregularmente distribuídos nas duas 
partes do plasma e se encontram total ou parcialmente 
preenchidos por cristais de gibbsita. 

O material marrom-escuro que se encontra preen
chendo as cavidades macroscópicas se apresenta em 
lâminas delgadas com uma coloração negra, sugerindo 
que esse material contenha um alto teor em ferro. As 
paredes normalmente se encontram atapetadas por cris
tais de gibbsita (figura 6). 

A facies bauxita maciça caracteriza-se, pois, por a-
presentar um esqueleto constituído por grãos de quartzo 
e minerais opacos, envolvidos por um plasma vermelho-
escuro que se transforma por deferruginização em um 
plasma vermelho-claro. 

O contato entre as facies bauxita maciça e bauxita 
friável normalmente 6 gradacional, caracterizado por 
um importante crescimento (30 a 60%) das partes friá-
veis, em detrimento dos plasmas PVE e PVC. 

b) Facies Bauxita Friável 

A bauxita friável constitui uma facies homogênea, de 
cor marrom-escura, porosa a vacuolar, formada por 
fragmentos de um material marrom-escuro (argilomor-
fo), cujas paredes são atapetadas por um material de cor 
bege. Localmente são encontrados nódulos e/ou blocos 
reliquiais da unidade sotoposta. 

Microscopicamcnte a facies bauxita friável é cons
tituída por nódulos (35%) envolvidos por cristalárias de 
gibbsita (50%) e vazios (15%) (figura 7). Parte dos 

nódulos (70%) é formada por material semelhante ao 
descrito nas cavidades da facies sotoposta, e parte por 
nódulos reliquiais (30%) da facies bauxita maciça, cujo 
plasma, nos bordos dos nódulos e nas vizinhanças dos 
poros, se apresenta mais escuro. Além dessas feições 
observa-se, também, uma superposição de gerações dis
tintas de cutãs e iluviação e cristalárias de gibbsita. 

A facies bauxita friável resulta, pois, de uma remo-
bilização do ferro e do alumínio (destruição da facies 
maciça) e de sua redistríbuição, expressa através dos 
nódulos ferruginosos envolvidos por cristalárias de gib
bsita. 

O contato entre as facies bauxita maciça e r oouraça 
maciça aluminoferruginosa é brusco, sendo que, - nível 
da toposseqüência (figura 4), é irregular, na forma de 
raízes da facies maciça aluminoferruginosa dentro da 
facies maciça. 

c) Facies Maciça Aluminoferruginosa 

A couraça bauxítica aluminoferruginosa é hetero
gênea, dura, compacta, localmente porosa a vacuolar, 
constituída por partes marrom-avermelhadas, com man
chas amarelas, subordinadamente, manchas vermelho-
escuras e partes marrom-escuras, caracterizadas por seu 
aspecto friável e por uma porosidade importante (10%), 
cujos poros apresentam diâmetro entre 1 e 5mm (po
rosidade média) e se encontram revestidos por um ma
terial de cor bege; enquanto partes marrom-averme
lhadas a porosidade é incipiente, com poros 
apresentando um diâmetro inferior a lmm (porosidade 
fina). 

Microscopicamcnte as partes descritas anteriormen
te foram interpretadas como variações plásmicas, envol
vendo um único esqueleto, por sua vez análogo ao des
crito nas unidades sotopostas. 

Microscopicamente as partes marrom-avermelhadas 
são constituídas por um plasma marrom-escuro que 
apresenta uma evolução deferruginizante, gerando, su
cessivamente, plasmas de cores mais claras: marrom-
claro, amarelo-escuro, amarelo-claro e nódulos ama-
relo-ouro (NAO) (figura 8), que correspondem, 
respectivamente, às manchas e nódulos amarelos obser
vados macroscopicamcnte. 

As manchas de cor vermefho-escura correspondem, 
microscopicamente, a uma invasão dos plasmas já 
descritos, caracterizando uma ferruginização, posterior 
à diferenciação do plasma marrom. 

As partes marrom-escuras correspondem, micros
copicamcnte, a ferro-cutãs (ferras de iluviação) recor
tados por paredes de gibbsita, apresentando um arranjo 
em forma de favos. Deve-se ressaltar que esse material 
encontra-se presente apenas na base dessa facies. 

Finalmente, essa unidade se caracteriza por seu as
pecto compacto e pela ausência das partes friáveis des
critas nas unidades sotopostas. Microscopicamente 
apresenta plasmas aluminoferrugínosos caracterizados 
por uma evolução deferruginizante, na qual, a partir de 
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urn plasma marrom-escuro, formam-se, sucessivamente, 
plasmas de cores mais claras, culminando com a for
mação, em grande número, dos nódulos amarelo-ouro 
(NAO) que, nesse horizonte, podem ser reconhecidos 
macroscopicamente. 

Os tipos de plasma observados nessa fades permitem 
correlacioná-los àqueles descritos na facies basal 
(bauxita maciça). Entretanto, não mostram correlação, 
por filiação, com a facies sotoposta (bauxita friável), 
sugerindo uma evolução descontínua no perfil. 

d) Facies Nodular 

Essa unidade se constitui por nódulos (80%) de cou
raça aluminoferruginosa, de forma e tamanho irregu
lares (1 a 7cm), arredondados, superfície irregular, cor 
marrom-avermelhada, cujos espaços intersticiais (20%) 
são preenchidos por uma matriz síltico-argUosa de cor 
marrom-avermelhada, exceto na Dama 21, onde a matriz 
foi femtgjniyada, conferindo a essa unidade um aspecto 
conglomerático. 

Microscopicamente os nódulos apresentam interna
mente as mesmas características descritas na unidade 
sotoposta (facies maciça aluminoferruginosa). 

O contato entre as facies nodular e maciça alumi
noferruginosa (figura 4) é gradacional, podendo-se ob
servar a formação dos nódulos a partir de fissuras DO 
topo da facies maciça aluminoferruginosa. 

e) Solo 

O solo é constituído por matriz aluminoferruginosa 
de textura arenosa, marrom-escuro, rico em raízes, con
tendo cristais de quartzo (< lmm) e nódulos esparsc 
(10%) de constituição interna análoga àquela dos des
critos na unidade sotoposta. 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E MINERALÓGI-
CAS DAS FACIES PRESENTES NA 
TOPOSSEQÜÊNCIA 

Relativamente às características químicas e mine-
ralógicas das facies descritas na toposseqüência N-S da 
jazida morro do Fraga (figura 9), podem-se efetuar as 
seguintes observações: 

- A transformação da facies bauxita maciça em 
bauxita friável é acompanhada de uma transfor
mação hematita/goethita, constatada através de 
difratogramas de raios X (amostras pontuais) e 
um ligeiro aumento no teor de Al e Fe (acu
mulação absoluta), permanecendo a gibbsita co
mo principal mineral constituinte. Os teores de 
S1O2 sofrem uma pequena redução, enquanto que 
o teor de T1O2 sofre um ligeiro acréscimo 

Na facies bauxita maciça aluminoferruginosa ob

serva-se um enriquecimento em FC2O3, associado 
a um empobrecimento relativo em AI2O3. O cres
cimento da relação goethita/hematita coaduna-se 
perfeitamente com o tom amarelado dessa uni
dade, em contraposição aos tons avermelhados 
das unidades sotopostas, onde a hematita aparece 
com um maior destaque. 

-Na facies nodular, inversamente ao descrito na 
unidade sotoposta, verifica-se um enriquecimento 
relativo de AI2O3 e um empobrecimento de 
Fe2Ü3. Observa-se, ainda, que a hematita reas
sume importância na composição mineralógica, 
fato que deve ser atribuído à matriz que preenche 
os espaços intersticiais dos nódulos, uma vez que 
estes, internamente, possuem as mesmas carac
terísticas mineralógicas e micromorfológicas da 
unidade sotoposta (facies maciça aluminoferru
ginosa). 

Os elementos secundários analisados (Mn, Cr, 
Ni, K, Ca, Na, Mg, Ba, Sr, Ga e V) (tabela 1) 
revelaram um empobrecimento em direção ao 
topo do perfil, onde se encontram as facies mais 
evoluídas, ou seja, que sofreram um maior nú
mero de transf v-mações. 

O PERFIL VERTICAL RELATIVO À DAMA 9 

A área de influência da Dama 9 encontra-se numa 
porção plana situada na baixa vertente (figura 4). Nesse 
local o perfil estudado revelou características totalmente 
distintas daquelas verificadas na alta c média vertente. 
Da base para o topo foram identificadas as seguintes 
facies: bauxita maciça mosqueada, bauxita com lamelas 
ferruginosas, capeadas, seja por um horizonte nodular, 
seja por uma couraça maciça lamelar ferruginosa, seja 
por uma couraça maciça mosqueada ferruginosa (Figura 
10). Importante notar, nesse perfil, além das variações 
estruturais e texturais cm relação à toposseqüência, os 
altos teores de AI2O3 z TÍO2, associados a baixos teores 
de Fe203. 

O estudo micromorfológico das facies revelou uma 
evolução deferrugjnizantc da base para o topo do perfil, 
fato que permite explicar os teores anômalos de AI2O3 e 
T1O2 como enriquecimento relativo, em decorrência da 
retirada do ferro. 

CONCLUSÕES 

A análise conjunta das características químicas, mi
neralógicas e estruturais das facies bauxíticas da jazida 
morro do Fraga revela que, concomUantcmente às mo
dificações plásmicas, definidas através do estudo mi
cromorfológico, ocorrem modificações químicas c mi-
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neralógicas, analogamente ao verificado por Nahon 
(1976). 

Com relação ao seqüenciamento das transformações, 
ou seja, as filiações entre as fades, pode-se concluir pela 
existência de uma discordância, evidenciada pela des-
continuidade das feições micromorfológicas entre as fa
des bauxita fríável e bauxita madça aluminofenuginosa. 
Esse fato, aliado a uma possível filiação entre as fades 
madças, separadas pela fades friável, permite inferir 
que a facies bauxita fríável foi gerada a partir de uma 
fase de degradação interna do perfil (fades bauxita ma
ciça), analogamente ao definido por Leprun (1977). 

À exceção das unidades superficiais (fades nodular e 
solo), onde 6 comum a ferruginização dos plasmas pre
existentes, nas demais facies observa-se o domínio de 
processos de deferruginização e redistribuição do ferro, 
gerando plasmas gibbsíticos e ferruguiosos, respectiva
mente. 

As facies estudadas, à exceção da unidade solo, en
caixam-se no conjunto globular definido por Bocquier et 
alii (1984). 

A deferruginização caracterizada na área de influ
ência da Dama 9, pode ser explicada em função de sua 
posição topográfica, uma vez que o perfil estudado se 
encontra cm uma paleodepressão, localizada na baixa 
vertente, onde um eventual impedimento da drenagem 
propiciou condições redutoras, facilitando a migração 
do ferro. 
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Fig. 5 - Contato entre os plasmas vermelho-escuro e vermeiho-
claro, facies bauxita maciça, jazida morro do Fraga. 
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Fig. 6 — Aspecto micromorfológico dos cutis de tluviaçüo fer-
ruginosos que se encontram preenchendo as cavidades 
macroscópicas da facies bauxita maciça, jazida morro 
do Fraga. 

Fig. 7 - Aspecto micromorfológico da facies bauxita friável, ja
zida morro do Fraga. 
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Fig. 9 - Aspecto micromorfológico da diferenciação por de-
íerruginação dos diferentes tipos de plasma, facies ma
ciça Al-Fe, jazida morro do Fraga. 
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EVOLUÇÃO MORFOLÓGICA, MINERALÓGICA E QUÍMICA DA 
JAZIDA DE BAUXITA DE VARGEM DOS ÓCULOS, 

QUADRILÁTERO FERRÍFERO, MG. 

Angélica Fortes Drummond Chicaríno Varajãtr1' 
Adolpho José MelfiF* 

Bruno Boulangé^ 

RESUMO 

O estudo de jazida de bauxita de Vagem dos óculos 
evidenciou a existência de um perfU-tipo representado por 
oès grandes unidades, sendo da base para o topo: - uni
dade inferior argilosa (representada pela fades de tran
sição), unidade intermediária bawdtica (representada pe
las fades bauxítica, nodular ferruginosa e de degradação) 
eunidadederecobrimento. 

Os estudos morfolóffcos, mincrulogxos e químicos 
efetuados nessas unidades mostram a existência de dife
rentes organizações, caracterizadas por diferentes zonas, 
que apresentam uma nítida evolução no tempo e no es
paço, em decorrência da atuação de duas frentes de de-
ferrupnização. Essas firmes difundem-se amplamente na 
unidade intermediária bawdtica, de modo a provocar um 
enriquecimento relativo em gibbsita e, conseqüentemente, 
uma fades bawdtica mais expressiva. 

INTRODUÇÃO 

A jazida de bainha de Vargem dos Óculos localiza-
se a 15,5km de Belo Horizonte (figura 1), às margens da 
rodovia BR-040, na região centro-sul do estado de 
Minas Gerais. Esse depósito encontra-se no interior do 
Sinclinal da Moeda, porção noroeste do Quadrilátero 
Ferrífero, e desenvolve-se sobre rochas pré-cambríanas 
do Grupo Itabira (Varajáo, 1988; Varajâo et alii, 1988). 

O depósito de bainha de Vargem dos Óculos foi 
objeto de diferentes estudos, os quais mostram um con
senso quanto ao caráter alóctone da jazida, existindo, 
entretanto, controvérsias quanto à sua gênese com re
lação à rocha subjacente. Assim, para Pomerene (1964) 
esse depósito resulta de uma evolução "in situ" de se
dimentos aluviais, que segundo Souza (1983) e Fleischer 
& Oliveira (1969) seriam derivados, respectivamente, de 
filhos carbonáticos e rochas básicas. Esses sedimentos 
foram depositados em depressões cársticas (Dorr, 1969; 
Fleischer & Oliveira, op. ch.; Barbosa, 1980) e sub
metidos a variações climáticas e hídricas (Barbosa & 
Rodrigues, 1965). 

O perfil da jazida de bainha de Vargem dos Óculos 
foi interpretado por Fleischer & Oliveira (op. ch.) à luz 
da teoria da biorresistasia (Erhart, 1967). Para esses 

autores os elevados teores de FC2Q3 e TiOz e o ban» 
teor em S1O2 das bainhas da região sugerem um re-
trabalhamcnto de antigos perfis laterfticos, tendo como 
área-fonte as rochas básicas e ukrabásicas do emba
samento pré-Minas. Entretanto, estudos mais recentes 
(Varajâo, op. ch.), mostram jma correlação entre os 
materiais que ocorrem na jazida e as laterhas que re
cobrem as vertentes adjacentes, que são oriundos dos 
metapelitos do Grupo Itabira. 

Análises fundamentadas nas características morfo-
lógicas e químicas dos materiais que constituem os perfis 
existentes na frente de lavra da bauxha de Vargem dos 
Óculos (Varajâo, op. ch.; Varajâo et alii, op. ch.) per
mitem estabelecer um perfil-tipo representado por três 
grandes unidades (figura 2), que da base para o topo são: 

- Unidade inferior argilosa, representada pela fa
des de transição; 

-Unidade intermediária bauxítica, representada 
pelas facies bauxítica, nodular ferruginosa e de 
degradação; 

Unidade de recobrimento. 

O presente trabalho objetiva apresentar os resul
tados de um estudo petrológico, no que se refere à 
caracterização das transformações mineralógicas e quí
micas, à determinação da organização microestrutural 
dos materiais e à observação da possibilidade de uma 
relação genética entre as diferentes facies encontradas. 

DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA 
DAS PRINCIPAIS FACIES: MACROMORFOLOGIA, 
MICROMORFOLOGIA E MINERALOGIA 

Unidade Inferior Argilosa 

A unidade inferior tem uma distribuição restrita na 
frente de exploração do depósito, encontrando-se repre-
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sentada apenas pelo topo da fades de transição (fig. 2). 

Fades de transição 
A facies de transição caracteriza-se pela presença de 

um material argiloso, amarelado, friável, poroso (poros 
variando de lmm-O^cm) com manchas irregulares aver
melhadas, centimétricas, maciças e duras, que se inten
sificam para o topo. Grãos de quartzo de forma ir
regular, tamanho variável (até 3mm), límpidos, 
distribuem-se caoticamente. 

Ao microscópio a facies de transição caracteriza-se 
por apresentar o fundo matricial constituído por um 
esqueleto principalmente quartzoso, um plasma de tona
lidade amarclo-acastanhada e um sistema poral formado 
por poros e fraturas. 

O quartzo 6 pouco freqüente ( <5%) e encontra-se 
disseminado caoticamente no plasma. Exibe um fra-
turamento intenso, extinção ondulante, forma irregular 
com reentrâncias de dissolução, podendo ocorrer 
isolado ou justaposto a cristais de gibbsita, que o contor
na irregularmente (figura 3). Freqüentemente, apresen
ta uma auréola ferruginosa irregular, de cor castanha, 
em contato gradaáonal com o plasma, à semelhança de 
nodulos rcüquiais. 

O plasma, constituído de gibbsita e caulinita, exibe 
nodulos amarelados, pontos e zonas ferruginosas acas-
tanhadas, que formam manchas maciças, "papules", ou 
ramificações irregulares acerca de vazios e/ou de quart
zo e gibbsita. 

A fades de transição caracteriza-se, pois, pela pre
sença de nodulos ferruginosos, maciços ou associados a 
quartzo e/ou gibbsita, no interior de um plasma de com
posição gibbsítica e caulinítica. 

Unidade Intermediária Bauxnka 

Na frente de lavra, a unidade intermediária bauxítica 
6 bem representativa, abrangendo uma espessura va
riável de 4,0 a 8,0m. Nessa unidade dislinguem-se três 
fades (figura 2), com passagens gradativas entre elas: 
bauxítica, nodular ferruginosa e de degradação. 

Facies bauxítica 
É uma facies de expressiva distribuição, sem va

riações laterais, abrangendo na área aflorantc uma es
pessura aproximada de 3m. 

Nos primeiros 0,50m, a partir da base, observa-sc 
uma associação de volumes avermelhados, amarelados c 
esbranquiçados. Os volumes amarelados parecem envol
ver e isolar parte dos volumes avermelhados. Os volumes 
esbranquiçados cortam os vermelhos c amarelos e têm 
continuidade, sob a forma de faixas verticais para o topo 
do horizonte. A porosidade é elevada c caracteriza-se 
pela ocorrência de poros irregulares, de tacanhos va
riáveis (1 a 5mm), isolados, sendo mais freqüentes nos 
volumes amarelos c brancos, que são os mais fria /eis. 

A facies bauxítica, mícroscopicamente, carac cri/a

se pela associação de diferentes zonas constituídas por 
um esqueleto quartzoso e um sistema poral semelhantes 
e análogos à facies precedente. 

Na base da fades bauxítica, nos primeiros 0,50m, 
quatro diferentes zonas são observadas (figura 4). A 
zona vennelho-escnra ocorre como manchas irregulares 
descontínuas, sendo constituída, predominantemente, 
por hematita, gibbsita e goethita e, em pequenas pro
porções, por quartzo e anatásio. 

Envolvendo total ou parcialmente a zona vermelho-
escura, observa-se uma zona constituída por uma con-
centração de pontos vermelhos com halos amarelos, que 
se tornam gradativamente mais dispersos para a pe
riferia, formando uma zona amarela e, em seguida, uma 
zona amarelo-dara a bege, com algumas pequenas som
bras isoladas amarelas. A análise mineralogica fornece 
para essas zonas uma composição predominantemente 
gibbsítica e goetbâka e, em pequenas proporções, he
matita, quartzo e anatásio. 

Concentrações irregulares c globulares, maciças, de 
tamanho inferior a 2mm, sem cristalização perceptível, 
de composição predominantemente gibbsítica e goe-
thítica e, em proporções menores, quartzo e anatásio, 
encontram-se associadas nessa fades. 

Dessa forma, observa-se na base dessa facies uma 
deferrugicjzação gradual, caracterizada pela passagem 
gradativa da zona vermelho-escura, predominantemente 
hematítico-gibbsítica, para uma zona amarela, 
predominantemente gibbsítica e goethítica. 

Na posição mediana dessa fades, o contato nítido e 
brusco de volumes avermelhados e esbranquiçados, de 
composição predominantemente hematítico-gibbsítica e 
gibbsítica, respectivamente, representa os fundos ma
triciais I e II (figura 5). 

No fundo matricial I, relativo ao volume averme
lhado, observam-se grandes concentrações de zonas ver
meiho-escuras, que se caracterizam por nodulos alu-
minoferruginosos, em contato gradual com um plasma 
bege. 

Os nodulos apresentam forma irregular, podem ser 
maciços, de composição hematítico-gibbsítica, como 
também conter grandes cristais de quartzo e gibbsita. 
Revestindo os cristais de gibbsita observa-se uma 
auréola amarela, sem cristalização aparente (figura 5, 
detalhe do quadrante assinalado). 

O plasma bege tem uma composição predominante
mente gibbsítica, e é salpicado por pontos ou pequenas 
manchas vermeiho-escuras. 

No fundo matricial II, relativo ao volume esbran-
quiçado (figura 5), as concentrações vermeiho-escuras, 
que se caracterizam por nodulos aluminoferruginosos, 
reduzem-sc cm tamanho e cm freqüência, ocorrendo sob 
a forma de ramificações descontínuas e cristalizações 
isoladas de gibbsita, que gradativamente se difundem no 
plasma gelo, de composição predominantemente gib
bsítica. 

Dcasa forma, a passagem gradual entre as zonas 
vermeiho-escuras, de composição hematítico-gibbsítica, 
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e o plasma gelo, de composição predominantemente 
gibbsítica, caracteriza uma evolução deferruginizante no 
fundo matricial I. Entretanto, o contato brusco e nítido 
com o fundo matricial II caracteriza uma nova frente de 
deferruginização. 

No topo dessa fades bauxítica os volumes esbran-
quiçados se generalizam e são representados por um 
plasma gelo com pontos e ramificações descontínuas 
vermelhas, em distribuição irregular ao lado de peque
nos cristais de gibbsita ( < 0,1 mm). 

Localmente, cortando todo o fundo matricial, obser
vam-se acumulações ferrugjnosas, de cor vermelho-es
cura, envolvendo grandes cristais de gibbsita, de modo a 
constituir, respectivamente, ferras e gjbbsitãs (figura 6), 
evidenciando, pois, uma nova geração de gibbsita. Essas 
feições resultam de transferências do Fe e Al provenien
tes da degradação das facies sobrejacentes, analoga
mente como observou Nahon (1976; Nahon et alii (1977; 
Nahon & Bocquier (1983); Bocquier et alii (1983). 

Dessa forma, duas gerações distintas de gibbsita são 
observadas. A primeira representada pelos cristais 
isolados ou associados a minerais de quartzo, e que 
representam indícios de dissolução; e a segunda repre
sentada pelos grandes cristais que se associam a ferras. 
De acordo com as observações microscópicas, os cristais 
da primeira geração são reliquiais de um material 
aluminoferruginoso, em vias de deferruginização, e os 
cristais da segunda geração são produtos da acumulação 
absoluta de alumínio, que se cristaliza em poros e fis
suras, sob a forma de gibbsita. 

Facies nodular ferruginosa 
A facies nodular ferruginosa é bem expressiva, a-

brangendo uma espessura variável de 0,50 a 240m. Essa 
facies é constituída por nódulos irregulares e de tama
nho variável (3mm a 10cm), distribuídos aleatoriamente, 
numa matriz pouco abundante (abrangendo cerca de 
20%), friável, de cor vermelho-amarelada, com peque
nas manchas irregulares e esbranquiçadas, e concen
trações irregulares, milimétricas maciças, marrom-ama-
reladas. 

Os nódulos podem ser homogêneos, endurecidos, de 
cor vermelho-escura com pequenas vesículas (<2mm), 
como também, podem ser heterogêneos e friáveis, de 
coloração rosada, com manchas amareladas e traços 
irregulares vermelhos. 

Um córtex marrom-amarelado, duro, maciço, en
volve todos esses nódulos, interligando-os segundo um 
entrelaçamento ou isolando partes da matriz. 

Ao microscópio os nódulos homogêneos e vermelbo-
escuros não apresentam cristalização perceptível, sendo 
constituídos, predominantemente, por hematita, gibbsita 
e goethita e, em pequenas proporções, por quartzo e 
anatásio. Pequenos cristais de gibbsita (<0,lmm) de 
forma irregular e contorno difuso, isolados ou asso
ciados ao quartzo, acham-se dispersos nessa zona, em
bora sejam pouco freqüentes. Poros de forma irregular, 
tamanho inferior a 2mm, se encontram isolados e abran

gem cerca de 7%. Nas bordas do nódulo observam-se 
manchas vermelhas, que gradualmente se intensificam e 
substituem a coloração vermelho-escura do nódulo, pas
sando em seguida para uma tonalidade amarelo-aver-
melhada, de composição goethítica, que caracteriza o 
córtex (figura 7). Goetãs são comuns, revestindo poros e 
microfraturas. 

Os nódulos heterogêneos são constituídos por um 
plasma bege (figura 7) sem cristalização perceptível, 
com ramificações, manchas ou pontos vermelho-escuros 
irregularmente distribuídos. Os constituintes mineraló-
gjeos desse plasma são principalmente gibbsita e, em 
pequenas proporções, anatásio, goethita e hemstita. 
Cristalizações de gibbsita são comuns (cerca de 10%), 
ocorrendo como pequenos cristais (<0 5mm) isolados, 
justapostos ao quartzo e apresentando os bordos ir
regulares e os contatos difusos. Os quartzos são mais 
freqüentes e maiores (0,5mm a 3mm) nessa zona, apesar 
de não ultrapassarem 5%. Em certos locais, observam-se 
cristais de gibbsita bem evidenciados, em contato nítido 
com a matriz, sugerindo pertencerem a uma geração 
posterior à dos cristais descritos (figura 7, parte 6). 

Em síntese, o estudo micromorfológico dessa facies 
revela a ocorrência de um material heterogêneo cons
tituído por volumes ferruginosos de composição hema-
títico-gibbsítica, pobres em cristais de quartzo e gibbsita, 
ao lado de volumes aluminosos com maiores concen
trações de quartzo e gibbsita. Essa facies apresenta ca
racterísticas de uma evolução deferruginizante, que pro
picia a redistribuição do Fe e do Al, gerando um córtex 
amarelo-avermelhado, e deixando relíquias sob a forma 
de ramificações, manchas e pontos isolados ferrugino
sos. 

Segundo Bocquier et ?Uí (op. cit.), o fenômeno de 
redistribuição do ferro leva à formação de volumes no-
dulares, caracterizados por uma evolução ferruginizante 
e de volumes internodulares, caracterizados por uma 
evolução deferruginizante. Na periferia dos nódulos 
ocorrem transformações mineralógicas, como hematita 
em goethita, acompanhada por uma mudança estrutural, 
caracterizada pela formação de um córtex, que se espes
sa à custa do plasma intranodular, tratando-se, portanto, 
de uma evolução centrípeta (Nahon, op. cit.; Parron et 
alii, 1983). 

Facies de degradação 
Essa facies, cuja espessura na área aflorante está 

compreendida no intervalo de 0,40 a l,20m, apresenta-se 
muito friável, granular, de cor vermelho-amarelada, com 
pequenos volumes (<3cm) de forma irregular, maciços 
e duros, de cor vermelho-escura. 

Na parte superior torna-se mais argilosa e de aspecto 
mais homogêneo, predominando a tonalidade avermel
hada com algumas manchas amarelas isoladas e difusas. 
Fissuras vazias da espessura variável (< lem) seccionam 
irregularmente toda essa facies. 

Ao microscópio nota-se que volumes predominante
mente avermelhados ocorrem ao lado de volumes 
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predominantemente amarelados, em distribuição irre
gular e em contato íntimo e difuso (figura 8). O sistema 
poral 6 elevado e se caracteriza por poros e fraturas. 

Os volumes avermelhados são constituídos por um 
plasma vermelho-amarelado com pequenas zonas ir
regulares, ramificações descontínuas ou pontos verme
lhos. Mineralogkamente, esses volumes são formados, 
predominantemente, por goethita, gibbsita e, subordi-
nadamente, por hematita, quartzo e anatásio. 

Os volumes amarelados, cuja composição minera-
lógica é predominantemente gibbsita e, subordinada-
mente, goethita, quartzo e anatásio, são constituídos por 
um plasma bege-amarelado com pontos e pintas verme
lhas, distribuídas caoticamente. 

A gibbsita ocorre como pequenos cristais ( < 0,4mm), 
de forma irregular, bordos difusos, isolados ou justapos
tos ao quartzo, dispersos em ambas as zonas numa 
proporção aproximada de até 10%. 

A porosidade acentuada (cerca de 30%) é carac
terizada por poros irregulares de tamanhos variados 
(< 0,5cm) e fraturas contínuas ou não, vazias ou com 
cristalizações de goethita, que seccionam irregularmente 
ambos os volumes, individualizando células. 

A presença restrita de zonas e ramificações isoladas 
vermelhas, a distribuição caótica de pequenos cristais de 
gibbsita, isolados ou associados ao quartzo e a elevada 
porosidade fissural com a formação de células, indicam 
ser esses elementos produtos de um processo avançado 
de degradação da facies precedente. 

Unidade de Recobrimento 

Essa unidade, cuja espessura na frente de lavra varia 
de 4 a 8m, apresenta características sedimentares, evi
denciadas pela ocorrência de extratos constituídos por 
nódulos arredondados de cores variadas, fragmentos da 
canga e de itabirito. 

Dentro dessa unidade observa-se a superposição de 
dois horizontes, cada um deles constituído inicialmente, 
da base para o topo, por um material argiloso de cor 
vermelha com manchas isoladas amarelas que, gra-
dativamente, torna-se arenoso e granular, evidenciando 
estruturas sedimentares características. 

Ao microscópio observa-se, na base dessa unidade, 
um plasma avermelhado com manchas difusas amarelas, 
envolvendo nódulos, quartzo e gibbsita. 

Os nódulos, de variados tamanhos (< 3mm) e cores 
(castanho, vermelho, vermelho-amarelado, amarelo), 
são maciços, não apresentam cristalização perceptível e 
abrangem cerca de 25% desse horizonte. Entretanto, 
não se encontram bem individualizados, apresentando 
contato difuso com o plasma envolvente. Mineralogica-
mente têm uma composição predominantemente gib-
bsítica seguida por goethita, caulinita e, em proporções 
menores, por anatásio. Alguns nódulos apresentam uma 
variação gradativa de cor do centro para a periferia, 
passando do vermelho-escuro para o vermelho e, em 
seguida, para o amarelo. 

Os quartzos se distribuem caoticamente, mas em 
proporções pequenas (cerca de 5%). Apresentam ta
manhos variados (< 0,5mm), forma irregular, bordos 
com reentrâncias de dissolução e podem ocorrer as
sociados ou não à cristalização de gibbsita. 

Gibbsita bem cristalizada, maclada, de tamanho me
nor que 0,5mm é freqüente em todos os interstícios 
intergrãos e nas fissuras intranodulares, entretanto, 
apresenta bordos irregulares e difusos, com reentrâncias 
de dissolução. 

Avançando verticalmente para o topo do perfil ob
serva-se um decréscimo gradual do plasma até sua com
pleta extinção. Os nódulos se intensificam abrangendo 
uma proporção de até 80%, são bem individualizados e 
podem se distribuir caoticamente ou constituírem 
estruturas sedimentares típicas, como a orientação dos 
elementos alongados e o aleitamento gradaáonal. Lo
calmente essas estruturas são trancadas, dando uma 
falsa idéia de um fragmento de rocha. Entretanto, nas 
bordas observa-se uma continuidade dos extratos, per
manecendo a mesma granulometria, mudando apenas a 
coloração dos nódulos, de predominantemente acasta-
nhados para predominantemente amarelados. 

Cristalizações de gibbsita com indícios de dissolução 
persistem em todo o perfil nos interstícios internodu-
lares. 

Uma diminuição brusca da concentração dos nó
dulos, em detrimento a uma intensificação do material 
argiloso, indica a superposição de um novo horizonte 
com as mesmas características do anterior. Localmente, 
na base desse novo ciclo, alguns fragmentos angulosos, 
de tamanho até 33,5mm, cujos constituintes são os mes
mos do horizonte subjacente, se destacam. 

A ocorrência de estruturas tipicamente sedimenta
res, a superposição de dois horizontes marcados por 
variações texturais e pela presença de fragmentos 
remobilizados do horizonte subjacente, induz para essa 
unidade uma origem detrítica, em que pelo menos dois 
ciclos sedimentares se superpõem. 

A presença de nódulos com variações gradativas de 
cor do centro para a periferia e a distribuição irregular 
dos nódulos de tonalidades diferentes são indícios de 
uma deferruginização que pode ser anterior ou posterior 
à dc-->sição desses elementos. Entretanto, a ocorrência 
de cristalizações de gibbsita, com indícios de dissolução, 
nos interstícios intergranulares, e o falso truncamento 
dos extratos indicam, respectivamente, um processo de 
acumulação absoluta de Al, que se cristaliza sob a forma 
gibbsita, seguido de uma deferruginização, ambos pos
teriores à deposição dos sedimentos. 

DADOS QUÍMICOS E VARIÁVEIS 
MirtERALÓGICAS 

As análises químicas e mineralógicas (figura 9) efe
tuadas em todas as facies do perfil permitem observar: 
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- Uma distribuição irregular de SiCh livre, comu-
mente inferior a 2%. Maiores concentrações o-
correm na unidade de recobrimento, onde re
lativamente o quartzo torna-se mais freqüente. 

-Os teores de SiCh combinada, significativos na 
unidade inferior argilosa, diminuem bruscamente 
na unidade intermediária bauxftica e elevam-se 
novamente na unidade de recobrimento. Mine-
ralogicamente observa-se um decréscimo de cau-
linita da unidade inferior para a unidade inter
mediária. Na unidade de recobrimento os teores 
de caulinita tornam-se novamente expressivos, ca
racterizando uma variação brusca no perfil. 

-Um enriquecimento em AI2O3 da unidade in
ferior argilosa para a unidade intermediária bau
xftica. Valores mais elevados concentram-se nas 
zonas deferruginizadas da facies bauxftica, como 
conseqüência de um enriquecimento relativo. 

- O TÍO2 (anatásio) apresenta uma correlação po
sitiva com o AI2O3 (figura 10), à semelhança das 
observações de Valenton (1972); Bardossy & Bar-
dossy (1954); Dudich & Siklosi (1970), atingindo, 
portanto, valores mais elevados na facies mais 
aluminosa, em função de um enriquecimento re
lativo, devido à saída do Fe. Fleischer & Oliveira 
(op. cit.) utilizam esses anômalos valores para 
indicar uma fonte de rochas básicas para as bau-
xitas. 
Na representação do sistema Si02-Al203-Fe203 

(figura 11) observa-se uma passagem gradacional entre 
as facies inferior e intermediária, e um agrupamento de 
valores correspondente à unidade de recobrimento. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os estudos morfológicos, mineralógicos e químicos 
efetuados em todas as facies estruturais da jazida de 
bauxita mostram a existência de diferentes organizações, 
caracterizadas por diferentes zonas, que apresentam ní
tida evolução no tempo e no espaço, em decorrência de 
uma deferruginização gradual e progressiva. 

Esse mecanismo geoquímico de substração do ferro 
é claro quando da análise das facies de transição e 
bauxftica que são caracterizadas por volumes averme
lhados constituídos por diferentes zonas, gradativa-
mente menos ferruginosas. Entretanto, uma nova frente 
de deferruginização, vinda do topo para a base, provoca 
uma saída brusca do ferro, a formação de volumes bran
cos em contato nítido com os volumes avermelhados e 
uma nova geração de cristais de gibbsita, gibbsitãs e 
goetãs. 

Macroscopicamente essa frente de deferruginização 
é traduzida pelo aparecimento de manchas isoladas na 
facies de transição, passando a faixas verticais na base da 

facies bauxftica e difundindo-se completamente nas par-
tes intermediária e superior dessa facies, de modo a 
provocar um enriquecimento relativo em gibbsita e, con
seqüentemente, uma facies bauxftica mais expressiva. 

O caráter alóctone da unidade de recobrimento, cu
jos elementos constituintes são típicos de um perfil la-
terftico, é evidenciado pela ocorrência de estruturas 
sedimentares características. Essa unidade, como a sub
jacente, mostra evidências de um processo de acumu
lação absoluta de Al e sua cristalização em gibbsita, 
seguido de um processo de deferruginização, ambos 
posteriores à sedimentação. 

Assim, na jazida de bauxita observa-se a ocorrência 
de duas frentes de deferruginização. Uma evoluindo da 
base para o topo e, outra, cm sentido inverso, causadas 
por desequilíbrios pedobioblimáticos (Boulet, 1974; 
Boiuct et alii, 1977). Esses mecanismos promovem de
gradações nas partes superior, interna e ba&al da uni
dade intermediária bauxftica (Leprun, 1971,1977; Na-
hon, op. cit.; Nahon & Miflot, 1977; Boulangé, op. cit.). 
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Fig. 1 - Localização da jazida de bauxita de Vargem dos Óculos. 
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Fig. 2 - Corte csquemático projetado da jazida de bauxita, mostrando a distribuição vertical e 

lateral das facies. 
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I - Manchas e ramificações ocostonhodos 
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3 - Quartzo 

4 - Gibbsito 
5 - Módulo amarelado 
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7 - (V) Vozio 
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Fig. 3 — Desenho esquemitico da facies de transição. 

I - Zono vermelho - escuro 

2 - Zono constituído por concentrações de pontos vermelhos 

3 - Zono orno rei o 

4 - Zono omorelo - cloro 

5- Concent* oções morrons - omorelodos 

6b - Gibbsito 
V - Vozio 
Q - Quortzo 

Fig. 4 - Desenho esquemático da facie* bauxítica, mostrando a distribuição das diferentes zonas. 
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Fig. 5 - Desenho esquemático da facie* bauxftica, mostrando a associação dos volumes 
avermelhados e esbranquiçados e a presença de gibbsita, envolvida pelas zonas 
amarela, vermelho-escura e vermelha (detalhe do quadrante assinalado). 
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I - Romificoçôes descontínuos avermelhados 

2 - Plosmo gelo 

3 - Ferron e gibbsiton 

Gb - C-ibbsito 

Q - Quartzo 

Fig. 6 — Desenho esquemático do topo da lacies bauxítica, mostrando o plasma gelo com pontos e ramificações ferruginosas des
contínuas e cristalizações de gibbsita. 

I - Nòdulo vermelho - escuro 

2 -Monchos vermelhos 

3 - Cortex amarelo - avermelhodo 

4 - Plasma b 

5 - Romificoçôes ferruginosas 

6 -G ibbs i t a em contato nítido com o plosmo 

Gb - Gibbsito 

Q - Quartzo 

V - Vozio 

Fig. 7 - Desenho esquemático da lacies nodular ferruginosa, mostrando a associação de nódulos fcrruginosos e aluminosos e a 
passagem gradativa do nódulo vermelho-escuro para o cortex. 
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3 - Plosmo bege-omorelodo 

4 - Froturos 
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Fig. 8 — Desenho esquemático da facics de degradação, mostrando a associação dc volumes avermelhados e amarelados, a pre
sença restrita das zonas vermelha., pequenos cristais de gibbsita c um sistema fissural intenso. 
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Fig. 11 - Evolução geoquímica geral da jazida de bauxita. 



GEOQUÍMICA DA ALTERAÇÃO SUPERGÊNICA 
DAS ROCHAS ALCALINAS DE LAGES 
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RESUMO 

OestudodaaltemçóoÍ4nerinca(bmaita)defonóüos 
emlagrt (SC) mostra, em gemi, a üãviaçio dos elemen
tos maioni e menores, inchando REE, com exceção do 
Aí Fe, Ti, Go, Nb, Th,ZreV. O flúor i relativamente 
enriquecido no bawõta e o zúcônio apresenta uma 

DmtODUÇÃO 

Os akeritos de Lages ocorrem kxahzadamente ca-
peando as rochas ígneas da região, sendo originados por 
ferraütizaçáo dos diabásk» pertencentes à Formação 
Serra Geral, e por alitização das rochas alcannas (Dam, 
1988). Embora a importância econômica dessas 
ocorrências seja secundária quando comparada com as 
reservas conhecidas do pais, o interesse no sen estudo 
relaciona-se, principalmente, ao fato de se tratarem de 
depósitos com posicionamento geográfico incomom 
(latitude em torno de 30" sul) e em condições climáticas 
atuais desfavoráveis (clima do tipo temperado), clas
sificando-se como um pakodepósito, relacionado a um 
regime climático pretérito mais favorável, provavel
mente existente no Terdário (Valeton, 1985). 

Este trabalho trata dos aspectos químicos que carac
terizam os diferentes níveis que compõem os perfis de 
alteração supergênicos desenvolvidos a partir das rochas 
alcaünas de Lages (SC). 

GEOLOGIA GERAL DO DISTRITO 
ALCAUNO DE LAGES 

O Distrito Alcalino de Lages posiciona-se na porção 
sol do estado de Santa Catarina e está colocado dentro 
da seqüência de rochas que compõem a bacia do Paraná, 
no limite entre a seqüência gondwânica e a seqüência de 
rochas vulcânicas pertencentes à Formação Serra Geral. 
Geneticamente, Fúlfaro et alii (1982) inserem a região 
de Lages na zona de fratura de Florianópolis e ao ali
nhamento do rio Uruguai, reforçando a afirmação de 
Ulbrich A Gomes (1981), que relacionam a intrusão 
dessas rochas à série de eventos que deu origem à 
quebra do continente de Gondwana, associando os 

maciços alraüam a zonas de frararameato prof—do da 
cresta. Datações K-Ar nas rochas aJrahww (Amaral et 
«IS, (1966), Scheme et am' (1985) revelam uma idade 
provável de 70 OLL, pertencendo dessa forma ao Cre
táceo Superior e ao limite com o Terdário (Pakoceao). 

É interessante salientar qoe a área exposta de rochas 
alcaünas 6 redazida (aproximadamente 5% da área 
total), predominate rochas sedhxentares da bacia do 
Paraná (figura 1). As ocorrêndas de depósitos 
ferrahlticos associam-se com as rochas feneas, notada-
mente com as rochas alcaünas que, devido à sua elevada 
ffHKfntraráiT c 1 $iç»Kt, i p w * " " rm*«— <*°"pnftiç,ão 
mineralogica süicatos instáveis nas condições do am-
biente supergênico. 

As rochas alcaünas de Lages podem ser classificadas 
em quatre grupos (Scheme, 1986), denominadas de ro
chas alcaünas kucocrátJcas, rochas akalinas ukrabá-
sícas, carbonatito e brechas vulcânicas. Sem duvida, o 
grupo das rochas rkalinas leucocráticas domina ampla
mente, constituindo-se o fonóüto na variedade mais co
mum. Essa variedade serve de substrato para os depó-
sitos mais significativos de bauxita da região, 
concentrados principalmente na região conhecida como 
serra da Farinha Seca, ao norte do distrito alcalino. 

AMOSTRAGEM E PROCEDIMENTOS 
ANALÍTICOS 

A dificuldade principal no estudo de intemperismo 
está na seleção de amostras significativas, que possam 
retratar a seqüência evolutiva dos materiais. Nesse 
aspecto, procurou-se amostrar a área a partir de poços 
de pesquisa que atravessavam todo o perfil de alteração, 
indo desde a rocha sã até o nível de solo atual, dispostos 
no terreno segundo topossequências. Além da 
amostragem dos poços, utilizou-se amostras coletadas 
em frente de lavra, ou em perfis locais entre a rocha e o 
cortex de alteração. 

Em laboratório, as amostras foram submetidas à aná-
líse das propriedades físicas como densidade, 

'imtiteto de Gcoáenciat. UFRGS 
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porosidadee permeabilidade. Análise microscópica, uti
lizando-se microscópio óptico (após prévio processo de 
impregnação das amostras com resinas especiais para a 
confecção de lâminas delgadas). Mkroscopia eletrônica 
de varredura associada á microssonda eletrônica. 
Análise em amostra total ou em frações isoPadas por 
drifratometria de raios X. Análise química das amostras 
utilizando-se técnicas como a espectrofotometria de 
absorção atômica após prévia digestão em ácido 
fluorídrico e ácido perelórico, visando a dosar man
ganês, sódio, cálcio e magnesia Os demais elementos 
foram avaliados por espectrometria de Ouorescencia de 
raios X, sendo que os elementos maiores com o uso de 
pastilhas fundidas cm tetraborato de Iftio e oxido de 
iantânio, e os elementos menores em pastilhas prensadas 
com ácido bórico. Utilizou-se para a dosagem, padrões 
comparativos internacionais C2, AGV-1, BR, BXX, 
BX69A e BX697. Algumas amostras mais significativas 
tiveram os elementos-traço e as terras raras analisadas 
com as técnicas analíticas citadas anteriormente, com
plementado com o uso de plasma de acopumeato in
dutivo (I.C.P.). 

COMPORTAMENTO GERAL DOS 
ELEMENTOS QUÍMICOS 

Embora a amostragem tenha sido ampla na região do 
Domo Alcalino e área dreundante, o projeto de estudo 
da alteração supergênica em Lages concentrou-se nesta 
fase inicia) junto aos locais onde ocorrem os perfis mais 
desenvolvidos, notadamente na serra da Farinha Seca. 
Nesse local, a rocha é um fonólito porfirftico, apresen
tando, em amostra náo-alterada, coloração geral ánza-
escura com pontuações mais claras, relacionadas a 
fenocristais de minerais félsicos que freqüentemente 
atingem a ordem do centímetro, inseridos numa matriz 
afaníf ica, evidenciando o caráter porfirftico. Os minerais 
principais que ocorrem na matriz ou como fenocristais 
são o fedspato alcalino (ortoclásio), nefelina, egnina e 
mais raramente salita e sodalita. Adicionalmente, os 
fonólitos apresentam-se marcados por uma fase de 
alteração endógena, caracterizada pela presença de 
natrolita, que substitui parcial ou totalmente grãos de 
nefelina, feldspato e sodalita da rocha. 

A composição química média dos diferentes níveis 
que compõem o perfil de alteração, calculado a partir de 
um universo de 200 análises oriundas dos diversos níveis, 
pode ser visualizado na tabela 1. Correlacionando-se 
essas informações com as características mincralógicas, 
pode-se estabelecer para esses materiais um índice de 
alteração (i'), à semelhança daquele proposto por 
Scbeumann (1981) e Oliveira (1985), permitindo, num 
intervalo de 95% de confiança, uma rápida definição dos 
níveis principais: 

- Nível rocha sã/rocha alterada: i* menor que 80; 

- Nível de argila: •' entre 80 e 200; 

- Nível de bauxita: i' maior que 200. 

A tabela 2 estabelece a taxa de concentração dos 
elementos com base na razão entre o teor do dsmeato 
no perfil de alteração e o sen teor no nfvel rocha/rocha 
alterada. Taxas superiores ou inferiores à unidade 
relacionam-se respectivamente a um aumento ou 
diminnição no teor do elemento (Loughaan, 1969), per
mitindo uma visão comparativa geral do comportamento 
de alguns elementos qnimicos 

Entre os elementos maiores, o Si, Mg, Ca e K, num 
perfü entre a rocha e a bauxita, tendem a sair do sistema. 
Contrariamente, ocorre um aumento na concentração 
de AL Fe, Ti, P e grau de htdnttaçáo (HjO(+)). Em 
alguns casos, o enriquecimento é apenas relativo, mo
tivado pela saída de alguns componentes do sistema. 
Entre os elementos, o sódio é o que apresenta um 
decréscimo mas acentuado, diminuindo o seu teor para 
níveis abaixo do limke de detecção, ainda dentro do 
nível de argila. Nesse aspecto, o sódio reflete c compor
tamento do mineral nefelina, e a sua dissolução ocorre 
ainda dentro do nfvel rocha/roena alterada, liberando o 
elemento rapidamente. A concentração do potássio 
apresenta um comportamento semelhante ao sódio, 
porém a sua tendência é permanecer por um tempo 
maior no perfil, relacionado com a sua associação com 
os feldspatos alcannas, que são fases minerais mais 
estáveis no ambiente exógeno. Quimicamentc, no nfvel 
argiloso predominam os minerais constituídos à base de 
AL Si e Fe, sendo que a proporção equivalente entre o 
Al e o Si (tzbcla 1) mostra tratar-se de 10A haloisita. No 
nfvel de bauxita, a importância do alumínio e do ferro 
cresce sensivelmente, caracterizando essencialmente a 
gibbsita e a goetbita. Na bauxita conserva-se ainda algum 
cálcio e potássio, refletindo a presença de minerais 
residuais de piroxênio (egirma) e feldspato alcalino, 
confirmado nas observações petrográficas e ao 
microscópio eletrônico. 

Entre os elementos menores a maioria sofre solu-
bilização, sendo a tendência contrária em relação ao Ga, 
Nb, V, Zr e Tb. Além do Th, o próprio U também se 
enriquece em direção à bauxha, passando de 5£ppm no 
fonólito para valores em torno de 15ppm na bauxita. 

A tabela 3 analisa o comportamento dos elementos 
químicos em perfis com diferentes posicionamentos 
topográficos, sendo que o índice de alteração, tanto nos 
níveis de argila como nos níveis de bauxita é, em média, 
menor na encosta que nas regiões de topo (teor de silica 
e de álcalis maior nas encostas). A origem dessa dife
renciação correlaciona-se com o fato de que, nas encos
tas, embora a circulação da água seja mais acentuada, o 
tempo de contato com os minerais primário* da rocha é 
menor, diminuindo a capacidade de ataque pelas solu
ções lixiviantes. 
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CORRELAÇÃO ENTRE 
OS ELEMENTOS QUÍMICOS 

Baseando-se no estudo do coeficiente de correlação 
linear produto-momento de Pearson (Landim, 1979), 
alguns elementos químicos apresentam similaridade no 
comportamento. A rejeição da hipótese de nulidade 
deu-se a níveis de significância de 0,002 para a carac
terização de uma correlação muito significativa e 0,02 
para uma correlação considerada significativa. 

Na análise da matriz (tabela 4), as correlações po
sitivas e muito significativas mantidas entre o Ca e o P 
refletem a apatita, e a correlação entre o Sr e o K é 
indicativa dos feldspatos contidos no fonólito. Também, 
as correlações muito significativas existentes entre o Ba, 
Ca, Sr, Ce, La e Nd refletem a associação com apatitas 
da rocha original. O Ga, cujo tamanho iônico, Valencia e 
características químicas se assemelham aos do Al e, em 
geral, ocorre em substituição a este nos silicatos, se 
traduz na matriz de correlação por uma afinidade 
positiva e muito significativa com o Al. Por outro lado, a 
correlação positiva e muito significativa com o ferro e o 
titânio Lidicam que o Ga tende a seguir aqueles elemen
tos. 

A correlação muito significativa entre o Th e o Ti 
reflete tanto um posicionamento endógeno (associação 
com a titanita) como exógeno (minerais secundários de 
titânio). Na alteração, as correiações indicam que o Th 
acompanha o ferro, possivelmente sorvido na estrutura 
de óxidos e hidróxidos desse elemento. 

O vanádio segue o ferro e o titânio, elementos que 
substituem tanto no ciclo endógeno quanto exógeno. A 
correlação positiva com o P e Ti indicam a presença do 
elemento em minerais primários como a apatita e a 
titanita, respectivamente. Levinson (1980) afirma que no 
ciclo exógeno o vanádio possui uma tendência em se 
apresentar sorvido ou coprecipitado com óxidos de ferro 
e de manganês. Nos perfis estudados em Lages o vaná
dio segue o ferro, mantendo uma correlação negativa 
com o manganês. 

A correlação positiva e significativa do Y com o P 
indica a associação daquele elemento na rocha com a 
apatita. Embora a tendência geral do elemento é ser 
lixiviado, a correlação positiva muito significativa man
tida com o Mn demonstra que esse elemento, no ciclo 
exógeno, possui uma tendência em seguir as fases ricas 
em Mn. Nesse aspecto, as terras raras estudadas na 
matriz de correlação geral entre os elementos (tabela 4) 
como o Ce, La e Nd, apresentam um comportamento 
similar ao Y (correlação muito significativa com o Mn). 
O Zn mantém um comportamento semelhante ao Y no 
ciclo exógeno, associando se ao manganês. Em resumo, 
tem-se as seguintes relações entre os elementos: 

- Al, Fe, Ti, Ga, Nb, Th, Zr, V e água ( + ) apresen
tam uma forte correlação positiva entre si c uma 
forte correlação negativa com Si e K; 

- No grupo de elementos analisados, o K, Ba, Zn 
e ainda o fator densidade apresentam uma forte 
correlação positiva entre si e com o Si c uma 
forte correlação negativa com o grupo do Al; 

O La, Y, Nd, Sr, Ca e Mn apresentam uma cor
relação positiva muito significativa entre si e uma 
correlação não muito elevada com o Sr. Destes, 
a correlação entre o La e o Nd é a mais sig
nificativa; 

- No geral, o Ce, Pb e P não apresentam correlação 
significativa com o silício ou com o alumínio. 

COMPORTAMENTO DOS ELEMENTOS 
QUÍMICOS NOS PERFIS DE ALTERAÇÃO 

Os valores médios utilizados nas discussões ante
riores são significativos, porém, tendem a atenuar as 
relações entre os elementos químicos. A figura 2 
apresenta a variação dos teores, expressa em logaritmo 
decimal, em relação aos níveis detectados ao longo do 
perfil (Boulangé, 1984). 

O comportamento dos elementos maiores segue os 
princípios gerais estabelecidos para o fenômeno de 
ferralitização, havendo a evacuação dos elementos al-
calinos e alcalino-terrosos, do silício e concentração 
residual do alumínio, ferro e titânio. O alumínio e o ferro 
mantêm uma concentração praticamente constante, 
atestando o caráter residual. A curva do silício reflete 
um comportamento diferente, em geral acidentada, tra
duzindo a irregularidade dos perfis de alteração. Na 
porção basal dos perfis a variação do silício segue a 
variação do potássio. Além da variação relacionada com 
a presença de um nível argiloso, o aumento do teor de 
silício deve-se também, nesse caso, à existência de 
porções menos dteradas de fonólito porfirítico, preser
vadas ao longo do perfil na forma de blocos. 

Junto ao topo dos perfis, constata-se a influência dos 
mecanismos de origem pe''.ogen ótica, havendo in
variavelmente um aumento na concentração de elemen
tos nutrientes como o potássio, o cálcio e o fósforo. O 
cálcio freqüentemente desaparece nos níveis interme
diários e reaparece junto ao solo atual. 

Entre os elementos menores, o Zr, Nb, Th e Ga são 
caracteristicamente residuais, enriquecendo-sc nos ní
veis de bauxita. As curvas representativas desses ele
mentos possuem estreita similaridade entre si, com a do 
ferro e a do alumínio, refletindo o coeficiente de cor
relação elevado entre os elementos. Já o estrôncio, ele
mento solúvel, possui um comportamento representado 
por uma curva que segue o padrão imposto pelo silício e 
mais especificamente o padrão do cálcio, cuja afinidade 
geoquímica é elevada (Mason, 1971). 
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BALANÇO GEOQUlMICO DA FASE RESIDUAL 

Quando comparamos diretamente entre si os resul
tados de análises químicas das amostras coletadas em 
diferentes níveis do perfil de alteração com a compo
sição do material original, tem-se apenas uma idéia 
aproximada ou qualitativa sobre os mecanismos envol
vidos durante a alteração. A quantificação dos ganhos e 
das perdas dos diferentes elementos químicos está 
baseada em métodos consagrados na bibliografia (Millot 
& Bonifas, 1955; Tardy, 1969; Krauskopf, 1972). 

Em geral, o perfil de alteração desenvolvido sobre os 
fonólitos porfiríticos da serra da Farinha Seca apresen
tam a estrutura original da rocha preservada, ocorrendo 
uma diminuição da densidade em direção aos termos 
mais alterados, conservando, porém, o volume. Dessa 
forma, o método de cálculo para a quantificação da 
concentração dos elementos é o isovolumétrico. Com o 
objetivo de verificar a eficácia do método e o caráter 
isovolumétrico da alteração utilizou-se três dos outros 
métodos, o isoalumínio, o isoferro e o isotitânio. Como 
pode ser verificado nas tabelas, os valores encontrados 
pelos quatro métodos são na maioria dos casos similares, 
corroborando dessa forma a afirmação de que o material 
de alteração se desenvolveu "in situ", com características 
relíctas ou com a estrutura da rocha origina] conservada. 
Constata-se também que os métodos mais adequados 
são o isovolumétrico e o isoalumínio. Ocorrem alguns 
problemas com o isoferro e o isotitânio, provavelmente 
relacionados com a baixa concentração desses elemen
tos nos materiais analisados, gerando erros analíticos 
normais na sua avaliação. O método isovolumétrico 
apresentou dificuldades principalmente nos níveis 
próximos ao solo atual, sendo que as causas prováveis 
relacionam-se com processos pedológicos que levam à 
perda do caráter relícto. Refletem nesse horizonte ou
tros fatores negativos, como a incorporação de materiais 
de origem externa ao perfil (matéria orgânica) ou a 
própria modificação imposta pela influência antrópica. 

As amostras 42/1, 42/7 e 42/10 (tabela 5), coletadas 
na porção inferior do poço, representam tipicamente o 
nível de rocha alterada. Observa-se que entre os metais 
alcalinos a mobilidade do sódio é bem maior que a do 
potássio, devendo-se esse fato principalmente à 
associação do sódio com fases minerais mais instáveis, 
representadas pelos feldspatóides, enquanto o potássio 
provém principalmente do feldspato. Além disso, a 
perda em taxas menores do potássio até níveis 
intermediários do perfil (amostra 42/10) demonstra que 
o feldspato tende a resistir à alteração supergênica. Em 
níveis mais elevados do perfil (amostra 42/13) a perda do 
potássio ocorre numa taxa equivalente à do sódio, 
mostrando a transformação completa da rocha (perda 
de até 95% da quantidade inicial de silica). 

O manganês representa um comportamento irregu
lar, sendo que, numa análise superficial, a tendência 
seria a perda desse elemento com a alteração, porém a 
sua interpretação é mais complexa, principalmente pela 

sua baixa concentração na rocha (em torno de 
0^g/100cc), além da tendência desse elemento em con
centrar-se em vênulos ao longo do perfil, enriquecendo-
se pontualmente, escapando de uma amostragem sis
temática. Nos vênulos de manganês, comuns ao longo do 
perfil, a concentração desse elemento atinge 35%, 
demonstrando um enriquecimento em relação à rocha 
da ordem de 100 vezes. Dessa forma, se a distribuição do 
manganês não possuísse um caráter pontual, é 
admissível que a tendência não seria a de perda, como 
ficou estabelecido pelos cálculos isovolumétrico e iso-
elemento. Por outro lado, a concentração do manganês 
ao longo de vênulos estabelece que a capacidade de 
migração desse elemento é maior quando relacionada 
com a do ferro. Para Tardy (1969), a oxidação do 
manganês divalente ocorre de uma forma mais lenta que 
a do ferro divalente, refletindo numa maior mobilidade 
no ciclo supergênico. O manganês apresenta também 
uma maior facilidade em formar complexos coloidais, 
podendo migrar nessa forma (Vinogradov, 1959) 

Com relação aos elementos-traço, comumente as
sociam-se com fases minerais neoformadas como os 
óxidos de ferro, minerais do grupo da caolinita e prin
cipalmente com os minerais detríticos ou resistatos 
(Bárdossy & Pantó, 1973). 

O flúor normalmente apresenta uma elevada solu-
bilidade no ambiente exógeno. Neste exame, o elemento 
apresenta taxas de perda em geral não tão acentuadas, 
podendo inclusive se concentrar em amostras de níveis 
com elevada alteração, quando o esperado seria a sua 
perda total. O flúor, no geral, encontra-se associado a 
fases minerais mais resistentes, como a biotita e a apa-
tita. Embora a proporção de fósforo seja pequena nas 
rochas analisadas, dando margem à possibilidade de 
erros analíticos, o enriquecimento desse elemento se 
constitui numa evidência de que em parte a apatita se 
mantém ao longo do perfil de alteração, contribuindo 
para a fixação do flúor. Por outro lado, não se deve 
desconsiderar a possibilidade de que parte do fósforo 
possa estar associada com o alumínio, formando 
substâncias complexas. A presença de lítio no sistema 
pode também relacionar-se com o comportamento do 
flúor. O lítio tende a ser retirado do sistema, porém, a 
taxa de perda não alcança valores totais, podendo loca-
lizadamente se configurar um ganho relativo do elemen
to, demonstrando que a biotita resiste à alteração, con
tribuindo para a fixação do flúor no sistema. 

Com relação ao chumbo, há uma tendência de enri
quecimento nos perfis de alteração. A correlação ne
gativa com a densidade demonstra que o chumbo tem 
preferência por materiais mais alterados. No fonólito, a 
sua concentração atinge valores de até 137ppm, sendo 
que ao longo da alteração e especialmente associado 
com os níveis de argila, a sua concentração tende a 
aumentar, atingindo concentrações de até 1.008ppm em 
amostras associadas ao nível argiloso, valor este acen
tuado quando comparado ao encontrado nos níveis de 
bauxíta (160ppm). Em média (figura 3), a maior 
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concentração de Pb ocorre em materiais com 30 a 40% 
de suíça, pertencentes portanto aos níveis de argila. 
Dennen & Norton (1977) estabelecem para o chumbo 
um comportamento semelhante ao registrado em Lages, 
com o elemento enriquecendo-se nos níveis caoliníticos 
em depósito de bauxita da região amazônica. 

Embora, em geral, o Zr tenda a permanecer no perfil 
de alteração, sendo caracteristicamente um elemento 
residual, nos perfis apresentados o comportamento do 
elemento se desenvolve na maior dos casos para valores 
negativos. A causa desse fato reside na possível variação 
existente entre o teor de zircônio na rocha sã adotada 
como padrão e a concentração local da rocha no perfil. 
Embora com uma capacidade de migração pequena, o 
comportamento do zircônio evidencia que este não se 
mantém imóvel ao longo do perfil. A correlação positiva 
mantida entre o Zr e o Ca indica a presença na rocha de 
zirconossilicatos instáveis no ambiente supergênico, 
como a eudialita e a lavenita. No ciclo exógeno, a cor
relação positiva e muito significativa com o Ti c o Fe, 
mostrando afinidade por esses elementos, não existindo 
um mineral resistato dessas condições, como seria o 
zireão. Assim, o teor de zircônio no material de alte
ração tende a ser mais expressivo nos nódulos enri
quecidos em ferro encontrados nos níveis superiores do 
perfil. 

COMPORTAMENTO GERAL DAS TERRAS RARAS 

Adicionalmente ao estudo dos elementos maiores e 
traços, analisou-se doze elementos pertencentes ao 
grupo das terras raras (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, 
Er, Tm, Yb e Lu) em amostras representativas de perfis 
típicos de alteração. O comportamento desses elemen
tos sugere a ocorrência de uma mobilização tanto em 
processos de intemperismo associados a climas quentes 
e úmidos como em climas temperados. Balashov et alii 
(1964) mostram que as terras raras são elementos lábeis 
durante o intemperismo químico intenso, à semelhança 
das condições existentes na formação de depósitos de 
bauxita. 

Do exame das tabelas de porcentagens de perda dos 
elementos químicos, conclui-se que as terras raras são 
solubilizadas com o aumento da intensidade de alte
ração, sendo exceção apenas o Ce, cuja taxa de perda é 
relativamente menor que a encontrada para os outros 
elementos do grupo, tendendo inclusive a permanecer 
no sistema. 

A característica comum é a menor concentração das 
terras raras nos materiais de alteração em comparação 
com a rocha sã. Outra observação geral é a definição de 
uma anomalia positiva para o Ce, que em alguns casos, 
comprova um enriquecimento do elemento nos 
materiais de alteração, ultrapassando a concentração no 
próprio fonólito (figura 4, perfil lateral 2C). Em 
concordância com o Ce, há uma tendência de aumento 
dos elementos do grupo das terras raras (La ao Sm) com 

a alteração, sendo que nesse aspecto a razão Ce(N)-
/Yb(N) reforça a observação anterior de aumento das 
terras raras leves (figura 5). 

Nos poços (figura 6) ocorre uma diminuição da con
centração das terras raras à medida que aumenta o 
afastamento da amostra do nível de rocha sã/rocha al
terada, relacionado diretamente ao grau mais elevado de 
lixiviação do material. Por outro lado, os níveis de bau
xita típicos apresentam, em geral, as menores concen
trações de terras raras, contrastando com os :is ar
gilosos. A gibbsita 6 uma fase de baixa capacu~.de de 
concentração de elementos-traço, porém, nos níveis 
gibbsíticos, aumenta a proporção de goethita, sendo que 
esta poderia representar uma fase captadora das terras 
raras. Em Lages, as terras raras tendem a seguir o 
manganês, sendo que a correlação muito significativa 
desse elemento com o Ce reforça esse aspecto. Em 
amostras coletadas em vênulos de Mn é notável o enri
quecimento em Ce, Gd e Dy. Uma causa provável da 
maior concentração de terras raras com os níveis ar
gilosos está no próprio comportamento do Mn. As fases 
ricas em Mn, bem como os vênulos, encontram-se 
preferencialmente associados aos níveis de argila dos 
perfis de alteração, daí o conseqüente enriquecimento 
nas terras raras. Em geral, os vênulos de haloisita 
apresentam-se muito empobrecidos em terras raras, 
devendo-se a presença de grande parte delas à existência 
de fases ricas em manganês, que ocorrem juntamente 
com a hallovsita, sendo de difícil separação. 

MICROSSONDA ELETRÔNICA: 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

A tabela 6 mostra análises feitas em diversos mate
riais associados aos fonólitos porfiríticos. As análises 41 
e 42 feitas em nefelinas, permitem a obtenção da fórmula 
química a seguir, calculada conforme metodologia es
tabelecida por Deer et alii (1967), considerando o 
numero de oxigênio igual a 4. 
Análise 41:Fe (Na K )A1 Si O 

.01 .72 .21 .92 1.07 4 

Análise 42:Fe (Na K )A1 Si O 
.01 .63 .21 .94 1.08 4 

Composicionalmente as nefelinas apresentam o po
tássio na estrutura, possuindo na ordem de 22% do 
componente calsilita. Outra característica é o ferro, cuja 
presença não parece ligar-se a problemas de conta
minação, pois os teores encontrados são muito similares 
aos divulgados por Tilley (1954) em nefelinas oriundas 
de um fonólito da Nova Zelândia. 

As análises 43 e 44 originam-se de nefelinas em 
diferentes estágios de alteração. O sódio, o potássio e o 
silício diminuem a concentração, enquanto o ferro e o 
alumínio tendem a aumentar. Na tentativa de qualificar a 
perda dos elementos, aplicou-se o método isoalumínio, 
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considerando-se como padrão a nefelina da análise 41, 
cujo fechamento foi de 99,18%. Os resultados estão na 
tabela 7, observando-se inicialmente a ocorrência de 
uma dissolução incongruente, com os metais alcalinos 
sendo mais rapidamente evacuados que o silício e o 
alumínio. Verifica-se também que a taxa de perda do 
sódio supera a do potássio. 

Minerais do grupo d^ caolinita apresentam em média 
um teor em suíça de 46,5%, alumina 39,5% e 14% de 
água (+) . O material intersticial (análises 13,14 e 34), 
associado à alteração dos feldspatos, revela, na micros-
sonda eletrônica, uma composição semelhante à es
tabelecida para a caolinita. A amostra 20/1, que deu 
origem a essas análises, posiciona-se na porção basal do 
poço e pertence a um nível argiloso. Exames com-
piementares com o uso da difração de raios X es
tabelecem a presença predominante da 10 angstroms 
halloysita como mineral de alteração. 

Como se vê, localizadamente a tendência da alte
ração é a convergência para um produto final de na
tureza gibbsítica. Nesse aspecto, a seqüência de análises 
18 e 19, pertencentes respectivamente a um feldspato e 
ao material de alteração associado, exemplificam esse 
fato. Embora o produto de alteração tenha uma com
posição sflico-aluminosa, a razão molar SiCh/Al203= 
0,47 é bem menor daquela estabelecida para uma cao
linita (SÍO2/AI2O3 = 1). Assim, a análise define a pre
sença de um material com excesso de alumínio, cuja 
evolução final convergirá para a gibbsita. A taxa de 
perda dos elementos, considerando-se o método iso-
alumínio (tabela 8) revela ser notável para o sódio, 
potássio e silício. Noutro setor, a análise 28 mostra a 
ocorrência de gibbsita oriunda a partir do substrato de 
feldspato. 

Mais acentuadamente que os feldspatos, os 
piroxênios apresentam uma variação composicional que 
dificulta a interpretação dos resultados que visem ao 
estabelecimento de graus de mobilidade dos elementos. 
A nível de alteração inicial, realizou-se análises de 
diferentes setores em piroxênio. A análise 12 cor
responde à porção do piroxênio sem alteração visível ao 
microscópio, sendo que a fórmula correspondente, cal
culada com base em 6 oxigênios seria: 

Mn.02A1.05M8.02Ca.03Nal.03Pi.05K.01Fc.71Si2.08°6 

A análise 17, situada dentro da zona de corrosão do 
mineral, caracteriza-se por um aumento notável no teor, 
em alumínio, havendo em contrapartida uma diminuição 
da silica e do sódio. A análise 15, também pertencente à 
parte interna da zona de corrosão, indica que o produto 
de alteração é composto essencialmente por ferro e 
alumínio, sendo o silício um elemento secundário. O 
significativo aumento no teor em alumínio e ferro está de 
acordo com os componentes finais identificados como 
gibbsita e goethita, nos exames feitos ao microscópio 
pelrográfico. 

Na matriz, análises pontuais identificam fases cuja 
característica é o elevado teor em titânio (análises 1,3 e 
6). O fato de serem minerais translúcidos e xenomór-
ficos, apresentando um teor muito baixo em outros ele
mentos como o cálcio, alumínio e silício, indica que o 
titânio está preferencialmente livre no alterito, provavel
mente na forma de anatásio. 

As análises 4 e 5 mostram a existência de fases enri
quecidas em manganês, provavelmente na forma de 
óxidos e hidróxidos (litioforita), devido ao teor menos 
importante dos demais elementos maiores. 

CONCLUSÃO 

Em geral, o perfil de alteração desenvolvido sobre os 
fonólitos porfiríticos situados em Lages (SC) apresen
tam a estrutura original da rocha preservada, ocorrendo 
uma diminuição da densidade em direção aos termos 
mais alterados, conservando, porém, o volume. O estudo 
geoquímico mostra a tendência geral para a perda dos 
elementos com maior capacidade de migração e as
sociados com fases minerais instáveis no ambiente 
exógeno. 

Além dos elementos maiores, estudou-se o compor
tamento dos elementos-traço e das terras raras, obser
vando-se que em sua maioria os elementos são lixiviados, 
sendo exceção o Al, Fe, Ti, Ga, Nb, Th, Zr e V. Os 
elementos do grupo das terras raras são livixiados, 
havendo uma tendência contrária apenas para o Ce, 
funcionando os minerais de ferro e de manganês como 
os responsáveis pela fixação da maioria dos elementos 
no perfil de alteração bauxítica. Um fator importante na 
distribuição dos elementos químicos no alterito 
relaciona-se com o grau de resistência das estruturas 
cristalinas que os elementos integram. 
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Tabela 4 - Coeficiente de Correlaçio de Pearson entre os Elementos Qufmicos Analisidos em todos as Nfvcis em Amostras Penenceohsà Sem d> Farinha 
Seca- Litulogia: Fonólito Porfirftko. Número de Observações 107. 

Si 
Al 
Pe 
Mu 
Ca 
K 
Ti 
P 
L.l. 
Ua 
Ce 
Ca 
La 
Nb 
Nd 
Pb 
Sr 
Th 
V 
Y 
Zn 

Al Fe 

-.98 -.79 
+.73 

Mn 

+ .25 
-.30 
-.25 

Ca 

+ .31 
-.42 
-.25 

+.00 

K 

+ .60 
-.60 
-.40 

+ .07 
+.83 

TI 

+ .78 
+ .70 
+ .93 
-.21 
-.11 
-.27 

P 

+ .12 
+ .24 
+ .34 
-.13 

+.48 
+ .21 
+ .41 

L.I. 

-.99 
+.97 
+ .77 
-.26 
-.31 
-.53 

+.76 
+ .32 

Ba 

+ .57 
+ .60 
-.49 

+ .17 
+.66 
+ .58 
-.39 

+ .30 
-.55 

Ce 

+ .18 
-.16 
-.16 

+ .47 
+.22 
-.02 
-.15 
-.04 
-.16 

+ .48 

Ga 

-.87 
+ .83 
+ .88 
-.13 
-.31 
-.42 

+ .89 
+ .23 
+ .84 
-.58 
-.14 

La 

+ .31 
-.31 
-.29 

+ .21 
+ .31 
+.30 
-.21 

+ .42 
-.31 

+ .38 
+ .12 
-.33 

Nb 

-.70 
+.63 
+ .86 
-.12 
-.09 
-.21 

+.92 
+ .35 
+ .66 
-.35 
-.16 

+ .84 
-.20 

Nd 

+ .34 
-.36 
-.33 

+ .41 
+ .44 
+ .45 
-.24 

+ .36 
-.34 

+ .51 
+ .10 
-.34 

+ .80 
-.18 

Pb 

+ .06 
-.03 
-.08 

+ .08 
-.13 
-.18 
-.09 
-.15 
-.06 
-.12 

+ .21 
-.04 
-.08 
-.07 
-.08 

Sr 

+ .33 
-.40 
-.29 
-.01 

+.87 
+ .66 
-.15 

+ .59 
-.31 

+ .80 
+ .04 
-.38 

+.44 
-.16 

+.51 
-.11 

Th 

-.76 
+ .73 
+ .79 
-.15 
-.31 
-.47 

+ .76 
+ .28 
+ .74 
-.59 
-.09 

+ .76 
-.18 

+ .74 
-.24 

+ .07 
-.36 

V 

-.62 
+ .53 
+ .72 
-.19 

+.09 
-.08 

+ .74 
+ .39 
+ .62 
-.14 
-.02 

+ .66 
-.19 

+ .63 
-.18 
-.19 

+.08 
+ .43 

Y 

+ .33 
-.37 
-.20 

+ .35 
+ .22 
+ .16 
-.17 

+ .23 
-.32 

+ .35 
+ .16 
-.27 

+ .45 
-.09 

+ .53 
+ .45 
+ .35 
-.08 
-.21 

Zr 

+ .67 
-.63 
-.50 

+ .47 
-.10 

+ .16 
-.55 
-.41 
-.66 

+ .42 
+ .22 
-.56 

+.09 
-.43 

+.21 
-.02 
-.02 
-.53 
-.45 

+ .26 

Zr 

-.61 
+ .52 
+ .72 
-.20 

+.19 
+.07 
+ .82 
+ .44 
+ .57 
-.26 
-.19 

+ .70 
-.08 

+ .82 
-.05 
-.12 

+.02 
+ .61 
+ .58 
-.05 
-.57 

Tabda 5 — Porcentagens de Perda dos Elementos Químicos num Perfil - Rocha Fresca a Rocha Alterada. 
Litologia: Fonólito Porfirítico. 
Local: Serra da Farinha Seca 
Métodos. (1) isovolumétrico; (2) isoalumfnio; (3)isoferro; (4) titânio. 

Amostra 42/1 42/7 42/10 42/19 42/14 

Método (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

Si02 -30 -48 -6 -19 -38 -50 -20 -13 -71 -77 -80 -79 -91 -95 -95 -95 -98 -98 -98 -98 
AI2O3 35 0 82 56 24 0 61 74 26 0 -11 -9 63 0 -4 -8 19 0 13 0 
Fe203Tot. -26 -48 0 -14 -23 -38 0 8 42 13 0 3 69 4 0 - 5 5 -12 0 -11 
MgO -78 -84 -71 -75 -61 -68 -49 -45 -67 -74 -77 -76 -84 -90 -90 -91 -100 -100 -100 -100 
MnO 13 -17 52 30 -33 -46 -13 -6 -48 -59 -63 -62 -51 -70 -71 -73 -76 -80 -77 -80 
CaO -81 -86 -74 -78 -81 -85 -75 -73 -81 -85 -87 -86 -85 -91 -91 -92 -91 -92 -91 -92 
Na2p -95 -97 -94 -95 -94 -95 -93 -92 -91 -93 -94 -93 -94 -96 -97 -97 -97 -98 -97 -98 
K2O -58 -69 -44 -52 -77 -81 -69 -67 -58 -66 -70 -69 -95 -97 -97 -97 -98 -98 -98 -98 
TÍO2 -13 -36 17 0 -29 -42 -7 0 38 10 -3 0 78 9 5 0 19 0 13 0 
P2P5 — - — - - — — — — — — — — — — — — — — — 
H2O+ 114 58 187 146 102 63 163 183 159 106 82 87 275 130 122 111 173 130 160 138 
Ce 7 -21 43 23 -45 -55 -28 -22 -76 -81 -83 -83 -48 -68 -69 -71 -75 -79 -76 -79 
Sm 39 3 87 60 -64 -71 -54 -50 -90 -92 -93 -93 -81 -89 -89 -90 -91 -92 -91 -92 
Yb 16 -14 56 33 -42 -53 -24 -19 -83 -86 -88 -88 -71 -82 -83 -64 -86 -89 -87 -89 
La 49 10 100 71 -69 -75 -60 -56 -93 -95 -95 -95 -83 -90 -90 -90 -91 -93 -92 -93 
Hd 51 12 103 74 -72 -77 -64 -61 -93 -94 -95 -95 -85 -91 -91 -92 -93 -94 -93 -94 
Eu 27 -6 70 46 -61 -68 -49 -45 -88 -91 -92 -91 -79 -37 -87 -88 -90 -92 -91 -92 
Gj 19 -12 60 37 -61 -69 -50 -46 -86 -89 -90 -90 -75 -84 -85 -86 -88 -90 -88 -90 
Dy 10 -19 48 27 -53 -62 -39 -34 -86 -89 -90 -90 -71 -82 -83 -84 -87 -89 -87 -89 
Er 14 -16 53 31 -41 -52 -23 -17 -88 -90 -91 -91 -51 -70 -71 -72 -88 -90 -88 -90 
Lu 16 -14 56 33 -42 -53 -24 -18 -70 -76 -79 -78 -70 -82 -82 -83 -83 -86 -84 -86 
Ho 11 -18 49 27 -62 -69 -50 -46 -91 -92 -93 -93 -75 -84 -85 -86 -87 -89 -88 -89 
Tm 25 -7 68 44 -49 -59 -34 -28 -85 -88 -89 -89 -74 -84 -85 -86 -87 -89 -87 -89 
Be -100 -100 -100 -100-100 -100-100-100-100 -100-100 -108-100-100 -100-100 -100 -100 -100 -100 
B -100 -100 -100 -100-100 -100-100-100-100 -100-100 -108-100-100 -100-100 -100 -100 -100 -100 
Sc _ _ — _ _ _ — _ _ — _ — _ — _ _ _ — — — 
Mo _ _ _ _ _ — — _ _ _ _ — _ — _ _ _ — — — 
Y 0 -26 35 15 -40 -51 -22 -15 -65 -72 -75 -75 -50 -69 -70 -72 -67 -72 -68 -72 
NB 57 16 111 81 4 -16 35 46 96 56 38 42 203 86 79 70 13 -5 7 -5 
Hr _ _ _ _ _ _ — — _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ — — 
Ga .35 -52 -12 -25 -2 -21 27 30 12 -11 -21 -19 47 10 -13 -17 -13 -27 -17 -27 
Li 0 -26 35 15 57 27 104 120-12 -30 -38 -37 20 26 -29 -32 -50 -58 -52 -58 
Cu _ _ _ _ _ _ — — _ — _ — _ — _ _ — — 
Zn 33 -2 79 53 -26 -40 -3 4 -70 -76 -79 -78 -79 -87 -58 -88 -93 -94 -94 -94 
Pb 20 -11 61 38 -41 -53 -24 -18 -2 -22 -31 -29 30 20 -23 -27 -2 -18 -7 -17 
F -78 -83 -70 -74 -72 -77 -64 -61 -5 -25 -33 -32 27 22 -25 -28 -44 -53 -47 -53 
Ta .100 -100 -100 -100 -100 -100-100 -100 4 -17 -27 -25 78 9 5 0 1 3 - 5 8 - 5 
Cl -100 -100 -100 -100 -100 -100-100-100-100 -100-100 -100-100-100-100-100 -100 -100 -100 -100 
Ba 52 12 104 75 5 -15 37 48 -26 -42 -48 -47 -65 -79 -79 -80 -90 -91 -90 -91 
Zr .55 -67 -39 -48 -41 -53 -24 -18 7 -15 -25 -23 34 18 -21 -25 -17 -30 -21 -30 
Rb .46 -60 -28 -38 -70 -76 -61 -58-66 -73 -76 -75 -100-100-100-100 -100 -100 -100 -100 
Sr -% -97 -94 -95 -91 -93 -89 -83 -95 -96 -97 -96 -98 -99 -99 -99 .98 -99 -98 -99 
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Tabela 6 • 

Fe 
Na 
K 
Si 
Mn 
Ca 
Ni 
A! 
Ti 
Cr 
Mg 

- Análise Química com o Uso de Microssonda Eletrônica em 
Rocha/ Rocha Alterada. 

1 
0.0273 
0.0000 
0.0010 
0.0604 
0.0013 
0.0013 
0.0000 
0.0433 
0.7386 
0.0000 
0.0010 

3 
0.0203 
0.0000 
0.0012 
0.0461 
0.0008 
0.0006 
0.0004 
0.0333 
0.7201 
0.0001 
0.0003 

4 
0.0006 
0.0011 
0.0095 
0.0093 
0.6069 
0.0060 
0.0000 
0.0361 
0.0056 
0.0000 
0.0046 

5 
0.0037 
0.0007 
0.0080 
0.0115 
0.5916 
0.0066 
0.0000 
0.0531 
0.0026 
0.0000 
0.0041 

Amostra Pertencente ao Nível 

6 
0.0251 
0.0009 
0.0019 
0.0237 
0.0018 
0.0012 
0.0000 
0.0083 
0.8204 
0.0000 
0.0015 

12 
0.2372 
0.1331 
0.0015 
0.5207 
0.0050 
0.0070 
0.0000 
0.0097 
0.0159 
0.0000 
0.0042 

0.8742 0.8233 0.6797 0.6818 0.8847 0.9344 

Fe 
Na 
K 
Si 
Mn 
Ca 
Ni 
Al 
Ti 
Cr 
Mg 

13 
0.0019 
0.0003 
0.0003 
0.3918 
0.0004 
0.0003 
0.0006 
0.4565 
0.0000 
0.0001 
0.0000 

14 
0.0009 
0.0003 
0.0000 
0.3808 
0.0010 
0.0003 
0.0000 
0.4337 
0.0000 
0.0000 
0.0002 

15 
0.4626 
0.0008 
0.0005 
0.1272 
0.0000 
0.0004 
0.0001 
0.2089 
0.0163 
0.0000 
0.0004 

17 
0.1407 
0.0633 
0.0001 
0.3419 
0.0033 
0.0125 
0.0000 
0.1548 
0.0105 
0.0000 
0.0018 

18 
0.0054 
0.0137 
0.1382 
0.6327 
0.0000 
0.0000 
0.0006 
0.1797 
0.0005 
0.0000 
0.0001 

19 
0.0063 
0.0023 
0.0545 
0.3351 
0.0007 
0.0000 
0.0003 
0.4743 
0.0004 
0.0000 
0.0001 

0.8522 0.8171 0.8170 0.7290 0.9709 0.8739 

Fe 
Na 
K 
Si 
Mn 
Ca 
Ni 
Al 
Ti 
Cr 
Mg 

28 
0.0032 
0.0000 
0.0003 
0.0203 
0.0001 
0.0000 
0.0000 
0.8083 
0.0011 
0.0000 
0.0001 

0.8333 

34 
0.0022 
0.0002 
0.0343 
0.4468 
0.0000 
0.0006 
0.0000 
0.3611 
0.0000 
0.0000 
0.0002 

41 
0.0066 
0.1561 
0.0521 
0.4498 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.3271 
0.0000 
0.0000 
0.0001 

0.9918 

42 
0.0040 
0.1522 
0.0522 
0.4347 
0.0000 
0.0009 
0.0000 
0.3232 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.9671 

43 
0.0097 
0.0004 
0.0008 
0.3095 
0.0001 
0.0000 
0.0007 
0.4119 
0.0004 
0.0000 
0.0000 

0.7335 

44 
0.0063 
0.1251 
0.0479 
0.4167 
0.0000 
0.0011 
0.0003 
0.3067 
0.0004 
0.0002 
0.0002 

0.9048 

labeia 7 - Porcentagem de Perda dos Elementos Químicos no 
Mineral Nefelina. Cálculo pelo Método Isoalumí-
rdo, Considerando-se Padrão a Análise 41. 

Tabela 8 - Porcentagem de Perda dos Elementos Químicos no 
Mineral Feldspato. Método Isoaluimnio, Conside
rando-se a Análise 18 como Padrão. 

Elemento Análise 44 Análise 43 Elemento Análise 19 

Fe 
Na 
K 
Si 
Al 

7 
-15 
-2 
-1 
0 

28 
-100 
-99 
-45 

0 

Fe 
Na 
K 
Si 
Al 

-56 
-94 
-85 
-80 

0 
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Fig. 3 — Variação de teor de Pb (ppm) em relação ao teor 
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MOBILIDADE DO ZIRCÔNIO NA BAUXITIZAÇÃO DE ROCHAS 
ALCALINAS DO MACIÇO DE POÇOS DE CALDAS 

Francois Soubiés^ ' 
Adolpho José Melfi<2) 

Ivone te Aparecida Sardelar ' 

RESUMO 

Estudos mincraiógicos e geoqutmkos efetuados nos 
perfis de alteração do depósito de bawáta do morro do 
Cristo (Poços de Caídas) evidenciam que cena de 40% do 
zircônio contido na rocha alcalina são Iváviados do perfil 
durante o processo de bauxitização. 

Por outro lado, os resultados obtidos mostram ainda 
que apenas uma pequena parte do zircônio residual da 
bawáta encontra-se sob a forma de zireão. A quase-
totalidade desse elemento aparece associado à fase fer-
rugmosa da bawáta (goethita e leucoxênio) sob a forma de 
geles ferro-titânio-alumino-zirconíferos. 

INTRODUÇÃO 

Apesar do comportamento geoquímico do zircônio 
no ciclo supérgeno não estar ainda perfeitamente es
tabelecido, é comum considerá-lo como um elemento de 
grande estabilidade e praticamente imóvel no manto 
superficial de alteração. Dessa forma, o zircônio acu
mula-se residualmente nos perfis de intemperismo 
(Goldschmidt, 1937,1954; Degenhardt, 1957; Adams & 
Richardson, 1960; Zeissink, 1971). 

Na realidade, essa aparente imobilidade prende-se 
ao fato de que, de uma maneira geral, o zircônio ocorre 
nas rochas concentrado em um único mineral, o zireão 
(ZrSi04), de grande estabilidade na superfície da Terra 
(Goldich, 1938). Nesse caso, o comportamento 
geoquímico do zircônio estaria condicionado à alta in-
solubiiidade do zireão nos processos de alteração 
intempérica, que possibilita sua concentração residual 
nos perfis de alteração. 

Durante muito tempo, os altos níveis de zircônio 
encontrados nas bauxitas eram explicados única e ex
clusivamente pela presença de zireão nesses produtos 
lateríticos (Frederickson, 1948; Zakrutkin & Shvetsiva, 
1975; etc). 

Por outro lado, sabe-se que, em muitos casos, so
mente o zireão não poderia explicar os altos teores de 
zircônio encontrados em bauxitas. Os trabalhos de 
Degenhardt (1969) e Beneslavskii (1963) mostram que 
nas bauxitas, o zircônio, além de se concentrar no zireão, 
ocorre também, provavelmente, como óxidos e 
hidróxidos coloidais, ou adsorvidos na forma iônica 
sobre minerais secundários ou, ainda, substituindo 

isomorficamente o ferro e o alumínio em seus óxidos ou 
hidróxidos. Zakrutkin & Shvetsiva (op. cit.), estudando 
bauxitas no sul do Timão, sugerem que o Zr pode estar 
presente sob três formas diferentes: no zireão, em óxidos 
hidratados de zircônio (ZK)2.nH O) e, predominante
mente, em substituições isomórficas na boehmita e cao-
linita. 

Em Poços de Caldas, depósitos de bauxitas ricos em 
Zr são desenvolvidos sobre rochas alcalinas, com altos 
teores nesse elemento (cerca de lJOOppm) e quase 
isentas de zireão. Com o objetivo de caracterizar o com
portamento geoquímico do zircônio durante o processo 
de bauxitização e sua eventual localização na bauxita, 
estudos mineralógicos e químicos foram realizados em 
perfis do depósito do morro do Cristo, desenvolvidos a 
partir de tinguaítos. 

A BAUXITA DO DEPÓSITO DO 
MORRO DO CRISTO 

Contexto Geológico e Petrográflco 

O maciço alcalino de Poços de Caldas, de idade 
cretácica superior, forma um grande corpo circular, com 
aproximadamente 800km de área, intrusívo em rochas 
pré-cambrianas. Esse maciço destaca-se, nitidamente, 
na paisagem montanhosa do Pré-Cambriano, por um 
marcado desnível topográfico de cerca de 300m. 

Do ponto de vista petrográfico, o maciço é formado 
dominantemente por tinguaítos, fonólitos e nefelina-
sienitos, associados a lavas fonolíticas, brechas e rochas 
piroclásticas. Os tinguaítos e os fonólitos são os termos 
lítológjcos mais importantes na gênese dos depósitos de 
bauxita, não somente pelo fato de suas composições 
químicas e mineralógicas favorecerem a bauxitização, 
mas, principalmente, pela sua grande expressão areolar 
e estrutura. 

O depósito do morro do Cristo ocorre na borda do 
maciço de Poços de Caldas, onde domina uma 
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topografia altamente acidentada, com grandes desníveis 
altimétricos e vertentes abruptas. As condições de 
drenagem são excelentes e possibilitam uma forte e 
rápida alteração da rocha akalina. Como resultado, 
tem-se a formação de um perfil bauxftico em contato 
direto com a rocha original, rico em alumínio e pobre em 
silica. 

A rocha-mãe do deposito do morro do Cristo é um 
tinguaíto, caracterizado por apresentar textura afanftka 
ou fanerftka muito fina, cores verde a verde-escura e 
com poucos fenocristais visíveis a olho nu. É comum a 
presença de numerosas fraturas, algumas preenchidas 
por um material totalmente argilificado. 

Microscopicamente, essa rocha é constituída por um 
mosaico de grãos finos (algumas dezenas de /i) de fckb-
pato c nefelina, aproximadamente equidimensionais, 
que, por vezes, se apresentam automorfos e, nesse caso, 
são de maiores dimensões (até 0,5mm). Inúmeros pe
quenos prismas de egirina-augita (200 x lOQu em media) 
estão dispersos nesse fundo matricial e constituem mais 
ou menos 20% do volume total da rocha. Igualmente 
dispersos na matriz são encontrados cristais maiores (0,5 
a 1,0mm) de "gtannetita" e de um anfibólio sódico 
(ferro-edenito), que constituem cerca de 5% do volume 
total da rocha. Esses cristais são sempre poiquilíticos e 
englobam numerosos pequenos cristais de feldspato e 
nefelina da matriz. Zircônio existe, mas seus cristais são 
extremamente raros, ocorrendo como traços. 

Quimicamente (tabela 1), esses tinguaítos apresen
tam um caráter agpaítico bem marcado, o que 6 
reforçado pelos altos teores em Zr, Nb c TR. 

O alto teor em zircônio encontrado no tinguaíto não 
pode ser explicado pela presença de zircão, visto que em 
todas as amostras estudadas (cinco amostras), apenas 
quatro diminutos cristais desse mineral foram en
contrados. O estudo à microssonda eletrônica mostrou 
que, de todos os minerais formadores dos tinguaítos, 
apenas os anfibólios sódicos e as "giannetitas" possuem 
zircônio em sua constituição. 

Os anfibólios sódicos (tabela 2) apresentam 
composição química que permite classificá-los como 
ferro-edenita, com fraco teor em zircônio. 

As "giannetitas", descritas em Poços de Caldas pela 
primeira vez, por Guimarães (1948), apresentam 
composição química (tabela 3) que permite classificá-las 
como um "fluo-zircono-silicato complexo" da família da 
Wohlerita-Lavenita, que são di-ortossilicatos com
plexos, os quais podem abrigar nas cavidades 
octaédricas um grande número de cations de raios e 
cargas diferentes (tabela 4). 

Bauxitizaçáo dos Tinguaítos 

As condições litológicas, topográficas e de drenagem 
existentes no morro do Cristo são favoráveis ao desen
volvimento de notáveis perfis bauxíticos, caracterizados 
por uma bauxitizaçáo direta que ocorre a poucos 
milímetros da rocha totalmente fresca (figura 1). 

Trata-se de perfis altamente evoluídos, com altos 
teores em alumina, pequenas proporções de argjlas e 
não muito espessos (nessas regiões a erosão é intensa). 

A alteração do tinguaíto tem inicio pela formação de 
uma fina crosta de alteração, de coloração amarela e 
composição essencialmente gibbsítka. Quantidades 
reduzidas da goethita são encontradas associadas à gib
bsita. Produtos amorfos, com composição ferro-alumi-
nosa, são comuns. 

Em direção à superfície, a alteração progride através 
de uma série de transformações, caracterizadas pela 
perda de coerência da rocha, devido ao desenvolvimento 
de um importante sistema de fratura, associado ao 
desenvolvimento de um intenso sistema poral. 

Da base para o topo do perfil, foi possível distinguir 
três horizontes principais, com base em suas caracte
rísticas morfológicas, mineralógicas e químicas, 

Horizonte friável com estrutura preservada 
Na base do perfil, separado da rocha fresca por uma 

crosta milimétrica de alteração, ocorre um horizonte 
bauxftico homogêneo, de coloração amarelo-averme-
Ihada na base e amarelo-pálido, mais para o topo, alta
mente poroso, friável e com baixa densidade. Sua espes
sura é variável, apresentando em média 3m. Os valores 
de densidade são ao redor de lg/cm e a porosidade 
pode atingir 60%. Juntas, fraturas ou estruturas 
concêntricas (alteração esferoidal) podem persistir 
nesse horizonte, como estrutura reüquiar. Sua com
posição mineralógica é essencialmente constituída de 
gibbsita com goethita subordinada. Traços de caolinita, 
leucoxênio e halloisita podem ser encontrados. Zircão é 
esporádico, visto como traços em algumas amostras do 
horizonte. Geles amorfos são comuns. 

Horizonte coerente denso 
Acima do horizonte friável, com contato transitional 

e espessura média de 2m, ocorre um horizonte mais 
coerente, denso e compacto, onde a densidade apresen
ta valores mais elevados, da ordem de 1,2 a 2,0g/cm3 c a 
porosidade é menos importante (10 a 50%). A estrutura 
origina] da rocha é ainda parcialmente preservada, mas 
deformada por fenômenos de compactação. A 
mineralogia é semelhante à do horizonte inferior, 
chegando a gibbsita a formar 90% do volume total do 
horizonte. 

Horizonte nodular 
Mais próximo da superfície, abaixo de uma fina ca

mada de solo (30cro em média), rico em matéria or
gânica, ocorre um horizonte nodular, em geral pouco 
espesso (máximo l,5m). Esse horizonte é formado de 
nódulos, fragmentos c concreções de tamanhos e formas 
variados que se encontram dispersos em uma matriz 
argilosa. Os nódulos e concreções, de coloração ama
rela, apresentam composição mineralógica idêntica à 
dos horizontes inferiores e portanto rica em gibbsita, 
com goethita subordinada, enquanto que a matriz ar-
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guosa é constituída de caiitmita e goethita dominantes. 
Qmmkamcnte (tabela 5), o perfil bauxftico é carac-

terizado por ama notável diminuição dos teores de süica 
e dos elementos akahnos e alcalmo-terrosos, e enri
quecimento de AfeCb e FezO)3, o que evidencia uma 
típica evolução ferralftica. 

Nos dois horizontes inferiores (friável com estrutura 
preservada e coerente denso), a bauxita caracteriza-se, 
essencialmente, pela existência de duas grandes uni
dades de organização: 

. dominantemente, existe um mosaico de grandes 
cristais de gibbsita (10 a 3Qp)> que se embricam 
entre si no meio desses cristais e, dispersos nesse 
cristaliphsma gibbsítico, observam-se numerosos 
grânulos, que apresentam as seguintes caracte
rísticas: tamanho semelhante aos cristais de gib
bsita; coloração vennelho-alaranjada; relevo for
te; forma arredondada ou ligeiramente 
geométrica (hexagonal corroída, com ângulos ar
redondados); isótropos sob luz polarizada ou, 
mais raramente, birrefringentes, com coloração 
análoga àquela que possuem sob luz normal e 
freqüentes zonação e fissuras; 

- subordinadamente, ocorre um sistema de grandes 
poros (mais desenvolvido no horizonte friável e 
mais restrito no coerente), onde se pode observar 
dois tipos de cutãs: um forma um plasma análogo, 
nas suas propriedades, aos grânulos precedentes 
(plasma vermelho-alaranjado), que é sempre isó-
tropo em luz polarizada, mas que às vezes pode 
ser birrefringente; o outro constitui um plasma 
de coloração marrom-avermelhada, comumente 
zonado, fazendo pen.«*r em depósito iluvial, isó-
tropo ou fracamente birrefringente. 

O plasma vermelho-alaranjado pode ocorrer isolado 
(caso menos freqüente) e formar grandes volumes ho
mogêneos, recortados por fissuras, tipo fendas de dis-
secação. O mais freqüente, entretanto, é encontrá-lo 
associado ao plasma marrom-avermelhado, de maneira 
não bem definida, mas com limites nítidos entre ambos. 
Em geral, nota-se, no plasma marrom-avermelhado, a 
existência de uma franja de pequenos cristais de gib
bsita, que evidencia a forma do poro. 

Comportamento do Zircônio no Perfil Bauxftko 

As análises químicas apresentadas na tabela 5 mos
tram que o zircônio permanece em todos os horizontes, 
com teores aproximadamente constantes. Com o ob
jetivo de verificar seu comportamento durante a alte
ração ferralítica, foi aplicado, nas amostras do horizonte 
bauxita friável, que possuem a estrutura original da ro
cha preservada (2.14,2.13,2.12), o raciocínio isovolume 
(tabela 6 - Millot & Bonifas, 1955). 

Os resultados da tabela 6 mostram que Si, Ca, Mg, 

o inicio da alteração. Ma, Nb c Ce exibem aka mo-
bffidade, apresentando akas taxas de exportação (70 a 
90%). O Zr, assim como o fósforo, apresenta uma 
mobilidade intermediária, com taxas de exportação 
entre 20 e40%.Fe,V, Ale Ti são praticamente imóveis, 
concentrando-se no perfiL 

No que diz respeito ao zircônio, os dados da tabela 6 
são significativos pois, considerado comumente como 
um elemento residual, verifica-se que ele possa uma 
notável mobilidade nesse meio superficial. Esse fato 
está, sem dúvida alguma, hgado a dois aspectos prin
cipais: a) nessas rochas, o essencial do estoque do Zr não 
se encontra no zireão, mineral praticamente ausente nos 
tinguaftos, mas associado a zircooossilicatos cfffflptnws, 
mais facilmente Udrohzáveis; e b) existência de valores 
elevados de pH nas águas que percolam essas rochas 
alcalmas (valores acima de 9,0 são comumente en
contrados na região). 

Os coeficientes de correlação (dados de 23 amostras) 
dos elementos químicos dosados nos diferentes butüoo-
tes do perfil estudado (figura 2) evidenciam uma estreita 
associação do Zr com ferro, vanádio, nióbio, titânio, 
manganês e cério. Isto, sem dúvida, indica claramente 
que o zircônio encontra-se associado à fase ferrugmosa 
(goethita e leucoxênio) do minério de alumínio. 

Estudos químicos pontuais realizados através de mi-
crossonda mostram que a gibbsita não é zirconnéra, 
podendo entretanto exibir teores elevados em Fe e bai
xos em Ti e Nb. A goethita, sempre associada a produtos 
mal identificados e impossível de ser isolada, parece 
apresentar teores elevados de Ti, Nb e Zr em sua cons
tituição, fato esse constatado, também, em goethitas da 
jazida de bauxita de Lages (Cesbron, comunicação oral). 

Entretanto, o essencial do zircônio nessas bauxitas 
ocorrem nos grânulos e nos dois tipos de plasma, onde 
teores de até 2J5% de Zr02 podem ser detectados. 

Do ponto de vista químico, os dados apresentados na 
tabela 7 evidenciam que esses diferentes produtos amor-
fos (geles) são essencialmente de dois tipos: um rico em 
alumínio e pobre em ferro, titânio, nióbio e zircônio 
(plasma marrom-avermelhado que ocorre associado ao 
sistema poral da bauxita); outro, ao contrário, rico em 
ferro, titânio, nióbio e zircônio (grânulos e plasma ver
melho-alaranjado, que se encontram nos interstícios 
deixados pelos cristais de gibbsita e nos grandes poros). 

Esses geles zirconíferos, muito ricos em ferro, não 
apreser am ao microscópio e aos raios X nenhum in
dício de cristalização e são fortemente hidratados (cerca 
de40%deH2O. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados químicos e mineralógkos obtidos no 
estudo do perfil de intemperismo do depósito de alu
mínio do morro do Cristo evidenciam que os altos teores 
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cm Zr apresentados pelas batatas de Poços de Jakfes 
re prut at am ipeats parte do estoque da rocha original, 
pois cerca de 40% do zircôaio foi Enviado pan fora do 
perfil, já aos primeiros estágios de evolução do processo 
de bauntização. Sem dúvida esse cooportantente, con
siderado até certo ponto anormal, só pode ser explicado 
pelo foto do arcôinb não se encontrar sob a forma de 
zaxão aa rocha original, nas sim fazendo parte da es
trutura de flao-mconosalicalos sódicos, do tipo Woh-
krita-Laveuta. Esse mineral, facflmente akerável, fibera 
o iiiTonm qne, em contato com um meio altamente 
akahno, pode formar com o floor, também liberado pelo 
pffH^w* hídrotibco, complexo de grande estabilidade, 
que posòbifita soa migração. 

Por outro lado, os resultados mostram ainda a exis
tência de uma íntima associação do Zr com a fase fer-
ragmosa da bavnta. Além de parte do contendo total do 
zircon» poder estar adsorvida ou mesmo fazer parte da 
csliutnit da goethka, o essencial do estoque desse ele
mento aa baurita aparece incorporado a geles, aka-
meate hidratados, de ferro, titânio e nióbio. 
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Fig. 1 - Perfil da bauxita do morro do Cristo. 
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Fig. 2 - Coeficientes de correlação dos elementos contituintes. 
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Tabela 1 — Composição Química Média do Tinguaíto de 
Mono do Cristo. 

Óxidos Peso Óxidos Peso 
(*) <%) 

SÍO2 
Ti02 
AI2P3 
Fe2Q3 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

5830 
038 
19,10 
3,61 
038 
030 
135 
531 

K2P 
P2P5 
Zrt)2 
V2O5 
Nb2Qs 
Ce02 
La203 
Total 

7,40 
0,06 
0,12 
0,02 
0,08 
0,05 
0,02 
96,68 

Obsj Média de três análises (determinação - ICP). 

Tabela 2 - Composição Química Expressa do Anfibólio Sódico. 

SÍ02 

4734 

TÍ02 

1,86 

AI2O3 Fe203 

1,69 24,66 

MnO 

2,13 

Amostra PCMC - 2.15 (% Peso) 

MgO CaO Na20 K2O 

338 7,27 6,65 1,13 

Zr02 

0,07 

Nb205 Ce2Ü3 

0,02 0,01 

F 

0,10 

Ce 

0,01 

Obs.: Média de 4 pontos analisados à microssonda eletrônica. 

Tabela 3 - Composição Química das "Giannetitas" (% de Peso). 

Óxidos 

SÍO2 

TÍO2 
AI2O3 
Fe203 
MnO 
MgO 
CaO 
Na 20 
K2O 
SrO 
Z1O2 
Nb205 
C6203 
Y2O3 
F 
Cl 
Total 

1 

30,12 
930 
0,00 
0,60 
136 
0,02 

3230 
737 
0,01 
0,48 
4,93 
1,19 
137 
0,14 
731 
0,02 

96,92 

2 

30,21 
9,10 
0,02 
0,67 
1,48 
0,03 

32,08 
7,40 
0,04 
0,93 
5,27 
1,14 
132 
0,14 
7/45 
0,00 

97*48 

3 

3033 
935 
0,00 
0,64 
M3 
0,01 

33,11 
7,43 
0,04 
0,85 
4,80 
1,07 
139 
0,18 
8,23 
0,01 

99,07 

Pontos Analisados 
4 

30,67 
9,33 
0,03 
0,80 
1,40 
0,01 

33,20 
7,16 
0,03 
032 
4,04 
1,14 
2,09 
0,20 
7,97 
0,01 

98,60 

5 

30,94 
9,16 
0,02 
0,62 
1,29 
0,03 

32,47 
7,46 
0,05 
1,02 
4,44 
1,22 
1,95 
0,15 
7,74 
0,01 

9837 

6 

30,94 
9,16 
0,05 
0,69 
1,43 
0,04 

32,60 
732 
0,06 
0,45 
4,74 
1,28 
1,65 
0,11 
739 
0,00 

97/42 

7 

29,27 
9,28 
0,04 
0,61 
1,61 
0,02 

31,68 
739 
0,00 
0,81 
5,33 
137 
1,27 
0,12 
7/46 
0,00 

96/46 

8 

30,29 
9,28 
0,01 
0,46 
1,71 
0,01 

31/45 
7,80 
0,02 
0,93 
5,74 
1,26 
1/46 
0,22 
8 3 
0,02 

98,94 

Obs.: Análise à microssonda eletrônica de vários cristais da amostra PCMC -2.15. 
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DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR EM APATITAS 
POR REAÇÃO NUCLEAR RESSONANTE 

R.P. Livi(1) 

V.P. Pereira™ 
M.L.L. Formoso(2) 

RESUMO 

Foi determinada a concentração de flúor em apatitas 
pela técnica de Análise por Reação Nuclear Ressonante 
(ARNR). Reportamos resultados obtidos através da 
reação F(p,ay) O, produzida por um feixe de prótons 
com energia de 340,5 KeV (energia da ressonância) ao 
interagir com núcleos de F do material em estudo. As 
amostras apresentaram concentrações de flúor variando 
de 0,85 a 2,02% em peso. Nas condições atuais a sen
sibilidade da técnica permite determinações de até 0,06% 
em peso de flúor, podendo ser melhorada A região 
analisada tem lmm de diâmetro, pretendendo-se reduzi-la 
a algumas dezenas de ftm. 

INTRODUÇÃO 

A análise de materiais com feixes de íons tem sido 
largamente utilizada desde a década de 60. Entre muitas 
técnicas possíveis para a medida de concentração de 
elementos leves em materiais, existe a que utiliza reações 
nucleares rcssonantes (Amsel & Landlord, 1984). Essa 
técnica é particularmente atrativa e poderosa por causa 
de sua capacidade inerente de possibilitar uma análise 
simples e náo-dcstrutiva da quantidade total de um certo 
elemento na superfície da amostra (primeiros micro
metres). 

O método baseia-se em processos puramente nu
cleares e, como tal, é insensível à ligação química no 
material em estudo. Ainda muito importante é o fato de 
que, pela mesma razão, o método é também insensível a 
efeitos de matriz, tanto do ponto de vista atômico como 
de estado sólido, que tornam as técnicas baseadas em 
"sputtering" e emissão de elétrons Auger ou raios X 
difíceis de quantificar. Uma outra característica impor
tante do método de ARNR é a sua habilidade em deter
minar o perfil de concentração do elemento estudado 
em função da profundidade, com alta sensibilidade e boa 
resolução em profundidade. 

O objetivo do presente trabalho é a determinação, 
por essa técnica, da concentração do único isótopo do 
flúor (19F) em apatitas. 

TÉCNICA EXPERIMENTAL 

A técnica que empregamos para a medida da con
centração de flúor utiliza uma ressonância isolada na 
reação *H+19F -*160+^fc+raios-}'. Essa ressonância 
a 340,5 KeV é estreita (2,5 KeV de largura), é bem 
isolada de outras ressonâncias (a próxima ocorre a 4833 
KeV) e a sensibilidade da ressonância é ordem de mag
nitude menor do que a de pico. 

Para utilizar essa ressonância como sonda para a 
medida de flúor, a amostra é bombardeada com prótons, 
medindo-se, com um detetor de Nal(Tl), o número de 
raios-y característicos de 6,13; 6,92 e 7,12 MeV emitidos. 
Quando a amostra for bombardeada com prótons na 
energia correspondente à ressonância, a contagem de 
raios-7 característicos será proporcional à concentração 
de 19F na superfície do alvo. Quando o feixe de prótons 
tiver energia E maior do que a da ressonância ER, o flúor 
da superfície não mais será detetado, porque nessa 
região o próton terá energia acima da de ressonância. 
No entanto, ao penetrar na amostra, o próton vai 
desacelerar-se gradualmente atingindo a energia E R a 
uma certa profundidade XR = [(E - ER)/(dE/dx)], onde 
dE/dx é o poder de freiamento (perda de energia por 
unidade de comprimento) dos prótons no material. Nes
se caso, o número de raios-y característicos detetados é 
proporcional à concentração de flúor na profundidade 
XR (figura 1). Como a largura da ressonância é 2£ KeV, 
a região em que se dá a reação tem 0,02/im de espessura 
em amostras de apatita. 

A concentração de flúor é determinada por com
paração com medidas em amostras-padrão, calibradas 
por outro método. Em nosso caso, o padrão foi uma 
turmalina verde (elbaíta), que possui 1,54% de flúor em 
peso, segundo análise química feita no Museu de His
tória Natural, Smithonian Institution, Washington, D.C., 
Estados Unidos. A concentração de flúor nas apatitas é 
dada por: 

CF (apat.) = Cp(turm.) (dE/dx)apM NaPaV 

(dE/dx) ,urm N , u n n-

'instituto de Füica - UFRGS 
hnttituto de Geociíncia» - UFRGS 
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onde (dE/dx)"^ c (dE/dx)tunlL são, respectiva
mente, os poderes de freiamento dos protons em apatita 
e turmalina (Northcliffc & Schilling, 1970), e N*1*' c 
N,uim- são, respectivamente, os números de raios-? ca
racterísticos detetados durante o bombardeio das amos
tras de apatita e turmalina, com um mesmo número total 
de protons. 

O feixe de prótons foi produzido no Implantador de 
íons HVEE de 400 KV do Instituto de Física da 
UFRGS. Nas medidas utilizamos feixes com E = 360 
KeV, sendo portanto XR = 0,25//m. O feixe incidente é 
colunado através de uma abertura de lmm de diâmetro, 
e tanto o colimador como o porta-amostras podem ser 
movimentados para que o bombardeio seja feito na re
gião desejada da amostra. A radiação gama caracte
rística (96% raios-y de 6,13 MeV) foi detetada através de 
um cristal õntilador de Nal(Tl) (3" x 3") acoplado a uma 
válvula fotomultiplicadora. Os impulsos amplificados 
foram armazenados em um analisador de muitos canais 
onde eram selecionados os picos correspondentes aos 
raios-y característicos. Nas condições atuais, a contagem 
de fundo permite uma sensibilidade da ordem de 0,06% 
em peso de flúor. Estamos trabalhando no sentido de 
aumentar a sensibilidade da técnica e diminuir o diâ
metro do feixe de prótons. Com a utilização de ace
leradores de maior energia é possível medir, pela técnica 
de ARNR, a concentração de outros elementos leves 
comoH,C,NeO. 

RESULTADOS 

As amostras aqui analisadas provêm de três diferen
tes veios em rochas ultramáficas (biotita-piroxenitos ou 
piroxênic-biotititos) existentes na parte centrai do com
plexo alcalino de Anitápolis em Santa Catarina, con
forme as denominações A3, A4 e Ali. Numerais co
locados após essas denominações indicam diferentes 
amostras provenientes do mesmo vt-io. Os resultados de 
diferentes medidas realizadas nas amostras A3(4) e 
A3(5) são mostrados na tabela 1. Os valores médios dos 
resultados das diferentes medidas realizadas em todas as 
amostras estudadas são apresentadas na tabela 2. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos estão em concordância com 
aqueles determinados através de análises com eletrodo 
seletivo, realizadas por Rodrigues (1985), como pode ser 
visto na tabela 3. 

Os teores de flúor por nós determinados, quando 
comparados com o de outros complexos alcalinos, apre
sentam valores baixos na maioria dos casos. Alguns da
dos de outros locais são apresentados na tabela 4. 

As apatitas de Anitápolis possuem teores de flúor 
relativamente baixos, devido ao fato de comprovada-
mente possuírem oxidrilas em sua estrutura, fato consta

tado em medidas qualitativas de espectros de absorção 
de radiação infra-vermelha em que ocorrem bandas 
características próximas de 3.500 e 730cm'1. 

Os resultados mostram que monocrístais de apatita 
provenientes de um mesmo veio podem apresentar 
concentrações de flúor bastante diferentes. 

O menor teor de flúor na estrutura das apatitas 
acarreta uma diminuição no parâmetro (a) destas, pois, 
segundo Baumer et alii (1985), o aumento na quantidade 
de oxidrilas tem efeito inverso. 

As variações nos teores de flúor, por modificarem os 
tamanhos das células unitárias de apatitas, provocam 
modificações nos indices de refração (McConnel, 1973). 

A determinação dos teores de flúor em apatitas pode 
levar a discussões sobre a evolução geoquímica de mag
mas alcalinos, pois a variação desses teores é conse
qüência das pressões de voláteis nas fases magmáticas 
ou hidrotermais. 

A relação do flúor com outros anions também per
mite estudos da ação do intemperismo sobre minerais 
em processos supergênicos. 

O método é aplicável à determinação de flúor em 
apatitas com tamanho >lmm. Com adaptações ex
perimentais adequadas toraar-sc-á possível analisar 
grãos de =0,lmm. 

A determinação é rápida («10 minutos), preservan-
do-se o cristal e permitindo, através do conhecimento do 
teor de flúor, a determinação do parâmetro (c) da 
apatita. 
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FEIXE DE 
PRO'TONS 

Fig. 1 — Representação esquemática do método de ARNR. 
O feixe de protons com E > ER bombardeia o alvo, é 
freiado até E = RR em uma dada profundidade X R . O 
número de raios 7 característicos é proporcional à 
concentração de flúor nessa profundidade. 

Tabela 1 — Resultados de Diferentes Medidas de Concentração 
de Flúor por ARNR Realizadas nas Amostras 
A3(4)eA3(5). 

Tabela 2 — Valores Médios da Concentração de Flúor Obtidos por 
ARNR. 

Amostra 
A3(4) 
Amostra 
A3(5) 

% em peso 
erro exp. 
% em peso 
erro exp. 

1,92, 
0,04 
1,31 
0,05 

1,94 
0,04 
1,39 
0,05 

2,02 
0,04 
1,46 
0,05 

1,99 
0,04 
1,46 
0,05 

1,45 
0,05 

Amostra 
%em peso 
erro exp. 
Amostra 
% em peso 
erro exp. 

A3(l) A3(2) A3(3) A3(4) A3(5) A4(l) 
1,05 0,88 1,05 1,97 1,41 1,26 
0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 

A4(3) All( l) All(2) All(3) All(4) All(5) 
0,85 1,02 1,34 1,13 1,58 1,33 
0,05 0,04 0,03 0,O3 0,04 0,03 

A4(2 
1,50 
0,05 

Tabela 3 - Resultado de Medidas Feitas por Rodrigues (1985), 
com Eletrodo Seletivo. 

Amostra (%) Rocha Procedente 

F2 -52,80m 
F25-51,00m 
F25-88,55m 
F26-43,90m 
F36-81,50m 

1,28 Apatita-piroxênio-biotitito 
1,36 Apatita-ijolito 
1,33 Apatita-piroxênio-biotitito 
1,54 Apatita-lusitanito 
1,24 Apatita-biotita-piroxenito 

Tabela 4 — Concentração de Flúor em Apatitas de Outros Complexos. 

(%) Local de Procedência Rocha Procedente e Referência 

0,53 Província de Kola-Rússia 
1,10 Província de Kola-Rússia 
1,79 Província de Kola-Rússia 
2,60 Província de Kola-Rússia 
3.20 Província de Kola-Rússia 
3.21 Província de Kola-Rússia 
3,18 Província de Kola-Rússia 
3,33 Província de Kola-Rússia 
0,80 Liwaara-Finlândia 
1,77 Tapira- Brasil 
2,47 Hebei-China 
2,07 Usaki-Quênia 
3,16 Usaki-Quênia 
3,23 Ruri-Quênia 

Rocha procedente e referência 
Rocha apatita, Cruft (1965) 
não citada, Mcmconnell (1973) 
não citada, Mcmconnell (1973) 
não citada, Lehr (1967) 
não citada, Lehr (1967) 
não citada, Lehr (1967) 
não citada, Roeder (1987) 
Ijolito, Cruft (1965) 
não citada, Roeder (1987) 
Piroxênio apatitito, Rahal (1987) 
Alcali-pirocenito, Mcconnell (1974) 
Ijolito, Mcconnell (1974) 
Urtito, Mcconnell (1974) 
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DETERMINAÇÃO DE MOLIBDÊNIO EM SILICATOS 
POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA 

USANDO PRÉ-CONCENTRAÇÃO SOBRE CARVÃO ATIVADO 

Geraldo Resende BoaventurcS' 
Ricardo Erthal Santelti™ 
João da Rocha Hirson(1) 

RESUMO 

Foi desenvolvido procedimento analítico para 
determinação de moübdênio em material geológico por 
Espectmfotometria de Absorção Atômica (EAA), após 
pri-concentmção do complexo Mo-APDC sobre carvão 
ativado, como alternativa paru reduzir os efeitos das 
diluições necessárias nas decomposições de amostras 
sólidas. Foram testadas a influência dopHe quantidade 
de APDCpara a compUxação do Mo e as interferências de 
Fe, Ca, Mn,Al, K, Na, Mge Ti, não tendo sido observados 
efeitos significativos para as análises de rochas. Os resul
tados para as amostras de referência geoquímica inter
nacionais JB-1 (basalto) e GH (granito) foram precisos e 
exatos. Em rochas o limite de detecção foi de 0,6ppm 
(l.OOg) usando diluição final paru lml e técnica de 
microinjeçáo de amostra. 

INTRODUÇÃO 

As determinações de Mo são importantes em amos
tras de metais de alta pureza, ligas metálicas, minerais-
minéríos, rochas, solos e águas, além de plantas e ma
teriais biológicos, devendo ser destacada a sua utilização 
como elemento farejador na prospecção geoquímica, 
aumentando a sua importância para estudos geológicos. 

A determinação de Mo por espectrofotometria de 
absorção atômica é feita usando o comprimento de onda 
313,3nm, chama de acetileno-óxido nitroso, sen
sibilidade entre 0,2 e 0,67mg/l e faixa ótima de trabalho 
em 60mg/I, exigindo a aplicação de métodos de 
concentração para a maioria das amostras naturais, 
devido aos baixos teores. As interferências mais intensa
mente identificadas são de Ca, Cr, Fe, Ni, Mn, Sr e 
sulfates, na maioria das vezes corrigidas pela adição de 
alumínio e/ou cloreto de amônio nas amostras e padrões. 
David (1961) examinou os fatores que influenciam a 
determinação de Mo por absorção atômica com chama, 
em soluções aquosas, indicando que a sensibilidade para 
Mo é inadequada para determinação direta em amostras 
que contenham menos de lOppm. Para materiais 
geológicos, Johnson & Maxwell (1981) apontam que o 
fraco sinal e as baixas concentrações na maioria das 

amostras exigem o uso de pré-concentrações, em geral 
com solventes orgânicos. Butler & Mathews (1966) usa
ram a extração do complexo Mo-amônio pirroUdma di-
tiocarbamato (APDC) e Mo-8 hidroxiquinolina com n-
amil metil cetona, para determinação de Mo em 
amostras de águas, plantas e silicatos por EAA com 
chama redatora de ar-acetíleno, referindo-se às inter
ferências que podem provocar altos teores de sódio, 
cálcio, magnésio e ferro. O limite de detecção encon
trado foi de 0,02ppm para amostras de água, O.lppm 
para plantas e lppm para rochas silkatadas. Dharma 
Rao (1971) determinou Mo em padrões de rochas do 
USGS (BCR-1, PCC-1, DTS-1 e AGU-1), após solu-
bilização de 0,2g dos padrões por fusão com metaborato 
de Iftio e extração com metil isobutil cetona/aliquat 336 
(metil tricapril cloreto de amônio), conseguindo sen
sibilidade de 0,lppm/l% absorção. Hutchinson (1972) 
usou a extração do complexo alfa-oxima benzoina em 
clorofórmio, após ataque ácido com HF-HCIO4-HNO3 
para diferentes silicatos, empregando cloreto de amônio 
em ácido perclórico como supressor de interferências. 
Viets et alii (1984) mostraram um método para 
determinação simultânea de As, Sb, Bi, Cd, Cu, Pb, Mo, 
Ag e Zn em material geológico. As amostras são fun
didas com pirossulfato de potássio e a massa fundida 
dissolvida em solução de ácido clorídrico, ácido 
ascórbico e iodeto de potássio. Os metais foram ex
traídos com solução de aliquat 336 (metil tricapril clo
reto de amônio) - metil isobutil cetona 10% (V/V). A 
menor concentração determinada foi de 0,5ppm. 

A aplicação do carvão ativado para sorção de com
postos inorgânicos foi estudada por Sigworth & Smith 
(1972, concluindo que sob condições apropriadas de pH 
metais-traço e seus compostos são sorvidos pelo carvão 
ativado, permitindo o seu uso em tarefas de purificação. 
Alguns metais foram classificados de acordo com o seu 
potencial de sorção e o Mo foi considerado como um 
metal facilmente sorvido em soluções de pH entre 2,0 e 
3,0 ou como íon complexo, sendo muito pouco retido em 
soluções de pH maior que 4,5. 
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Observando a sua aba retenção, Jackwerth et alii 
(1973) usaram o carvão ativado como coletor de traços 
na análise de diversos materiais, afincando que essa 
característica especial não se deve somente ao fato dele 
poder enriquecer compostos tnsolúveis, mas também 
muitos complexos quelatos solúveis de elementos-traço. 
O mecanismo envolvido nesse sistema de sorção de 
traços pelo carvão ativado não é totalmente conhecido. 
Piperaki et alii (1978) discutiram o assundo usando 
modelos de aminoácidos e seus complexos de níquel, 
confirmando que a sorção é quantitativa quando o 
quelato contem sistema de elétrons n. na molécula; as 
presenças de átomos de enxofre e de grupos hidrófobos 
e hidrófilos são consideradas. 

Van der Sloot et alii (1977) apresentaram método de 
determinação de Mo e W em água do mar e de su
perfície, baseado na pré-concentração sobre carvão ati
vado em presença de amônio pirroüdina ditiocarbamato 
e determinação final por ativação de neutrons. Os limites 
de detecção apontados foram 0,02 mkrogramas de Mo 
por litro e 0,01 micrograma de W por litro, baseado em 
um litro de amostra. Verbeeck et alii (1981) determi
naram V, Mo e W em soluções salinas de cloroálcalis, 
por espectrometria de fluorescência de raios X, depois 
de pré-concentração por quelação com 8-quinolinol e 
subsequente sorção sobre carvão ativado. Hall et alii 
(1987) descreveram um método de determinação de 
baixas concentrações de W e Mo em materiais geo
lógicos por ICP/EAS, após pré-concentração sobre car
vão ativado de amostras decompostas por fusão com 
Na2C03aN03 (5+1) e complexação do Mo com 8-
hidroxiquinolina. Os resultados encontrados para 22 ma
teriais de referência internacional foram satisfatórios, 
com limites de detecção de 0,4ppm para W, com pre
cisão de 6-7% para 5ppm e 0,2ppm para Mo, com 
precisão de 4% para 5ppm. Monte (1988) propôs mé
todo para determinação de Mo por EAA com chama de 
oxido nitroso-acetileno e atomização eletrotérmica, em 
materiais geológicos e biológicos, depois de pré-con
centração por sorção em carvão ativado, usando de
composição das amostras por fusão com metaborato de 
lítio e complexação de Mo com dietilditiofosfato de 
amônio (DDTP-NH4). Os resultados encontrados para 
os materiais de referência geológica do USGS (GXR-4, 
SGR-1, STM-1 e QLO-1) e biológicos do NBS (Pine 
Needles, Bovine Liver e Oyster Tissue) foram concor-
dantes com os valores recomendados. 

METODOLOGIA 

Todas as medidas de absorção atômica de Mo foram 
realizadas usando espectrofotômetro de absorção 
Atômica marca Perkin-Elmer, modelo 403, ligado a 
registrador Perkin-Elmer modelo 56 e acessórios co
muns necessários para uso de chama de acetileno-óxido 
nitroso, todos com padrão de qualidade White Martins. 
Para a utilização da técnica de microinjeção foi utilizado 

sistema proposto por Berndt & Jackwerth (1976) e Man
ning (1975). 

As condições experimentais foram as indicadas pelo 
fabricante - comprimento de onda 324,8nm e fenda 
0,7nm - as quais necessitaram de pequenos ajustes de 
forma a melhorar a qualidade do sinal, principalmente 
relacionado com a estcquiometria da chama. 

REAGENTES E SOLUÇÕES 

Todas as soluções-padráo de molibdênio e dos inter-
ferentes foram preparadas usando ampolas de titrisol da 
Merck e fíxanal da Riedel, especiais para EAA, diluídas 
a um litro com água destilada/deionizada ou seguindo a 
orientação do fabricante. 

Para preparação da solução de amônio pirrolidina 
ditiocarbamato (APDC) foi utilizado reagente Sigma 
numero P 8765. A solução foi estocada em frasco escuro 
por no máximo uma semana, em refrigerador. 

A suspensão de carvão ativado foi preparada uti
lizando o reagente Merck número 2186, sempre na 
quantidade para ser usada em apenas um dia. 

Todos os ácidos e demais reagentes utilizados foram 
no mínimo de grau P.A., da marca Merck, como forma 
de manutenção da homogeneidade do material utili
zado. A água utilizada na preparação das soluções sem
pre passou por uma destilação e uma deionização. 

PRÉ-CONCENTRAÇÃO DO MOLIBDÊNIO 
SOBRE CARVÃO ATIVADO 

Dois procedimentos básicos para a pré-concentração 
do Mo sobre o carvão ativado foram usados. No pri
meiro, o Mo foi complexado com amônio pirrolidina 
ditiocarbamato (APDC), em meio clorídrico com pH 
menor que 2,0, e após agitação a solução foi passada 
sobre uma camada de carvão ativado (60mg), obtida a 
partir da adição de lOml de uma suspensão de carvão, 
feita sobre papel de filtro de porosidade média, co
locado num cadinho filtrante, com diâmetro de 2,5cm e 
vácuo com força média. O papel contendo o carvão 
ativado e o complexo Mo-APDC coletado foi levado 
para estufa a 110T, por 15 (quinze) minutos, secado e 
raspado cuidadosamente para béquer de teflon, sendo 
adicionados 2,0ml de ácido nítrico concentrado e co
locado em banho de areia a 120°C até total secagem. O 
resíduo foi transferido quantitativamente para um tubo 
de ensaio com volume conhecido de ácido nítrico 20% e, 
após decantação, foi utilizada a solução para as leituras 
de absorvância do Mo no espectrofotômetro de ab
sorção atômica, usando a técnica de microinjeção de 
amostra. 

No segundo, o Mo foi também complexado com 
amônio pirrolidina ditiocarbamato (APDC), em meio 
clorídrico, e após a complexação adicionou-se lOml da 
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suspensão de carvão ativado e a mistura permaneceu por 
uma hora sob agitação. A solução final foi filtrada atra
vés de cadinho filtrante contendo papel de filtro de 
diâmetro igud ao do cadinho e vácuo de força média. A 
fase final seguiu o mesmo processo de secagem e tra-
tamento do resíduo como no primeiro procedimento. 

QUANTIDADE DE CARVÃO ATIVADO USADO 
NA PRÉ-CONCENTRAÇÀO 

Os testes foram realizados por meio de pré-
concentraçâo de lOQug de solução-padrão de Mo, se
guindo o procedimento básico, com 25,50,75 e lOOmg 
de carvão ativado, diluição final para 3,0ml e micro-
injeção de 200 microütros da solução final e leitura de 
absorvância no EAA. Os resultados demonstraram faixa 
ideal acima de 50mg de carvão ativado (figura 1). 

QUANTIDADE DE AMÔNIO P1RROLIDINA 
DITIOCARBAMATO 

Usou-se 40,80,160 e 200mg de APDC para pré-con-
centrai lOQug de solução-padrão Mo, utilizando o pri
meiro procedimento e comparação da recuperação com 
padrões puros de Mo na mesma concentração, indican
do que lOOmg foi a quantidade satisfatória para rochas, 
considerando que os teores de Mo são na maioria dos 
casos inferiores a lOOppm (figura 2). 

DEPENDÊNCIA DO pH NA RECUPERAÇÃO 

Foi testada a recuperação de lOQug de solução-
padrão de Mo em pH 1,2, 3, 6 e 8, após aplicação da 
pré-concentraçâo com carvão ativado, de acordo com o 
primeiro procedimento descrito anteriormente. Os ajus
tes de pH foram realizados usando-se soluções de ácido 
clorídrico e solução-tampão contendo hidróxido e clo
reto de amônio, ficando estabelecido que para pH < 2 a 
complexação ocorre, permitindo a pré-concentraçâo (fi
gura 3). 

MICROINJEÇÃO DE AMOSTRA EM CHAMA 

Foi efetuada pela microinjeção de 20, 50,100, 200, 
500 e lOOQul de solução-padrão de Mo na concentração 
20ppm em HNO3 20%, registrando-se os picos cor
respondentes. Os resultados encontrados foram com
parados, optando-se pela utilização de 20Qnl, a partir do 
qual a concentração característica tende a tornar-se 
constante (figura 4). 

ESTUDO DAS INTERFERÊNCIAS 

Para estudar as interferências três aspectos foram 
abordados. O primeiro foi o efeito dos elementos que 
são considerados como mterferentes normais na de
terminação de Mo por EAA, sendo destacados o ferro e 
o cálcio, estudados com e sem a utilização da pré-
concentração. Segundo, os efeitos do ferro e manganês, 
que são considerados do grupo de constituintes maiores 
nas rochas e poderiam formar complexos com APDC, 
interferindo na compItTação do Mo. Finalmente, os pro-
bkmas relacionados coma matriz das rochas, que em 
geral são bastante complexas e de composição variada, 
podendo provocar alterações nos resultados das análises 
dessas amostras por EAA, tendo sido destacada a com-
posição média dos constituintes maiores das rochas gra-
nfikas e basálticas. 

O ferro mostrou-se forno mterferente para as quan
tidades abaixo de 2000 mkxograniase o cálcio abaixo de 
500 mkrogramas na solução. Desse modo, ferro e cálcio, 
constituintes maiores das rochas, não produzem inter
ferências, considerando que nas rochas as quantidades 
desses elementos estão sempre acima dos valores crí
ticos, observados experimentalmente. Os elementos 
manganês, alumínio, potássio, sódio, magnésio e titânio 
foram testados individualmente e em uma solução for
mada pela mistura dos mesmos elementos. Observou-se 
a insignificância das interferências, ficando a determi
nação de Mo em rochas isenta de qualquer problema 
ocasionado pela presença desses elementos na solução 
da amostra. 

Os resultados dos testes realizados estão na tabela 1. 

DECOMPOSIÇÃO DAS AMOSTRAS 
PARA ANÁLISE 

A decomposição das amostras foi desenvolvida ba
seando-se em Hutchinson (op. cit.) e Kim et alii (1974), 
que utilizaram decomposição ácida com HF/HCIO4. 

No procedimento adotado, 1,0 ou 2,0 gramas de 
amostra foram pesadas e transferidas quantitativamente 
para béquer de teflon de lOOml. Em seguida, adicionou-
se 15ml de HF 48%, permanecendo em repouso por uma 
hora. A mistura foi colocada em banho de areia a 150*C 
até secagem completa; após esfriar, adicionou-se 15ml 
de uma mistura HNO3-HCIO4 (3+1), voltando para o 
banho de areia até secura. Ao resíduo foram adi
cionados 2^ml de HC1 concentrado e 60ml de água 
contendo gotas de H2O2 30% (V/V), permanecendo sob 
aquecimento moderado até dissolução total do resíduo. 
A solução final foi então utilizada para a aplicação do 
procedimento de pré-concentraçâo com carvão ativado 
e posterior leitura no espectrofotômetro de absorção 
atômica. 
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APLICAÇÃO DO MÉTODO 

O método desenvolvido foi testado usando amostras 
de referência geoquímica internacionais do Geological 
Survey of Japan (JB-1) e do Centre de Recherces Pétro-
graphiqurs et Géochimiqiwa - França (GH). 

As amostras de referenda geoquímica selecionadas 
para testes de exatidão e precisão dos resultados se
guiram o segundo procedimento, descrito anteriormen
te. A amostra JB-1 é um basalto, descrito por Ando et 
alü (1971) e a GH um granito, apresentado por Roubauh 
et abi (1970). Os resultados encontrados estão na tabela 
2, demonstrando que a metodologia proposta se aplica 
de forma satisfatória para as determinações de Mo em 
süicatos, especificamente rochas. 

CONCLUSÕES 

Os resultados encontrados pelo método proposto 
demonstraram as possibilidades da aplicação da pré-
concentração do complexo Mo-APDC pelo carvão 
ativado para obtenção de dados analíticos em amostras 
de material geológico. 

A técnica da microinjeção possibilitou a diluição 
final da amostra pré-concentrada para pequenos 
volumes, de 1 (um) a S (cinco) ml, conforme teor de Mo 
esperado na amostra, sem redução substancial da inten
sidade do sinal. Uma redução do sinal para a injeção de 
20,50 e 100 microlitros foi observada, comparativamente 
aos sinais da aspiração contínua. O volume de injeção 
aplicado foi de 200 microlitros, sendo o valor mínimo a 
partir do qual a concentração característica tende a se 
manter constante (figura 4). 

Os resultados encontrados, de uma maneira geral, 
mostraram recuperação do Mo acima de 80%, mas nun
ca superior a 93%. Quando foi usado o primeiro pro
cedimento, a reprodutibilidade observada foi menor que 
a do segundo, onde a recuperação apresentou-se um 
pouco menor, mas com a vantagem de ter melhor re
produtibilidade, indicando que a técnica de pré-con-
centraçâo com carvão ativado é quantitativa e o método 
proposto pode ser utilizado para determinação de Mo 
em rochas. A sensitividade média encontrada nas so
luções pré-concentradas foi de 0,6mg/I para 1% de ab
sorção, permitindo dosagens de Mo nas rochas, neces
sitando apenas da adaptação do procedimento às 
condições de rotina de cada laboratório. 
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Tabala I - Raiultado doi Eitudot de Intarfarancia doi Elemenioi Fa, Ca, 
Mi, Mn. Al. K. Na.e Ti. na Deitrminacaod« Mo 

Cone. Ma Elamanto Quantidade Canemtracâo 
(ppm) (p. I) Racuparada 

(ppm da Mo) 

20 Forro SOO 1H.6 
2000 1H,2 
5000 20,2 

10000 20,4 
20000 20,4 

20 Cálcio 2S0 l«,4 
1000 18,6 
2000 l'),l 
5000 |4,l 

20 Manianti 10 14,1 
100 20,4 

2000 20,4 

20 Alumínio 5000 20,4 
25000 20,6 

20 roUsiio 160 19,6 
4000 19,1 

20 Sdtlio 160 20,4 
4000 20,6 

20 Magnésio 200 19,1 
5000 20,2 

20 Titânio 200 19,4 
5000 19,1 

20 Matnfcio 5000 19,6 
Maniinti 2000 
Alumínio 25000 
PoUuuio 4000 
Sddio 4000 
Tidruo 5000 

Tabala 2 - Raauludoi das Datarminacoas da Mo n u Amoatru da Rafa-
rtneia ücoqulmica Inttmackonaif. 

Cddlajo Resultado Resultado 
d» Amoalra Encontrado (ppm) Racomtndada (ppan)' 

JB-1 J3,4±0,7 15 
OH 3,1 £0 ,3 j) 

* Reaullado* indicados por Govindaraju (1914). 
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DETERMINAÇÃO DE TRAÇOS DE COBALTO EM ROCHAS USANDO 
PRECIPITAÇÃO CONTÍNUA EM LINHA E DETECÇÃO POR 

ABSORÇÃO ATÔMICA 

RESUMO 

Um método para determinação de cobaíto por pre
cipitação contínua com l-nitroso-2-nafiol e detecção por 
espectroscopia de absorção atômica é descrito. Proce
dimentos de tratamento das amostras de rochas, disso
lução do nitrossonaftolato de cobalto, otimização das 
variáveis analíticas e medida de baixas concentrações de 
cobalto foram investigados. Em relação aos procedimen
tos manuais, a metodologia automática desenvolvida pos 
sui sensibilidade, seletividade, precisão além de rapidez. O 
método proposto foi aplicado com sucesso na análise de 
padrões internacionais de rochas. 

A precipitação é uma das técnicas de separação mais 
comumente usadas para a pré-concentração em análise 
inorgânica (1,2). Embora precipitantes inorgânicos sejam 
utilizados com freqüência, a partir de 1954, após a pu
blicação de um primeiro trabalho usando reagentes or
gânicos (3), o uso destes tem crescido bastante. Um traba
lho de revisão sobre o uso de precipitantes orgânicos foi 
publicado por Myasoedova (4). A pré-concentração de 
elementos-traço é geralmente efetuada por co-precipitação 
com um coletor. Dentre os coletores orgânicos típicos 
usados para cobalto encontramos: 5,7 dibromo 8 hidroxi-
quinolina com ferro como carreador (6), APDC (7), 
APDC com cobre como carreador (8), APDC com zinco 
como carreador (9), oxina + ácido tônico + tioanilida 
com índio como carreador (10) e l-nitroso-2-naftol (11). 
Essa técnica necessita de grandes quantidades de amostra, 
o que geralmente toma o procedimento trabalhoso e lento, 
podendo conduzir a resultados irreprodutíveis face às ma
nipulações envolvidas. 

0 interesse por métodos analíticos automáticos vem 
aumentando progressivamente, o que pode ser constatado 
pelos números de trabalhos publicados (cerca de 1.800) e 
de monografias (12-14) nesses últimos anos. As vantagens 
das técnicas automáticas são evidentes quando um grande 
número de operações ancVücas é necessário, como no 
caso do emprego de técnicas de separação. Sistemas de 
precipitação contínua foram usados recentemente para 
determinação de anions inorgânicos e orgânicos epara a 
pré-concentração de traços de metais (15, 16). Esses sis
temas permitem a precipitação de traços sem a neces
sidade de coletores (17). 

Bicarão Erthal 
Mercedes Gallego^ ' 
Miguel Valcárcel™ 

Neste trabalho, um sistema de pré-concentração i pro
posto para a determinação de cobalto em rochas. Um 
precipitante orgânico clássico (l-nitroso-2-naftol) foi usa
do sem necessidade de coletor. O precipitado foi dissol
vido em etanoL Esse método permite a determinação de 
cobalto na faixa de l-18Qng/ntí, com acuracidade e ve
locidade aceitáveis. 

EXPERIMENTAL 

Equipamentos 

Foi usado um espectrofotômetro de absorção 
atômica Perkin-Elmer 380, com lâmpada de catodo oco 
de cobalto. As condições utilizadas foram as recomen
dadas pelo fabricante, com chama de ar-acetileno e 
240,7nm. A bomba perístáltica usada foi Gilson-Mini-
puls 2 com tubos de PVC e silicone para as soluções 
aquosas e etanol, respectivamente. Duas válvulas in-
jetoras Rheodyne 5041 foram também usadas. O filtro 
empregado foi de aço box da Scientific System 05-105 
(tamanho de poro de 0,5 /un, volume interno de 580 u\ e 
área total de filtração de 3 cm2), o qual foi originalmente 
desenvolvido para HPLC. Também um banho termos-
tático foi empregado. 

Reagentes 

Uma solução padrão contendo l.OOOmg/1 de cobalto 
foi preparada pela dissolução de 1.000g de cobalto me
tálico em um volume mínimo de HC11:1 e diluída em II 
com HC11% (v/v). Solução 0,1% (p/v) de l-nitroso-2-
naftol foi preparada pela dissolução de O.lOOg do rea-
gente em 50ml de etanol e diluição a lOOml com água. 
Essa solução deve ser preparada antes do uso. Solução 
-tampão/mascarante foi feita dissolvendo 82g de acetado 
de sódio e lOOg de citrato de sódio diidratado em cerca 
de 700ml de água e adicionando ácido acético glacial até 
pH 4,2 e diluição final a 11 com água. Todos os outros 
reagentes utilizados foram sempre de grau analítico. 

Departamento de Geoquftnica-UFF 

Departamento de Química Analítica, Faculdade de Ciências, 
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Preparo de Padrões e Amostras 

Padrões de cobalto na faixa de 0,l-l,8^g foram 
preparados pela diluição da soluçáo-estoque com 
solução -tampão/mascarante (pH 4,2) para volumes de 
10-100ml. 

As amostras de rochas foram decompostas de acordo 
com procedimento padrão (18). Uma porção do 
material finamente pulverizado (entre 0,25-l,0g) foi 
colocada em bécher de teflon, umidecida com água e 
adicionou-se lOml de HF 48% e 2ml de HCIO4 70%. 
Apôs evaporação em banho de areia até fumaças bran
cas, e com o resíduo frio, foi adicionada uma nova 
porção de 5ml de HF 48% e outra vez evaporado, agora 
quase à secura. 2ml de HC1 concentrado e lOml de água 
foram adicionados e o cadinho aquecido ligeiramente 
para solubilização do resíduo. Adiciona-se solução-
tampão/mascarante em quantidade suficiente para tor
nar a solução final 0,7M em ácido acético/0,2M em 
acetato de sódio c 2% em citrato, ajusta-se o pH a 4,2 
com amônia e dilui-se com água até 50 ou lOOml, de
pendendo do conteúdo de cobalto na rocha. Em caso de 
alguma turvação, a solução foi filtrada com um 
microfiltro sob forma contínua. Essa solução foi es
tocada em frascos de polietileno. Diferentes volumes (10 
ou SOml) foram usados na determinação e continham 
sempre cerca de fy*g de cobalto. 

Procedimento 

O sistema usado é mostrado na figura 1. Na etapa de 
pré-concentração, volumes de 10-lOOml de soluções, 
contendo 0,1-1,8 pg de cobalto em tampão acético 0,7M 
HAc/0,2M NaAc de pH 4,2 (e com 2% de citrato no caso 
de soluções das rochas) foram continuamente bom
beados e misturados com o precipitante (l-nitroso-2-
naftol em etanol-água). A precipitação foi instantânea e 
o precipitado continuamente filtrado. Na etapa de 
dissolução a válvula seletora (SVi) foi posicionada para 
permitir a passagem de um fluxo de dissolvente (etanol) 
pelo precipitado que, uma vez dissolvido, produzia um 
pico proporcional à quantidade de cobalto introduzida 
no sistema. Uma segunda válvula seletora (SV2 )foi in
corporada para aspiração direta de água pelo 
nebulizador depois de cada medida. O reator de 
precipitação e o filtro foram termostatizados a 55°C 
durante as etapas de pré-concentração e dissolução. 
Nenhum branco ou lavagem do precipitado foi 
necessária. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

lnitroso-2-naftol pode ser usado para precipitar 
quantitativamente cobalto a partir de soluções fraca
mente ácidas, em presença de níquel, zinco, manganês, 
alumínio e cromo (19). A composição do complexo 
iflsolúvel, no qual o cobalto é trivalente, é Co 

(CioH6ONO)3.2H20. Cobalto II é oxidado a cobalto III 
pelo próprio reagente (20), embora alguns autores 
recomendem a oxidação prévia com H2O2 já que 
produtos da reação redox podem contamina' o 
precipitado (21,22). Pelo uso do sistema de precipitação 
continua (figura 1) experimentos foram realizados com 
amostras contendo H2O2 em excesso, sendo os resul
tados semelhantes àqueles com amostras sem oxidante. 
Isso provavelmente se deve ao fato de que produtos da 
reação do Co II com o reagente (os quais interferem em 
determinações gravimétrícas ou fotométrícas) são dis
solvidos com c precipitado pelo etanol e, portanto, não 
acarretando nenhum problema na determinação. 

Seleção do Dissolvente 

A dissolução do precipitado foi experimentada com 
diferentes soluções em tubos de ensaio. Os seguintes 
solventes foram testados: 1) ácidos (HO, HNO3), bases 
(NaOH, NH3) e oxidantes (K2C1-2O7, KMnCM em meio 
ácido) em diferentes concentrações. Todos os resultados 
foram insatisfatórios. 2) Solventes orgânicos como: 
etanol, acetona e acetonitrila. Em todos os casos os 
resultados foram insatisfatórios. Com configuração 
automática, similar à da figura 1, e com 10ml de solução 
contendo 0,15/ig/ml de Co II em tampão acético/acetato, 
os solventes orgânicos foram testados com finalidade de 
selecionar o mais eficiente. Como pode ser visto na 
figura 2, os melhores resultados foram encontrados para 
etanol e acetonitrila. Misturas de etanol-água não 
produzem dissoluções instantâneas (figura 2b). As 
variações nas linhas de base dos picos se devem à 
mudança de fase aquosa (antes do início do pico) para 
fase orgânica (cauda). As alturas dos picos foram 
sempre medidas do seu início até o sinal máximo. 

Otimização das Variáveis Químicas 

A otimização das variáveis químicas foi realizada 
através da introdução contínua de soluções de cobalto 
contendo l^g (10ml). Como mencionado, a precipitação 
de cobalto com l-nitroso-2-naftol é favorecida por meio 
acético ou clorídrico (21). Com o uso do sistema 
contínuo, a eficiência máxima foi obtida em pH na faixa 
de 3,6-4,8.0 efeito da concentração do tampão acético 
acetato (pH 4,2) foi examinado até 1M, sendo que essa 
concentração não afeta o sinal analítico. Foi então esco
lhida uma solução 0,7M em HAc e o 0,2M em NaAc. A 
influência da força iônica (ajustada com KNO3 ou 
NH4CI) também foi verificada, não tendo nenhum efeito 
até 3M. Para se estudar a influência da concentração do 
l-nitroso-2-naftoí, soluções de concentração na faixa de 
0,001% até 1% foram preparadas. A solução 0,01% foi 
encontrada como suficiente para uma máxima resposta. 
Acima dessa concentração a absorvância permaneceu 
constante. Optou-se por usar concentração 0,1% do 
reagente em etanol-água (1:1 v/v). 

A precipitação do nitrossonaftolato de cobalto é 
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(21). Entretanto, isso não faz nenhuma diferença no 
procedimento contínuo. O efeito da variação da 
temperatura foi estudada na faixa de 20-75°C; acima de 
45°C o sinal permanece constante. O reator de 
precipitação e o filtro foram aquecidos a 55°C já que as 
maiores temperaturas pareciam bolhas devido ao etanol, 
as quais provocavam distúrbios no sinal analítico. Testes 
realizados mostraram que as duas etapas, pré-
concentração e dissolução, devem ser efetuadas com 
aquecimento. 

Otimização das Variáveis de Fluxo 

As variáveis de fluxo foram estudadas pelo método 
univariável, ou seja, modificando-se um parâmetro por 
vez. Usou-se solução 0,1% de l-nitroso-2-naftol em 
ctanol-água e 10ml de solução contendo 0,1/ig/ml de Co 
no tampão. A influencia do comprimento do reator de 
precipitação foi investigada entre 20 - 350cm. Até 2S0cm 
não houve nenhuma influência, sendo a precipitação 
instantânea. Comprimentos maiores que 250cm resul
tam em decréscimo de sinal provavelmente devido à 
dissolução parcial do precipitado no reator como 
conseqüência do aumento do tempo de residência, já 
que o reagente é preparado em mistura etanol-água. O 
comprimento escolhido foi de 70cm (diâmetro interno 
de 0,5mm). O comprimento do tubo entre o filtro c o 
nebulizador não influencia a altura de pico até 60cm, ao 
passo que, comprimentos maiores, aumentam a 
dispersão. Foi escolhido então um comprimento de 
50cm. 

Os fluxos da amostra, precipitante e dissolvente 
também foram estudados. O fluxo de amostra pratica
mente não afeta o sinal na faixa de 2,2-7,8ml/min. e a 
absorvância máxima para fluxos entre 0,6-l,6ml/min. de 
precipitante foi obtida. A altura do pico aumenta com o 
aumento do fluxo de etanol, sendo constante acima de 
4,5ml/min. Para fluxos menores que 4,5ml/min., a largura 
do pico aumenta com a conseqüente diminuição da 
altura mas, em todos os casos, a área do pico permanece 
constante. Como o método de pré-concentração requer 
a introdução de grandes volumes de amostras (até 
lOOml) e, conseqüentemente, tempos de amostragem, 
longos, fluxos elevados foram escolhidos; amostra 
(7,Oml/minO e etanol (5,5ml/min.) a fim de aumentar a 
velocidade analítica. 

Determinação de Cobalto 

Vários gráficos de calibração para cada volume de 
amostra introduzido foram preparados. A tabela 1 lista 
algumas características dessas calibrações e parâmetros 
analíticos para determinação de cobalto na faixa de 
1-180 ng/ml. O limite de detecção foi calculado como 
três vezes o desvio-padrão das alturas de pico para 10 
determinações da mesma amostra. O desvio-padrão 
relativo foi calculado medindo-sc 11 amostras contendo 
1 Mg de cobalto com diferentes volumes. 

Fatores de concentração de cerca de 400 foram atin
gidos calculados pela relação entre as inclinações ob
tidas nas curvas, usando o método automático (100ml de 
amostras) e por aspiração direta (A = 0,004 + 0,02267 
(C0 2 + ) ) . 

Os efeitos de alguns componentes presentes em 
rochas silicatadas foram examinados a fim de detectar 
possíveis interferências na determinação de cobalto. 
Dois grupos de cátions foram ensaiados: a) elementos 
maiores e menores que poderiam precipitar em meio 
fracamente ácido ou com o l-nitroso-2-naftol e obstruir 
o filtro (por exemplo, Fe + , Al + e Mn + ); e b) elemen-
tos-traçp como Cu + , Ni + , Zn e Cr , os quais 
podem competir com cobalto em relação ao reagente. 
Ca2+ , M g 2 \ Na+ , K+, Al3 + e Mn2* não causam 
nenhuma interferência em concentração de 10.000 ̂ g na 
determinação de 1 /<g de Co em um volume de lOml de 
amostra. O mesmo ocorre com Cu + e Cr + em 
concentração 100 vezes maiores em relação ao cobalto. 

As interferências sérias são de Ni + e Fe + , os quais 
perturbam em concentração 10 vezes maiores que o 
cobalto. Isso ocorre pelo fato de que Ni2 + e Fe3+ 

precipitam com l-nitroso-2-naftol em meio ácido e seus 
precipitados são pouco solúveis em etanol. O cobalto 
precipitado pode estar parcialmente ocluído no 
precipitado de níquel ou ferro, o que fisicamente impede 
a sua dissolução rápida, necessária à obtenção de sinais 
abruptos. Como pode ser visto na figura 3a, para maiores 
concentrações de níquel, uma menor altura de pico é 
observada durante a dissolução com etanol (provavel
mente devido a uma diminuição da concentração de 
cobalto na superfície do precipitado de níquel); um 
segundo pico, provavelmente relacionado com a 
dissolução do cobalto ocluído no precipitado de níquel, 
também foi observado. Como pode ser visto na figura 3b, 
o precipitado de níquel com l-nitroso-2-naftol é difícil 
de ser dissolvido para concentração de níquel acima de 
0,5«g/ml (figura 3b-3). O efeito do Fe3 + é similar ao de 
Ni . As interferências de ferro e níquel podem ser 
eliminadas pela adição de 0,2g de citrato para cada lOml 
de amostra (figura 3b-5), condição em que a tolerância 
para Fe + chega a 10.000 |tg e para Ni + a 20Qug (figura 
3a-6) para 1 pg de Co 2 + . 

Determinação de Traços de Cobalto em 
Rochas Silicatadas 

Cobalto ocorre cm rochas silicatadas numa larga 
faixa de concentração. Geralmente, seu conteúdo 
depende do teor de silica. Rochas ácidas têm normal
mente menos que 10^g/g de cobalto, ao passo que 
rochas básicas contêm mais que 50/íg/g. As técnicas 
propostas para a determinação de cobalto nesses níveis 
incluem ativação neutrônica (baseada na irradiação de 
neutrons térmicos) c fluoresccncia de raios X. 

O método de pré-concentração proposto neste 
trabalho foi aplicado a padrões internacionais de rochas 
do United States Geological Survey (23) - RGM-1, SCo-
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1, SDC-1 e MAG-1 e do Geological Survey of Japan (24) 
- JG-3. Essas amostras foram decompostas como 
descrito na parte experimental e o conteúdo de cobalto 
determinado pela técnica recomendada. Os resultados 
obtidos estão mostrados na tabela 2. Como pode ser 
visto, existe uma boa concordância entre os valores en
contrados e os certificados. 
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RESUMO 

Um método espectrofotométricopara determinação de 
ferro total em rochas silicaíadas usando análise por 
injeção em fluxo (FIA) é descrito. Amostras de rochas, 
após fusão com mistura estequiométrica de ácido banco e 
carbonato de Mo, são soatbilizadas em ácido nítrico 
diluído. 

O sistema de fluxo otimizado utiliza como agente redu-
tor hidronlamina e como reagente cromogtnico e ortc-
fenantroUna. A absorvância máxima é medida a SlOnm. 
Os resultados obtidos na análise de padrões inter
nacionais de rochas do USGS e do GSJ concordam bem 
com os valores certificados. 

A metodologia desenvolvida permite a determinação 
rápida, precisa e exata de ferro total em rochas silicatadas, 
necessária em estudos geoquímicos. 

INTRODUÇÃO 

A determinação de ferro total em rochas silicatadas é 
geralmente efetuada utilizando-se a espectrofotometria 
de absorção atômica com chama ar-acetileno, após 
decomposição por via ácida ou por fusão. Precauções 
devem ser tomadas quando o processo de decomposição 
por fusão é usado, já que o silício interfere sendo ne
cessária a adição de cálcio para suprimir essa in
terferência (1, 2). Alternativamente, o método 
colorimétrico pode ser empregado, sendo o mais co
nhecido o que faz uso da ortofenantrolina. O complexo 
colorido formado entre o Fe II e a ortofenantrolina é 
muito estável e a cor é independente do pH do meio na 
faixa de 2a 9 (3). 

Ainda, face à sua grande sensibilidade, elementos 
interferences como Ag, Bi, Cd, Hg e Zn não causam 
nenhum efeito, em vista da diluição necessária à 
determinação de ferro nas rochas. 

A técnica de análise por injeção em fluxo, meto
dologia analítica automática, vem experimentando um 
grande avanço nos últimos anos, com um crescente 
número de trabalhos publicados anualmente. Entre suas 

principais vantagens podem ser mencionadas a precisão, 
a velocidade analítica e a grande economia de reagentes 
e padrões. Geralmente, acuracidade e sensibilidade 
também são atingidas (4,5). 

Poucos trabalhos envolvendo matrizes silicatadas 
que fazem uso de fluxo contínuo são encontrados na 
literatura. Nosso grupo de pesquisas no Departamento 
de Geoquímica da UFF tem desenvolvido metodologia 
analítica para a determinação de componentes prin
cipais e traços em rochas silicatadas usando métodos 
automáticos acoplados à espectrofotometria e à absor
ção atômica (6,7,8,9). 

EXPERIMENTAL 

Neste trabalho foram utilizados quase que exclusiva
mente padrões internacionais de rochas. As amostras 
(0,lg) foram decompostas através de fusão com mistura 
estequiométrica de ácido bôrico e carbonato de lítio, na 
proporção 1:10 (amostra: fundente) a 950°C por 25 mi
nutos em cadinho de platina. A massa fundida, após 
resfriamento, foi solubilizada em 50ml de ácido nítrico 
diluído (4% v/v) com auxílio de agitador magnético e o 
volume completado a l.OOOml com água destilada. Essa 
operação de fusão e dissolução é realizada em 
aproximadamente 1 hora. 

Todos os reagentes utilizados no processo de de
composição, bem como na análise por injeção em fluxo, 
foram de grau analítico P.A. 

Como solução-padrão estoque de ferro (l.OOOppm), 
utilizou-se solução contendo 7,093g de 
FeS04(NH4)2S04.6H2O dissolvidas em 100ml de água 
contendo 20ml de ácido sulfúrico concentrado e o vo
lume final completado com água até l.OOOml. 

Para construção da curva analítica foram preparados 
diariamente padrões contendo 2,4,6,8 e lOppm de ferro 
no "branco da dissolução" (lg da mistura fundente 
tratada de modo análogo ao procedimento descrito para 
a decomposição das amostras, para um volume final de 
l.OOOml). 

No sistema FIA otimizado faz-se uso como carreador 
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No sistema FIA otimizado faz-se uso como carreador 
do "branco da dissolução"; como tampão, solução de 
ácido acético/acetato de sódio 1 M; como agente 
redutor, hidroxilamina 10% (p/v) e como agente 
cromogênico a ortofenantrolina 0,2% (p/v). Os fluxos 
utilizados foram: l,7ml/min. para a solução carregadora 
e de 0,75ml/mi£. para as demais soluções. 

O sinal máximo de absorvância em SlOnm (sinal de 
pico), observado após a injeção de padrões e amostras, 
foi usado para traçar as curvas e também para as 
determinações. Para cada solução injetada, pelo menos 
três leituras foram feitas. A média foi sempre usada em 
todos os casos. 

O sistema FIA utilizado neste trabalho foi construído 
utilizando tubos de polipropileno (diâmetro interno de 
0,8mm), confluências de acrílico em forma de Y e injetor 
proporcional também de acrílico. Para a propulsão das 
soluções usou-se uma bomba peristáltica Desaga equi
pada com tubos de borracha de silicone. A deteção foi 
efetuada com um espectrofotômetro Bausch Lomb 
Spectronic 70, equipado com cubeta de fluxo Hellma 
178-10 OS e display de cristal líquido Celm LD100. 

A figura 1 mostra o esquema descrito e as condições 
analíticas de operação. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Pelas curvas analíticas obtidas pode-se observar que 
a lei de Beer é seguida na faixa de concentração usada (2 
a lOppm), tendo-se obtido sempre coeficientes de cor
relação "r" melhores que 0,99. 

A precisão dos dados analíticos pode ser avaliada 
facilmente pela reprodutibilidade das medidas para uma 
mesma solução, injetada várias vezes, o que foi sempre 
melhor que 1%. Os resultados obtidos na análise dos 
padrões internacionais do USGS e do GSJ e de dois 
basaltos encontram-se na tabela 1. Nessa mesma tabela 
pode-se ver os coeficientes de variação (CV %) entre os 
resultados obtidos e os valores certificados, que expres
sam a exatidão das determinações. 

De um modo geral, pode-se observar que a acu-
racidade das medidas foi boa, mostrando que, para es
tudos geoquímicos, o procedimento analítico desenvol
vido neste trabalho pode ser usado para a determinação 
de ferro total em rochas com uma velocidade analítica 
elevada. 
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Fig. 1 - Esquema FIA para a determinação de ferro total em rochas. 

A = canal de amostra; 
W = alça de amostragem; 
R] = solução-tampão; 
R2 = solução de hidroxilamina; 
R3 = solução de ortofenantrolina; 
Y e Z = reatores tubulares; 
E = descarte das soluções. 

Tabela 1 - Resultados Obtidos na Análise de Padrões de Rochas. 
Valores expressos em %. 

Amostra 

RGM-1 (USGS) 
G-2 (USGS) 
QLO-1 (USGS) 
GSP-1 (USGS) 
STM-1 (USGS) 
SCo-1 (USGS) 
AGV-1 (USGS) 
SDC-1 (USGS) 
MAG-1 (USGS) 
PCC-1 (USGS) 
BB-1 (IG-UFBa) 
JB-3 (GSJ) 
BHVO-1 (USGS) 
BG-1 (LAGEO-UnB) 

Teor 
Encontrado 

como Fe2Ü3* 

1,90 
2,76 
4,21 
4,26 
5,11 
5,14 
6,64 
6,81 
6,92 
8,41 
9,74 

11,91 
12,20 
15,01 

Valor 
Recomendado 
como Fe203** 

1,89 
2,69 
4,29 
4,33 
5,20 
5,22 
6,78 
6,85 
6,98 
8,28 
9,73 

11,88 
12,23 
15,11 

CV(%) 

+0,5 
+ 2,6 

1,9 
-1,6 
-1,7 
-1,5 
-2,1 
-0,4 
-0,9 
+ 1,6 
+0,1 
+0,3 
-0,2 
-0,7 

* Valor medio para três determinações; a precisão analítica foi 
sempre melhor que 1%. 

510 —>E 

** Referências: USGS (10); GSJ (11); IG-UFBa (12) e 
GEQ-UnB (13). 

LA-
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FLÚOR EM CARVÕES DO RIO GRANDE DO SUL 
E SANTA CATARINA 

Josete Caetana Dani Sánchez^ 
Kátia Elisa de Castro®* 

RESUMO 

Embora o presença de compostos de flúor em carvões 
mereça especial atenção, pelo seu efeito nocivo durante o 
processo de combustão, o teor desse elemento em carvões 
brasileiros ainda permanece desconhecido. O flúor é cor
rosivo aos sistemas de geração de vapor e, mesmo em 
baixas concentrações, no fluxo gasoso, é nocivo à saúde 
humana. 

Vinte e oito amostras de carvão do Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina foram analisadas, incluindo carvões 
beneficiados. Flúor foi determinado por fusão alcalina da 
amostra e posterior determinação do (on fluoreto com 
eletrodo seletivo. 

Foram analisados os carvões das jazidas de Guaíba, 
Santa Terezinha, Butiá-Leste, Candiota, Recreio, Iruí, 
Faxinai, Leão I e Charqueadas, no Rio Grande do SuL e 
das minas de Verdinho-UM II, Santa Augusta e Sangão 
(mina A) de Santa Catarina. 

Os valores de flúor nos carvões brutos situaram-se no 
intervalo de 85 a 257ppm, com um valor médio de 
178ppm. 

Os carvões beneficiados apresentaram teores de flúor 
inferiores ao carvão bruto, com um intervalo de variação 
de 155 a 192ppm. 

Foi executado ensaio densimétrico e dosados os teores 
de flúor nos carvões obtidos nas diversas frações. 

INTRODUÇÃO 

O Rio Grande do Sul possui 80% das reservas carbo-
níferas brasileiras, sendo o carvão utilizado para geração 
de vapor e em usinas termelétricas. A expansão da 
capacidade das usinas, assim como a criação de novos 
empreendimentos termelétricos, preocupa sob o ponto 
de vista da poluição ambiental. 

A Usina Termelétrica Presidente Mediei, A-B, situa
da no município de Bagé, nas proximidades da fronteira 
com o Uruguai, consome cerca de 380t/h de carvão. A 
U.T. Candiota III passará a consumir 500t/h. As 
emissões atmosféricas produzidas pela queima desse 
carvão causam preocupação a esse país vizinho. 

A aproximadamente 70km de Porto Alegre está sen
do construída a Usina Termelétrica de Jacuí I, loca
lizada às margens do rio Jacuí, c que utilizará o carvão 
das minas do Leão II e Candiota, com um consumo 
estimado em 290t/h de carvão. Segundo estudos 
realizados pelo DMAE-CESB (Zini et alii, 1985), esse 

rio, responsável por 85% da vazão do Guaíba, 6 o que 
melhor atende à Resolução CONAMA n9 20, entre to
dos os rios que compõem a bacia hidrográfica do Jacuí. 

Em Triunfo, a 65km de Porto Alegre, situa-se o pólo 
petroquímico, cujo sistema de geração de vapor da 
Companhia Petroquímica do Sut-COPESUL consome 
aproximadamente 60t/h de carvão CE 3700, das minas 
do Recreio, Faxinai e Charqueadas (USO, 1983). 

A Companhia Riograndense de Celulose-RiocelL si
tuada às margens do rio Guaíba, consome aproximada
mente 24t/h (32t/h a plena carga) de carvão das minas do 
Leão I e São Vicente, para geração de vapor (USO, op. 
cit.). 

A Termelétrica de Charqueadas, situada em São 
Jerônimo, utiliza o carvão CE 3100 das minas de Char
queadas, Recreio e Faxinai e possui consumo médio de 
55t/h de carvão. 

Atualmente, no Rio Grande do Sul, considerando 
apenas os empreendimentos mais expressivos, são 
queimadas mais de 500t/h de carvão. Os estudos sobre o 
carvão e seus produtos de combustão versam pre
dominantemente sobre os elementos-traço associados 
ao carvão, cinzas de fundo e cinzas volantes. As pes
quisas sobre emissões atmosféricas, decorrentes da 
queima de carvão, referem-se ao material particulado 
que não é abatido pelos precipitadores elestrostáticos e 
aos elementos-traço a ele associados. 

São pouquíssimos os estudos sobre os gases que 
emanam da chaminé, como os SOx, NO,, CO2, CL F, Hg 
etc. Sánchez (1987) realizou uma avaliação aproximada 
das emissões gasosas de enxofre, cloro, flúor e zinco. 
Segundo o mesmo autor, o material particulado pro
veniente da queima do carvão de Recreio (CE 4700) e 
Leão I (CE 4200) apresentou uma concentração média 
de flúor de 970ppm, o que acarretou uma emissão média 
de 0,270mgF/Nm3. O valor encontrado para emissão 
gasosa de flúor foi de 26,8mg/Nm . Concluiu Sánchez 
que 88% do flúor são carreados à atmosfera sob forma 
gasosa, e que a emissão de flúor e cloro, no material 
particulado, corresponde a aproximadamente 10% de 
sua emissão total à atmosfera. 

Como o sistema de controle de poluição atmosférica 
compreende somente dispositivos para o abate das cin
zas volantes (precipitadores eletrostáticos), necessário 
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faz-se um estudo detalhado dos elementos voláteis que 
são carreados ao meio ambiente sob forma gasosa. 

Esta monografia, sobre flúor em carvões brasileiros, 
6 uma contribuição que visa a fornecer dados para uma 
avaliação das emissões gasosas desse elemento tão no
civo ao meio ambiente e para um melhor conhecimento 
da matéria mineral dos carvões. 

Alem do aspecto ambiental, devem ser considerados 
os problemas de corrosão nos sistemas de geração de 
vapor, com formação de depósitos fosfátkos, impedindo 
a livre circulação da corrente de vapor e reduzindo a 
transferência de calor. 

O flúor encontra-se no fluxo gasoso preferencial
mente sob a forma de ácido fluorfdrico. Kunstmann et 
alü (1963) citam, entre alguns efeitos nocivos do flúor, a 
corrosão de materiais de vidro e porcelana, decorrentes 
da utilização do carvão. 

Gao et alü (1984) alertam para o efeito nocivo do 
flúor, na República Popular da China, sobre abelhas e 
bkhos-da-seda, atribuindo-o à queima de carvão em 
centrais termelétricas e fornos de tijolos. 

AMOSTRAGEM 

Na região sul do Brasil, há ocorrências e jazidas de 
carvão inseridas numa faixa sedimentar que se situa na 
denominada Bacia do Paraná. 

No Rio Grande do Sul, as jazidas de carvão estão 
associadas a paleodepressões do embasamento cris
talino, onde a Formação Rio Bonito apresenta maior 
espessura. Devido ao tipo de condicionamento geoló
gico, cada jazida de carvão é individualizada e com 
características distintas quanto ao número de camadas, 
tipos de carvão etc No presente trabalho, foram ana
lisados 15 carvões brutos e 4 beneficiados do Rio 
Grande do Sul, a saber: 

- Carvão bruto da mina do Recreio, minerado pela 
Companhia de Pesquisas e Lavras Minerais-
COPELMI, localizada no km 178 da BR-270, mu
nicípio de Butiá, com um teor médio de cinzas 
de 57% (b.s.). A amostra de carvão CE 4700 foi 
beneficiada na Usina Recreio, em jig, e apresenta 
um teor médio de cinzas de 34% (b.s.). 

- Carvão bruto da mina de Faxinai, minerado pela 
Companhia de Pesquisas e Lavras Minerais-
COPELMI, localizada no município de Arroio 
dos Ratos, com teor médio de 57% de cinzas 
(b.s.). Ás amostras de carvão CE 4200, frações 
menor e maior que 50mm, foram beneficiadas no 
lavador Faxinai, em jig, e apresentam uma 
concentração média de cinzas de 39% e 42% 
(b.s.), respectivamente. 

- Carvão bruto da jazida carbonífera de Charquea-
das, Poço Otávio Reis, minerado pela Companhia 

de Pesquisas e Lavras Minerais-COPELMI, loca
lizado no município de Charqueadas, com um 
teor médio de 58% (b.s.) de cinzas. 

- Carvão bruto da jazida carbonífera de Candiota, 
minerado pela Companhia Riograndense de Mi-
neração-CRM, situada no município de Bagé, 
localidade de Dario Lassance. Uma amostra foi 
coletada na usina de britagem e a outra na cor
reia transportadora de carvão para a Usina Ter
melétrica Presidente Médici-UTPM. Possuem 
um teor médio de 52% (b.s.) de cinzas. 

- Carvão bruto da jazida carbonífera de Leão, mina 
Leão I, minerado pela Companhia Riograndense 
de Mineração-CRM, situada no município de 
Butiá, com um teor médio de cinzas de 57% 
(b.s.). A amostra de carvão CE 4700 foi bene
ficiada no lavador Eurico Rômulo Machado, em 
jig e hidrociclones. Apresenta um teor médio de 
35% (b.s.) de cinzas. 

-Carvão bruto da mina do Iruí, minerado pela 
Companhia Riograndense de Mineração-CRM, 
localizada no km-262 da BR-290, no município 
de Cachoeira do Sul, com um teor médio de 56% 
(b.s.) de cinzas. 

- Carvão bruto da jazida de Guaíba, município de 
Eldorado, furo de sondagem com coordenadas 
UTM, NS-6678852.95 e EW- 455003.90, distante 
aproximadamente 31km de Porto Alegre, direção 
oeste, tomando-se a rodovia BR-90. Foram ana
lisadas duas amostras: uma composta pelo carvão 
da camada IiF, contaminada por siltitos, e outra 
formada pelas camadas MB, li Fe I2B, conta
minada por siltitos. 

-Carvão bruto da jazida de Butiá-Leste, situada 
ao lado da BR-290, a 72km aproximadamente de 
Porto Alegre, no município de Butiá. As duas 
camadas de carvão superior e média, das son
dagens BZ 281 e BZ 282, foram misturadas e 
analisadas individualmente. 

- Carvão bruto da jazida de Santa Terezinha-bloco 
oeste, situada nas proximidades da cidade de 
Osório. Foram analisadas quatro amostras de fu
ros de sondagem, camada ST4, sondagens ON 
11, ON 8, ON 31 e ON 9. 
Em Santa Catarina, a Formação Rio Bonito foi depo

sitada em uma topografia peneplanizada, dando-se o 
preenchimento de paleodepressões. A Formação Rio 
Bonito é uma das mais importantes da Bacia do Paraná, 
sob o ponto de vista econômico, por ser hospedeira das 
maiores jazidas de carvão conhecidas no país. Das 
camadas de carvão da Formação Rio Bonito, a mais 
importante é a Barro Branco, devido à sua ampla 
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distribuiçio horizontal e à qualidade do seu carvão para 
fins metalúrgicos. 

Foram analisados três carvões brutos e três pré-
lavados de Santa Catarina, a saber: 

- Carvão bruto da camada Barro Branco, mina 
Verdinho-Unidade Mineira II, minerado pela 
Companhia Carbonífera Criciúma S/A, localizada 
na estrada Maracajá, km 06, no município de 
Criciúma. É um carvão que possui, em média, 
64% de cinzas (b.s.). A amostra do carvão pré-
lavado (CPL) foi beneficiada na usina Verdinho, 
em jig, mesas concentradoras e células de flo-
tação, e apresenta um valor médio de 32% de 
cinzas (b.s.). 

- Carvão bruto da camada Barro Branco, mina A-
Sangão, minerado pela Companhia Siderúrgica 
Nacional, localizada na segunda linha Sangão, 
município de Criciúma. Esse carvão possui, em 
média, 64% de cinzas (b.s.). A amostra do carvão 
pré-lavado (CPL) foi beneficiada na usina Sangão 
em 2 jigs, ciclones e flotação e apresenta um 
valor médio de 32% de cinzas (b.s.). 

- Carvão bruto da camada Barro Branco, mina San
ta Augusta, minerado pela Companhia Carbo
nífera de Urussanga, localizada na cidade de Cri
ciúma. Possui 64% de cinzas (b.s.) em média. A 
amostra do carvão pré-lavado (CPL) foi bene
ficiada na usina Santa Augusta, em jig, ciclones 
e mesas concentradoras, apresentando um valor 
médio de 33% (b.s.) de cinzas. 

Todas as amostras foram amostradas pelas respec
tivas companhias mineradoras e os teores de cinzas fo
ram obtidos do Informativo Anual da Indústria Car
bonífera (1988), supondo-se serem expressos em base 
seca. 

METODOLOGIA ANALÍTICA 

A metodologia utilizada para a determinação do flú
or foi descrita por Sanchez & Graeff (1988). O carvão 
finamente pulverizado (<#100) é fundido com car
bonato de sódio anidro a 475°C, durante 24h e, após, 15 
minutos, a 1000°C. 

A fusão é extraída e digerida em meio sulfofosfórico, 
em balão de Claissen adaptado a condensador. O des
tilado é tamponado a pH 5,3 - 5,5 e o fluoreto é deter
minado com eletrodo íon-seletivo. A concentração de 
flúor na solução é obtida através de uma curva padrão 
em mV versus concentração em mgF/1 e o valor en
contrado é relacionado ao volume de destilado e ao peso 
do carvão utilizado no ensaio. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisados 18 carvões brutos e 7 beneficiados 
das jazidas carboníferas do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. Os valores de flúor encontram-se nas tabelas 1 
e 2. Para os carvões brutos, o teor de flúor situou-se no 
intervalo de 85 a 257ppm, com um valor médio de 
178ppm. Segundo a tabela 1, os menores valores de flúor 
corresponderam aos carvões de Santa Terezinha e 
Butiá-Leste, tendo o primeiro registrado o menor valor 
(85ppmF). Os maiores valores corresponderam aos car
vões das jazidas de Candiota, Charqueadas e Recreio. 
Esse último apresentou o maior valor de flúor, ou seja 
257ppm. Os carvões de Guaíba apresentaram aproxi
madamente 170ppmF, mas, como as amostras estavam 
contaminadas com estéril (siltitos), o valor desse ele
mento, no carvão puro, deve ser superior ao registrado. 

Nos carvões de Santa Catarina, a maior concentração 
de flúor encontra-se no da mina Santa Augusta 
(239ppm). Em média, os carvões ROM de Santa Cata
rina apresentaram valores de flúor levemente superiores 
aos do Rio Grande do Sul: 209 e 172ppm, respectiva
mente. 

Na tabela 2 encontram-se os teores de flúor nos 
carvões brutos comparados aos beneficiados. Os teores 
desse elemento, nos carvões beneficiados, situaram-se 
no intervalo de 155 a 192ppm, com um valor médio de 
179ppm. 

Os carvões beneficiados apresentaram teores de flú
or de 10 a 20% menores que os carvões brutos (tabela 2). 

O carvão de Recreio (CE 4700) foi o que apresentou 
a maior redução no teor desse elemento, ou seja, 40%. O 
carvão de Leão I (CE 4700) apresentou uma redução de 

' 10% de flúor. O carvão de Santa Catarina, mina Verdin
ho — UMII (camada Barro Branco) não apresentou 
redução no teor de flúor após beneficiamento. 

Registrou-se pequena diferença entre os teores de 
flúor nos carvões brutos e beneficiados (tabela 2), o que 
nos levou a concluir que o processo de beneficiamento 
não possui alta eficiência, quando considerado apenas o 
aspecto de eliminação do flúor. Esse fato deve-se a 
características inerentes aos carvões brasileiros (elevado 
teor de matéria mineral) e uma possível presença de 
flúor sob a forma de minerais (possivelmente fluorita 
e/ou fluorapatita) finamente disseminados no carvão. 

Nas amostras de carvão da mina de Faxinai (CE 
4200) houve um aumento na concentração de flúor na 
amostra de menor granulometria (tabela 2), o mesmo 
ocorrendo com o carvão de Santa Terezinha (tabela 3) e 
carvão de Santa Augusta (tabela 4). 

Não foi detectada uma nítida faixa densimétrica para 
separação do flúor no carvão de Santa Terezinha (tabela 
3). As diferenças entre os teores desse elemento nas 
frações de densidade 1,50,1,65 e l,85g/cm não foram 
significativas. Para o carvão de Santa Terezinha, a fração 
densimétrica que melhor reduziu o teor de flúor foi a de 
densidade l,50g/cm3, com uma concentração de 
97ppmF. 
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Sob o ponto de vista econômico, a fração densi-
métrica 1,65 foi a que apresentou um rendimento acu-
mulativo (51%) melhor, com um teor de flúor seme
lhante à fração de densidade l,50g/cm3. 

O carvão da mina Santa Augusta-SC (tabela 4) apre
sentou um baixo rendimento no ensaio de lavabilidade, 
concentrando 50,6% na fração de densidade maior que 
2,4g/cm (afundado). A distribuição de flúor nas diver
sas frações dcnsimétricas foi homogênea, não se regis
trando uma densidade específica para a separação desse 
elemento. O carvão de menor granulometria (<200 
mesh) foi o que apresentou mais alta concentração de 
flúor. 

Pela tabela 5 pode-se comparar os teores de flúor e 
fósforo em algumas amostras de carvão. Não foi obser
vada uma relação constante entre os teores desses dois 
elementos, sendo, na maioria dos carvões, o valor do 
primeiro superior ao segundo. As frações afundadas 
apresentaram baixos valores de flúor e fósforo abaixo do 
limite de determinação. Os dados obtidos foram insufi
cientes para uma avaliação sobre a possível forma de 
ocorrência de flúor nos carvões analisados. 

Kunstmann et alii (op. cit.), no estudo de carvões 
sul-afrícanos, encontrou a relação 2,1-2,9F:1P, sugerin
do estar o flúor presente no carvão predominantemente 
como fluorapatita, mas com algumas ocorrências de 
fluorita, dado o elevado teor desse elemento em relação 
ao fósforo. 

Sanchez (op. cít.) encontrou um valor médio de 
209ppm de ÜÚOT em carvões de Leão (CE 4200) e Re
creio (CE 4700); 129ppmF e 87ppmP para mistura des
ses carvões; 212ppmF e 87ppmP para o carvão de Leão 
(CE 4200) e 216ppmF e 131ppmP para Recreio (CE 
4700). 

Abernethy & Gibson (1967) encontraram teores de 
fósforo superiores aos de flúor em carvões de Ten
nessee, West Virginia e Pennsylvania (USA) e eviden
ciaram a associação desses elementos com a matéria 
mineral do carvão. 

Pelas tabelas 3,4 e 5 observou-se um leve aumento na 
concentração de flúor nas frações de densidades mais 
elevadas, mas não se detectou um acréscimo na fração 
afundada. Embora o ensaio densimétrico não tenha 
comprovado a associação do flúor à matéria mineral, os 
carvões beneficiados apresentaram valores, para esse 
elemento, inferiores aos dos carvões brutos, indicando 
alguma associação entre ambos (tabela ?). 

Os carvões norte-americanos e britânicos apresen
tam os menores teores de flúor (tabela 6). Durie & 
Schafer (1964) encontraram altos valores de flúor em 
carvões australianos, em amostras com elevados teores 
de fósforo. Para os carvões de Leigh Creek-South 
Australian e de New South Wales (camadas Bulli e 
Great Northern), o flúor situou-se no intervalo de 110 a 
620ppm, com um valor médio de 264ppmF. 

Swaine (1983) encontrou, no estudo de carvões betu-
mínosos australianos, uma concentração de flúor no in
tervalo de 15 a 500ppm, com um valor médio de 80ppm. 

Os teores de flúor nos carvões brasileiros assemelham-se 
aos encontrados por Kunstmann et alii (op. cit.) em 
carvões sul-africanos. 

CONCLUSÕES 

1 - Os teores de flúor, nos carvões analisados, 
situaram-se no intervalo de 85 a 257ppm, com 
um valor médio de 178ppm. 

2 - Os carvões brutos das jazidas de Santa Tere-
zinha-bloco Oeste e Butiá-Leste apresentaram 
os menores valores de flúor, tendo o primeiro 
registrado a menor concentração, ou seja, 
85ppmF. 

3 - Em média, os carvões ROM de Santa Cata
rina apresentaram valores de flúor levemente 
superiores aos do Rio Grande do Sul: 209 e 
172ppm, respectivamente. 

4 - Os carvões beneficiados apresentaram teo
res de flúor de 10 a 20% menores que os carvões 
brutos. 

5 - O ensaio de lavabilidade não se mostrou 
eficiente para a separação do flúor. 

Agradecimentos 

Agradecemos à Companhia de Pesquisas e Lavras 
Minerais-COPELMI, Companhia Riograndense de Mi-
neração-CRM, Companhia Carbonífera de Criciúma SI A, 
Companhia Siderúrgica Nacional e Companhia Carbo
nífera de Untssanga pela doação das amostras de carvão; 
à Dm. Joanna Nahuys, Dra. Norma M.D. Mergel e Geol. 
Glauco Vinícius B. Ribeiro pelas sugestões apresentadas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABERNETHY, R.F. & GIBSON, F.H. 1967. Method for determina
tion of fluorine in coal. Washington, D.C., Bateau of Mines, 13p. 
(ESTADOS UNIDOS. Bureau of Mine», RI7054). 

& . (1963). Rare elements in coal. Washington, D.C., Bureau 

of Mines, 69p. (ESTADOS UNIDOS. Bureau of Mines, 1 (163). 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. 1986. Resoluções do 

CONAMA; 1984/86. Brasília, SEMA, 96p. 

DURIE, R.A. & SCHAFER, H.N.S. 1964. The inorganic constituents 

in australian coals IV - Phosphorus and fluorine - Their probable 

mode of occurrence. FUEL, Guildford, 63(1):3141, jan. 



GAO, O; YAN, R; YANG, L. 19*4. Deterauaatioa of total feorine 

electrode netted. FUEL, Guildford. «(ll^lSSM, no». 

INFORMATIVO ANUAL DA INDÚSTRIA CARBONÍFERA. 
191. Dmlhn, DNPM, V. 9, nap. 

KUNSIMANN, FA; HARRIS, J J»; BODENSTEIN, LA; VAN 
DEN BERG, AJ*\ 1963. The occurence of boron and ftnorioe a 
Sonth Afican conk md their bchtritMir during conbaBDaB. 
Preterit, Fed Research Inctitnte of Sooth Africa, 45p. (Fuel Re-
smch Instiwte of Sooth Africa, B. 63). 

SAhK3IEZ,J.CJ>.AGRAEFP>PJ^19B8.Detcnaiaaçaodeftneto 
encanto com utiiizacftodccJetiatofoa-cefctivo.te 
SO BRASILEIRO DE QUÍMICA, 28, Porto Alegre, 2*27, out. 
Anais... No prelo. 

de eletrodo foo-cetetivo. be CONGRESSO BRASILEIRO DE 
QUÍMICA, 28, Poeto Akgw, 23J7, out. Recaao dot Trabalhos 

Apieaf atados... Porto Alegre, ABQ,B4^ 

canto c s caldeire de graade none. Porto Akgre, CIENTEC, 
169o. a. (CIENTEC Tese 1) Tcae (Mestre cai Engenharia -
Energia) - PPGEMM/UFRGS. 

SWAINE, D J. 1983. GecJoajcai aspects of once cteaneate ia coei. Ia: 
AUGUSTnWS, && (ed.). S»,-af. Trace Bene. SeMag Pctrogr. 
ProbLControwuMi*. Athfin, Thcoptaastas PabL, p- 521-32. 

USO do Canto NarioaaL 1983. CaidcnaE Ertwittni. CARVÀO, 
INFORMAÇÃO B PESQUISA, Porto Alegre, 6(17)302-6, 
juUseL 

ZHU. MC; SOARES, PJl; SANTOS, V.T.V.19BS. Bacia latfrogianca 
do Jacat; ihagaraiirn hirli maaitárii i. Porto Alegre, DMAE, 1985. 
29f.(ldobT.),fl. (PORTO ALBGRRDepaitaantatoMnanaiialde 
Ageas e Esgotos. CESB, •• 44). TmbnB» apresentado ao CON
GRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITARIA E 
AMBIENTAL, 13. Maceió, 18-23 aga 



452 D gGq-CinniiEMirc AaiMhn 

1 - Concentração de FUor em Alguns Carvões (ROM) 
do Rio Grande do Sole Santa C 

Carma 

Ooa»(i|F) 
i(MB + Iii-

S«L Terezinha, ST4, ON9 
,F + I2B) 

Sla.Tereanha,ST4,ONll 
Si». Tereãnha, ST4, ONS 
Sm. Tereziaha, ST4. ON31 
Buof-Leste, camada superior 
Bmü-Lcue, ramada media 
Cjndiota(britagem) 
Caadk>U(UTPM) 
Recreio 
Charqueadas, Poço Otávio Reis 
Irai 
Leio I 
Faxinai 
Verdmbo, UMII 

Santa Augusta 

(F)(pfMn) 

170 
166 
135 
100 
153 
85 
103 
136 
229 
212 
257 
251 
146 
203 
231 
203 
186 
239 

Take» 2 - Comparação entre a Concentração de Fttor de ai-
i Carvões Brotos e Beneficiados (ppm). 

Carvie nánr(F)(p|Mn) 

Recreio, ROM 
Recreio, CE 4700 
Leio I, ROM 
Leio I. CE 4700 
Faxinai, ROM 
FaxaaaL CE 4200,<50mm 
Faxinai, CE 42O0,>S0mn> 
Vcròmbo, UM1I. ROM 
Verdmbo,UMU,CPL 
Saneio, nana A, ROM 
Sangao, miaa A, CPL 
Sla. Augusta, ROM 
Sla. Augusta, CPL 

257 
155 
203 
182 
231 
192 
176 
203 
181 
186 
183 
239 
183 

Tabela 3 - Teores de Floor nu Carvão de Santa Tereãnha (RS) Camada 4, Sondagem ON9, em Diversas Densidades. 

Frações de 
Separação Frações ( « ) 

Finar nas 
Frações (ppaa) 

KdlQM te Finar 
(%) AcHnnlativa(ppfn) 

Carvio bruto 
Fjnos<200mesh 

<130g/cm3 

<l,65f/cin3 

<l,85g/cm3 

<2,10fc'cm3 

>2,10g/cm3 

— 
13 

37.1 
12,7 
16,4 
103 
22j0 

135 
154 
97 
133 
165 
159 
157 

-
13 

38,4 
51,1 
674 
78,0 
100 

-
154 
99 
107 
121 
126 
133 

Tabela 4 - Teores de Floor no Carvão da Mina Santa Augusta (SQ, em Diversas Densidades. 

Frações de 
Separação 

Rendimento di 
Frações (%) 

Finer nas 
Frações (ppm) 

ito Finar 
(%) Acumnfatív*(ppfn) 

Carvão broto 
Rnos<200mesh 

<130g/cm3 

<1^5g/cm3 

<1^5g/cm3 

<2,10g/cm3 

<2/«0f/cml 

>2y40g/cm3 

— 
0,9 
103 
8,0 
5,9 
83 
15,8 
50* 

184 
197 
114 
175 
189 
193 
187 
191 

-
0,9 

na 
19.2 
25,1 
33,6 
49,4 
100 

— 
197 
121 
143 
154 
164 
171 
181 
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Tabela 5 - Comparação entre os Teores de Flúor e de Fósforo nas Frações Flutuadas (f 1) e Afundadas (af). 

Carvão 

Santa Terezinha, 
camada 4, ON9 

Buüa-Leste, 
camada superior 

Butfa-Leste, 
camada mídia 

Frações de Separação -
Densidade em g/cm3 

fil,50 
fll,65 
fl 1,85 
fl2,10 
af2,10 

fll.90 
af2,40 

fll,90 
af2,40 

Flúor (FKppm) 

97 
133 
165 
159 
157 

121 
49 

127 
61 

Fósforo (PKppm) 

147 
29 

157 
140 
62 

<10 

177 
<10 

Tabela 6 - Concentração de Flúor em alguns Carvões Nacionais e Estrangeiros (ppm). 

Carvões 

Carvão ROM do Rio Grande do Sul 
Carvão ROM de Santa Catarina 
Carvões sul-africanos* 
Carvões britânicos* 
Carvões norte-americanos** 
Carvões australianos*** 
Carvões japoneses**** 

Floor (FKppm) 

Intervalo de Variação 

85-257 
186-239 
38-465 
0-175 

10-190 
15-500 

100-480 

Valor Médio 

172 
209 
148 

<88 
80 
80 
-

* Kunstmann et alíi (1963); 
** Abemethy & Gibson (1967); 

*** Swaine (1983); 
**** Abemethy & Gibson (1963). 
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MODIFICAÇÕES EM DOIS MÉTODOS ANALÍTICOS USADOS 
EM PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA: W e Sn 

Giuliana Rattí^ 
Durvalino F. da Rocha^ ' 

RESUMO Método 

- Misturar 0,25g de amostra (150n) com l,25g de 
fundente em tubo de ensaio de 18 x ISOmm, 
calibrado para 10ml. 

- Fundir em bico Meker e colocar o tubo da fusão 
dentro de oatro (25 x ISOmm), para evitar pos
síveis perdas. 

- Adicionar Sml de H2O e deixar em banho-maria 
por três horas. Desagregar o material aderido às 
paredes, completar 10ml e aquecer para com
pletar a solubilização. Centrifugar. 

-Transferir uma alíquota de lml para tubo de 
ensaio com tampa e adicionar Sml de solução 
SnCfc. 

Levar ao banho-maria por cinco minutos, adi
cionando 0,5ml da solução de zinco-ditiol, agitar 
e aguardar a formação do glóbulo de cor azul-
esverdeada sobrenadante. 

- Deixar esfriar e juntar 0,5ml de tolueno. Agitar, 
esperar a separação das fases e comparar com 
curva de padrões, considerando fator de diluição 
de 40 vezes. 

- Curva de padrões: de 0,1 a 10//g de W/10ml H2O, 
preparada conforme os dois últimos itens. 

- Mistura para fusão: SOOg de Na2COs + 400g de 
NaCl + lOOg KNO3, moídos juntos. 

-Solução de SnCl^lOg SnCb 2H2O em 500ml de 
HC1 concentrado. 

-Solução de zinco-ditiol: 0,3g de tolueno 3, 4 
díthiolzinc e lml de HCl em proveta com tampa, 
formando uma pasta amarelada. Adicionar ace
tato isoamílico até a marca dos 10ml, agitar e 
levar a 30ml com etanol. 

Este trabalho descreve pequenas modificações na me
todologia analítica tradicionalmente usada em campa
nhas deprospecçâo geoquímica para a quantificação de W 
eSna níveis deppm. 

Para a dosagem do W alterou-se a composição da 
solução corante, e nos dois métodos introduziu-se uma 
etapa de extração. 

Como resultado dessas modificações, aumentou-se a 
confiabilidade e rapidez na obtenção de resultados. 

INTRODUÇÃO 

Entre os métodos implantados no Laboratório de 
Geoquímica do ARM-DMGA (IPT), para acompa
nhamento de campanhas de prospecção geoquímica, 
dois apresentavam dificuldades em sua execução, 
comprometendo a qualidade dos resultados obtidos. A 
necessidade, porém, em quantificar W e Sn em grande 
número de amostras, rápida e eficientemente, levou à 
procura de pequenas modificações que contornassem os 
problemas encontrados. 

TUNGSTÊNIO 

A dosagem de W baseava-se nos métodos descritos 
por Stanton (1976; 1966), onde o W forma um complexo 
colorido com zinco-ditiol; a aplicação do método, feita 
em conformidade com a descrição desse autor, levava à 
obtenção de uma curva colorimétríca e de soluções pro
venientes das amostras de tom claro, débil, tornando 
difícil a distinção entre os teores, além de grande de
mora na formação do glóbulo contendo o W. 

As modificações introduzidas prendem-se a dois 
pontos: em primeiro lugar, modificação na solução de 
zinco-ditiol, fazendo com que a formação do glóbulo 
ocorra em apenas meia hora; e, em segundo lugar, mo
dificação do solvente usado para dissolução do glóbulo, 
testando-se com sucesso o tolueno. 

O rendimento obtido é de 50 amostras/homem/dia 
podendo-se, através de diluições, cobrir a faixa de 2ppm 
al%deW. 

'Paulo Abíb Engenharia S/A 
instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de Sfio Pauto-

IPT-DMGA 
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ESTANHO 

As metodologias descritas por Smith (1967) e Ward 
et alii (1963) serviram de base para a implantação desse 
método. Ao se tentar executar as dosagens em amostras-
padrão, constatou-se que o primeiro método gerava 
soluções de baixa intensidade de cor, enquanto o segun
do mostrava uma diferença de tonalidade entre amostras 
e padrões. As dificuldades foram contornadas acrescen-
tando-se, à metodologia de Smith (op. cit.), uma extra
ção de complexo de Sn por uma mistura de solventes 
orgânicos. 

Método 

- Fazer sublimar 0,25g de amostra (150)0 c o m 0,5g 
de iodeto de amônio em tubo de ensaio de 16 x 
180mm, evitando perda de vapores por inclinação 
do tubo. 

- Deixar esfriar e adicionar 5ml de solução de eta-
nol, agitar e colocar em banho-maria (80-90°C) 
por alguns minutos. Agitar e centrifugar. 

-Transferir uma alíquota de 2ml para tubo de 
ensaio com tampa rosqueada e adicionar Sml de 
solução-tampão (pH2,4). Caso não ocorra com
pleto descoramento da solução (devido ao ferro), 
adicionar lml de solução-tampão e alguns cristais 
de ácido ascórbico, aquecendo levemente. 

- Adicionar lml da solução de galeína e levar a ± 
10ml com solução-tampão; agitar e deixar em 
repouso por 15 minutos para desenvolvimento da 
cor. 

-Adicionar 2ml de solução de cicloexanona + 
MIBK 2:1, agitar e deixar separar as fases. Com
parar com escala de padrões. 

-Escala de padrões: Sublimar 0,5g de NH4I em 
dois tubos de ensaio: o primeiro será o branco 
da escala e o segundo receberá 5ml de solução 
de Sn em HC1 com Sug/ml. Proceder conforme 

os dois primeiros itens. 
A escala é construída pipetando-se teores crescentes 

de Sn (do tubo 2) e completando-se o volume até lml 
com quantidades decrescentes do branco (tubo 1). 
Adiciona-se 4ml de solução-tampão em cada tubo e 
continua-se conforme os dois últimos itens. 

- Solução de etanol: Misturar HC1 2N e etanol na 
proporção de 1:1 - Renovar a cada dois dias. 

- Solução de galeína: 0,02g de 4,5- diidroxifluo-
resceína em 100ml de etanol. 

- Solução-tampão de pH 2,4: 15g de NaOH em 200 
ml H2O. Após esfriar, misturar com 106g de 
ácido cloroacético em 300ml H2O. Adicionar 5g 
de ácido ascórbico e levar a II. Renovar a cada 
dois dias. 

CONCLUSÕES 

Os dois métodos descritos, embora não apresentem 
roteiros marcadamente diferentes dos utilizados por 
muitos laboratórios, trouxeram importantes contri
buições à rotina de análises geoquímicas empregadas em 
campanhas de prospecção, quanto à agilização dos tra
balhos, segurança nas comparações visuais e confiabi
lidade nos resultados. 
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MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS TERRAS 
RARAS, COM SEPARAÇÃO PRÉ-IRRADIAÇÃO SEGUIDA 

DE ATIVAÇÃO NEUTRÔNICA. APLICAÇÃO AOS 
PADRÕES BRASILEIROS BB-1 E GB-1 

A.L. Alcalá(1) 

A.M.G. Figueiredo* ' 
L.S. Marques(2) 

K Astolfo(2) 

RESUMO 

Foi desenvolvido um método de separação dos ele
mentos terras raras (ETR), prévio à irradiação, para a sua 
determinação em rochas, por análise por ativação com 
neutrons. 

Foram analisados os padrões geológicos brasileiros 
BB-1 e GB-1, fornecidos pelo Instituto de Geociências da 
Universidade Federal da Bahia. 

O método consistiu na digestão ácida das rochas, 
retenção dos ETR em uma resina Dowex 50WX8, 
posterior ehüção com HCl 6M e coprecipitação dos ETR 
com oxalato de cálcio. Desse modo, interferentes como U, 
Th,Tae Fe foram eliminados. 

Determinaram-se dez elementos da família (La, Ce, 
Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Ho, Yb e Lu). A determinação de Pr 
constitui uma contribuição importante ao conhecimento 
do teor dos ETR nesses padrões, desde que ainda não 
existem resultados na literatura. Os valores obtidos para os 
demais ETR foram comparados com os dados já existen
tes e algumas discrepâncias são discutidas. 

INTRODUÇÃO 

Os elementos terras raras (ETR) têm sido muito 
utilizados em estudos geoquímicos, visando a aplicações 
tanto de importância econômica (Neary & Highley, 
1984), como também em investigações petrogenéticas 
(Allégre & Minster, 1978; Hanson, 1980; Haskin, 1984; 
Le Roex, 1987). 

Diversas técnicas analíticas são empregadas para a 
determinação desses elementos químicos em amostras 
geológicas. Entretanto, o método de ativação neutrônica 
associado à espectrometria de raios X e gama, em-
pregando-se detetores de alta resolução, destaca-se dos 
demais por apresentar uma série de vantagens que faz 
com que essa técnica seja aplicada em um grande nú
mero de laboratórios. 

A análise por ativação neutrônica fornece resultados 
com elevada precisão e exatidão, apresentando também 
alta sensibilidade e grande rapidez (Henderson & Wil
liams, 1981; Potts, 1983; Vasconcellos et alii, 1986). Essa 

técnica permite determinar simultaneamente, em me
didas puramente instrumentais, em geral oito ETR (La, 
Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb e Lu) presentes a níveis de 
traços (Henderson & Pankhurst, 1984; Marques et alii, 
1989). Para requerer pequenas quantidades (aproxima
damente lOOmg) de material para análise, o método é 
bastante apropriado para determinações em minerais 
(Lufar & CarmichaeL 1980; Vülemant et alii, 1981; De 
Pieri et alii, 1984). 

Entretanto, o método de análise por ativação neu
trônica instrumental apresenta limitações quando é de 
interesse determinar um maior numero de elementos da 
família ou nos casos em que as concentrações dos ETR 
são muito baixas (inferiores a 0,lppm). Além disso, 
quando há interferências espectrais acentuadas, absor
ção da radiação gama pela amostra, saturação do sis
tema de detecção devido às altas atividades X e gama 
induzidas e interferências provocadas pela formação de 
produtos de fissão do urânio, torna-se necessário efetuar 
um processamento químico pré ou pós-irradiação. 

Neste trabalho é apresentado um método de sepa
ração química pré-irradiação, semelhante ao proposto 
por Voldet & Haerdi (1976), que se baseia na retenção 
dos ETR em uma resina de troca iônica com posterior 
eluição e precipitação dos oxalates. A aplicação desse 
método permite tanto aperfeiçoar a qualidade dos resul
tados de medidas instrumentais, como também analisar 
elementos de difícil determinação sem tratamento quí
mico da amostra, como por exemplo praseodímio e hól-
mio. 

O processo de separação estabelecido foi aplicado 
na análise de padrões geológicos brasileiros BB-1 e GB-
1 (UFBa) que apresentam, até o momento, poucos resul
tados para as concentrações dos ETR (Dutra, 1984; 
Figueiredo & Marques, 1989). 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleate*- Comissão 

Nacional de Energia Nuclear-Divisao de Radtoquímíca 

instituto Astronômico e Geoflüco da Unívenidade de SSo 
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Antes de se aplicar o método de separação pré-
irradiação dos ETR a amostras geológicas, foi neces
sário estabelecer as melhores condições experimentais 
para retenção e eluição desses elementos. Para tanto, 
foram realizados experimentos com soluções de tra
çadores radioativos de alguns dos ETR separadamente, 
com o objetivo de se construir suas curvas de eluição. 

Estabelecimento do Método de Separação 
Pré-Irradiação 

Os ETR escolhidos para o estabelecimento do mé
todo foram os elementos La, Lu e Yb, respectivamente 
representantes dos ETR leves, intermediários e pesados. 
Desse modo, pode-se estimar o comportamento de todo 
o grupo dos lantanídios. O elemento Yb foi escolhido ao 
invés do Lu devido às suas características nucleares mais 
favoráveis para o uso como traçador radioativo. 

Preparação das soluções de traçadores radioativos 

Cerca de 2mg dos óxidos de cada um dos elementos 
(La, Eu e Yb) foram acondicionados separadamente em 
envelopes de alumínio, colocados em recipientes apro
priados para uso no reator IEA-R1 e irradiados por oito 
horas em um fluxo de 10 n.cm" . Desse modo foram 
obtidos principalmente os radioisotope ^ a ( t i / 2 = 
40,3b, l52Eü(ti/2 = 12,2a), 169Yb(tj/2 = 30,6d) e 
17*Yb(ti/2 = lOlh). 

Após um tempo de resfriamento de um dia (para o 
La) e de cerca de cinco dias (para o Yb e Eu), foram 
preparadas soluções dos elementos irradiados por dis
solução a quente dos seus óxidos em HC1 0,1M. As 
concentrações das soluções obtidas foram da ordem de 
0,2 mg/ml. 

As concentrações das soluções foram escolhidas de 
modo que uma alíquota de 1,0ml da solução de traçador 
produzisse uma atividade da ordem de 1,5x10 con
tagens por minuto em um detector de raios gama de 
Nal(Tl) acoplado a um analisador monocanal. Essa 
atividade foi suficiente para acompanhar o radioisótopo 
durante o processo cromatográfico. 

Preparação da coluna de troca iônica 
e da solução-carga 

A resina utilizada foi a Dowex 50WX8 (200-400 
mesh, 15mm de diâmetro, 120mm de altura), previa
mente acondicionada em Hcl 4M. 

Com o objetivo de reproduzir as condições encon
tradas na análise de uma amostra geológica, a solução-
carga foi preparada a partir de uma amostra de rocha, 
dissolvida conforme o processo descrito a seguir. Isso foi 
feito pois os resultados obtidos somente com as soluções 
de traçadores poderiam não ser representativos, devido 
a outros elementos presentes na matriz. 

Desse modo, foram preparadas três soluções, cada 
uma contendo lml da solução de cada traçador, adi
cionado a Sml da solução de HC1 (J,1M obtida ao final do 
processamento de dissolução da rocha. 

Construção das curvas de eluição 

As soluções preparadas, cada uma contendo um dos 
traçadores radioativos, foram percoladas na coluna, com 
uma vazão de O^ml/min. A eluição foi feita com 170ml 
de solução de HC16M. 

Para a construção das curvas de eluição foram toma
das alíquotas de lml, a cada 2ml de eiuído. Essas alí
quotas foram medidas no detector de Nal(TL). A partir 
das atividades determinadas, foram estabelecidas as cur
vas apresentadas na figura 1. Desse modo, pôde-se cons
tatar que, nessas condições, os ETR são totalmente 
eluídos no intervalo de 10 a 140ml, iniciando com os 
pesados e finalizando com os leves. 

Aplicação do Método a Padrões Geológicos 

Tendo-se estabelecido as melhores condições ex
perimentais para a pré-separação dos ETR, aplicou-se o 
método na análise dos padrões geológicos brasileiros 
BB-1 e GB-1. 

Todos os reagentes utilizados no processamento fo
ram de grau analítico. 

Tratamento das amostras 

Cerca de 200mg da rocha-padráo pulverizada so
freram ataque químico com uma mistura de ácidos ní-
trico, fluorídrico e perclórico concentrados (2ml de ca
da) em bomba de teflon, por oito horas, em estufa a 
90°C. 

Após essa etapa, evaporaram-se os ácidos e o resíduo 
foi retomado em cerca de 25ml de HNO3 diluído. Na 
solução obtida precipitou-se o hidróxido de ferro por 
adição de hidróxido de amônio concentrado. No caso do 
padrão GB-1 foi necessário adicionar, nessa etapa, lml 
de solução de carregador de ferro (lmg de Fe por ml), 
para que a precipitação do hidróxido de ferro e, con
seqüentemente, a coprecipitação dos ETR, fosse quan
titativa. 

A solução obtida foi centrifugada, o sobrenadante 
desprezado e o precipitado lavado com água destilada 
contendo algumas gotas de NH4OH. O processo foi 
repetido e o sobrenadante desprezado. 

Os hidróxidos foram dissolvidos cm HC1 diluído, a 
solução transferida para um béquer c evaporada até 
quase a secura. O resíduo foi retomado em 5ml de HCI 
0,1M. 

Cromatografia de troca iônica 

A preparação da coluna e as condições de perco
lação e eluição foram descritas anteriormente, 
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Conforme estabelecido, foram desprezados os 10 
primeiros ml do eluído e os 140ml seguintes foram reu
nidos em um mesmo recipiente. 

Precipitação dos oxalatos 

À solução obtida na etapa anterior adicionaram-se 
2ml de solução de nitrato de cálcio de concentração 
lmg/ml. Evaporou-sc a solução à secura, retomou-se o 
resíduo em solução de hidróxido de amônio (pH = 5) e 
precipitaram-se os oxalatos, adicionando-se 2ml de solu
ção saturada de ácido oxálico. Centrifugou-se a solução, 
desprezou-se o sobrenadante e secou-se o precipitado 
em estufa a 90°C por cerca de oito horas. 

O precipitado de oxalatos obtido foi transferido 
quantitativamente para cápsulas de polietileno de alta 
pureza apropriadas para irradiação. 

Preparação das soluções de padrões de ETR 

Como padrão foram utilizadas concentrações conhe
cidas dos ETR. Essas soluções foram preparadas pela 
dissolução de óxidos de ETR de alta pureza em solução 
de HC1 0,1N, de modo a obter concentrações bem de
finidas (da ordem de lmg/ml). Alíquotas convenientes 
das soluções preparadas foram pipetadas sobre papel de 
filtro, que foram acondicionados em cápsulas de polie
tileno idênticas às que foram utilizadas para as amostras. 

Irradiação e contagem 

Amostras e padrões foram irradiados conjuntamen
te, em um mesmo dispositivo de irradiação, durante oito 
horas em fluxo de 10 n.cm" .s* . 

A determinação dos radionuclídcos foi feita por es-
pectrometria gama, utilizando-se um detector de Ge(Li) 
de resolução 2,7keV para o pico de 1332keV do Co. 

As características nucleares dos elementos analisa
dos, bem como o tempo decorrido entre o final da 
irradiação e a medida da atividade (tempo de decaimen
to) para cada elemento, encontram-se na tabela 1. 

As concentrações dos ETR foram calculadas com
parando-se a intensidade da radiação gama caracte
rística em cada rocha-padrão analisada e nos padrões 
pipetados. Maiores detalhes sobre o princípio do méto
do podem ser encontrados em Vasconcellos et alii (pp. 
cit.), Marques et alii (op. cit.) e Figueiredo & Marques 
(op. cit.). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos para os padrões BB-1 e GB-1, 
utilizando-se o procedimento experimental estabeleci
do, encontram-se na tabela 2, juntamente com os valores 
apresentados na literatura (Dutra, op. cit.; Figueiredo & 
Marques, op. cit.). 

A determinação do elemento praseodímio, para o 

qual não existem ainda resultados na literatura, con
stituiu uma contribuição ao conhecimento do teor dos 
ETR nos padrões analisados. 

Pôde-se observar que os resultados obtidos para o 
padrão BB-1 concordam com os valores já existentes. 
Para o padrão GB-1 notam-se algumas discrepâncias, 
principalmente para os ETR pesados. Isso poderia ser 
explicado por uma possível perda nas primeiras frações 
de eluiçâo, uma vez que os ETR pesados são os 
primeiros elementos a serem liberados da coluna 
catiônica. Considerando-se que os resultados obtidos 
em todas as determinações efetuadas foram concordan-
tes, se houve uma perda, esta deve estar relacionada com 
a composição química desse padrão (granito), muito 
diferente da do BB-1 (basalto). 

Além disso, deve-se ressaltar que este trabalho en
contra-se em andamento e que os resultados são pre
liminares. Deve-se considerar também que, como exis
tem poucos dados na literatura, a incerteza nos valores 
verdadeiros é ainda relativamente grande. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método de pré-separação desenvolvido mostrou-
se eficiente para separação do grupo dos ETR de 
elementos interferentes no espectro de raios gama, prin
cipalmente tântalo, tório e ferro. O primeiro prejudica a 
análise de Yb e Gd, o tório interfere na determinação de 
Gd e Tb e o ferro, na determinação do Ce. 

Além disso, uma vez que o urânio é eliminado no 
processo de separação pré-irradiação, não há formação 
dos produtos de fissão 140La, 1ÔSm, 141Ce e 147Nd 
(Landsbcrger, 1986). Esses radioisótopos, por serem os 
mesmos utilizados para os cálculos de concentração des
ses elementos, prejudicam as análises quando a con
centração de urânio na amostra 'oi relativamente ele
vada (May & Pinte, 1984). 

Uma vez livre das interferências, obtiveram-se espec
tros de raios gama menos complexos, observando-se de 
forma qualitativa apenas a presença de Sc, Ca (devido à 
adição desse elemento como carregador) e Na (cm pe
quenas quantidades). 

Além das vantagens já citadas, o método de sepa
ração desenvolvido é simples c rápido, possibilitando o 
processamento de várias amostras simultaneamente. 

Em relação à separação radioquímica (após a irra
diação), o método apresenta a vantagem adicional Jc se 
evitar o manuseio de material radioativo (no caso, a 
amostra irradiada), não requerendo a utilização de 
laboratórios equipados para essa finalidade. Além disso, 
a pré-separação permite determinar elementos que 
produzem radioisótopos de meias vidas relativamente 
curtas, como por exemplo praseodímio c hólmio, que 
não podem ser determinados nas separações 
radioquímicas convencionais, já que os radioisótopos 
decaem significativamente durante o processamento. 

Para a determinação do elemento Dy, cujo radio-
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efetuadas irradiações curtas (até 30 minutos). Após um 
tempo de decaimento de cerca de 10 dias as mesmas 
amostras poderão ser reirradiadas, por oito horas, pos
sibilitando a determinação dos demais ETR. 

Já que os elementos Gd e Tm fonuam, no processo 
de ativação, radioisótopos de meias vidas bem mais lon
gas (U3Gd-ti/2 = 236 d; 170Tm-ti/2 = 128 d), poderão 
ser efetuadas medidas após um tempo de decaimento de 
cerca de dois meses. Esse tempo é suficiente para o 
decaimento do T>m, principal interferente nessas 
determinações. 

O trabalho encontra-se ainda em fase de desenvol
vimento, pretendendo-se efetuar um maior número de 
análises para aprimorar a qualidade dos resultados, bem 
como realizar a determinação de outros ETR, como por 
exemplo Gd, Dy e Tm. 
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Fig. 1 - Curvas de eluição referentes aos elementos La. Eu e Yb 

Tabala 1 - Características Nucleares dos Elementos Analisados. Energia dos Raios Gana Utilizados nos 
Cálculos e Tempo de Decaimento para as Contagens. 

Elemento 

La 

Ce 
Pr 
Nd 
Sm 
Eu 

Tb 

Ho 
Yb 

Lu 

Radioisotope» 

140^ 

MlCe 
142Pr 

147Nd 

153Sm 
152Eu 

loon, 

166Ho 
175Yb 
169Yb 

177Lu 

Meia Vida 

40,3 h 

32,5 d 
19,2 h 
11,1 d 
47,1 h 
12,2 a 

73 d 

26,9 h 
101 h 
30,6 d 

6,75d 

Energia (keV) 

328,6 
486,8 

1595,4 
145,4 

1575,5 
531,0 
103,2 
121,8 
344,2 

1407,5 
298,6 
879,4 

80,6 
396,1 
177,0 
197,8 
113,0 
208,4 

Decaimento (d) 

2 

10 
2 

10 
2 

10 

10 

2 
6 

10 

10 

h = horas; d = dias; a = anos 

Tabela 2 - Resultados Preliminares para Concentração dos ETR nos Padrões Geológicos Brasn. vos BB—1 
eGB-1. 

La 
Ce 
Pr 
Nd 
Sm 
Eu 
Tb 
Ho 
Yb 
Lu 

Este 
Trabalho 

34,0 ±0,8 
65 ±2 

7,4 ±0,6 
34 ±3 

5,9 ±0,8 
1,5 ±0,1 
0,9 ±0,1 
0,89+0,03 
2,2 ±0,2 
0/40±0,06 

PADRÃO B B - 1 

Figueiredo & 
Marques (1989) 

32 ±2 
68 ±4 

-
32 ±5 
6,7 ±0,6 
1,60±0,09 
O,88±O,07 

-
2,6 ±0,2 
0,42±0,04 

Dutra 
(1984) 

31,8 
63,3 

-
32,7 

8,1 
1,6 
-
1,2 
2,5 
0,34 

Este 
Trabalho 

60 ±5 
94 ±2 
12 ±1 
34 ±3 
5,4 ±0,1 
0,71 + 0,02 
0,23±0,06 
0,34±0,05 
0,40±0,06 
0,05±0,02 

PADRÃO G B - 1 

Figueiredo & 
Marques (1989) 

66 ±3 
119 ±4 

-
38 ±6 
6,6 ±0,5 
0,98±0,05 
0,40±0,02 

-
0,73±0,09 
0,12±0,01 

Dutra 
(1984) 

63 
108 

-
39 

7,8 
0,97 
-

0,35 
0,61 
0,079 
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PADRÕES BRASILEIROS DE LATERITO - I 

Hugo Augusto Spinelli 
Glória Berenice C.T.C. Brazão da Silva 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM 

RESUMO 

Dois padrões brasileiros de iaterito estão sendo ela
borados no LAMIN - CPRM. A quantidade de material 
disponível situa os padrões numa posição intermediária 
entre padrões de acompanhamento interno e padrões in
ternacionais certificados, limitando o número de labo
ratórios participantes e o tipo das análises. A origem, tipo 
de coleta e processos de pulverização, homogeneização e 
verificação da homogeneidade do material são descritos 
em detalhe. O esquema analítico previsto inclui iden
tificação mineralógica e determinação química de elemen
tos maiores e menores e elementos-traço, abrangendo ter
ras raras e metais preciosos. O tratamento estatístico dos 
dados compreende o estudo dos resultados obtidos para 
cada alíquota analisada - teste de Dixon e testes keh, e 
análise das variâncias entre os resultados obtidos para as 
diferentes alíquotas analisadas - testes de Cochran, Fisher 
e Bartlett. O conjunto de testes já está organizado para 
utilização em microcomputador tipo PC. A caracterização 
do material por difração de raios X, uma análise de 
varredura - espectrográfica de emissão semiquantitativa, e 
o conjunto dos teste estatísticos utilizados para o exame 
critico dos resultados serão fornecidos aos laboratórios, 
juntamente com as amostras para análise. 

INTRODUÇÃO 

A necessidade de produção de padrões gcoquímicos 
brasileiros, tão destacada no Ia Congresso Brasileiro de 
Geoquímica (Hirson & Boaventura, 1987; Boaventura & 
Hírson, 1987; Linhares, 1987), aliada à falta de padrões 
de lateritos do Brasil e à intensificação, na última dé
cada, da pesquisa desse material, encontrado em toda a 
Amazônia, fizeram com que o Laboratório Central de 
Análises Minerais - LAMIN, da Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais - CPRM, se dispusesse a confec
cionar padrões brasileiros de Iaterito. 

Até o momento, o LAMIN colaborou na elaboração 
de padrões certificados de materiais geológicos inter
nacionais e nacionais através da execução de análises 
químicas e desenvolveu padrões de acompanhamento 
interno próprios. 

Um projeto para montagem de um laboratório ex
clusivo para confecção de padrões certificados de rochas 
brasileiras já foi elaborado mas, mesmo antes de sua 
instalação, o interesse crescente pelo estudo de lateritos 
levou-nos a pensar na confecção de padrões desse mate

rial em quantidade limitada pelas condições disponíveis 
para pulverização e homogeneização sem perigo de con
taminação. Esse foi o fator condicionante da elaboração 
de dois padrões brasileiros de Iaterito, intermediários 
entre um padrão de acompanhamento interno - 4 a 5kg, 
e um padrão certificado internacional, que exige quan
tidade superior a 100kg para que possa haver parti
cipação do maior número de laboratórios possível e 
disponibilidade de adequada quantidade de material 
certificado para distribuição efetiva. 

ORIGEM E COLETA 

A coleta das duas amostras de Iaterito foi realizada 
pelo Professor Marcondes Lima da Costa, do Centro de 
Geociências da Universidade Federal do Pará e pelo 
Geólogo Eric Araújo, da CPRM, em 10.12.1988, na 
porção central da serra do Pirocaua, situada no mu
nicípio de Godofredo Viana, Maranhão (coordenadas: 
45644'28"Wel°16'54nS). 

Atendendo ao nosso pedido de exemplares típicos de 
corpos lateríticos brasileiros, para confecção de padrões 
que pudessem ser utilizados pela comunidade geológica, 
duas amostras da crosta, na superfície do platô, nos 
foram enviadas. A coleta dessas amostras de rocha dura 
foi feita com auxílio de marreta, levando à obtenção de 
fragmentos de 0,5 a l,0kg. 

As duas amostras já vieram identificadas com as 
siglas LTRT-PDA e LTRT-PDB, as quais foram por nós 
conservadas, e possuem, respectivamente, coloração 
amarelada e marrom-avermelhada. 

PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Cominuiçáo 

As amostras de Iaterito, LTRT-PDA e LTRT-PDB, 
pesando, respectivamente, em torno de 10 a 16kg, foram 
britadas a menos 10 malhas utilizando um britador de 
mandíbulas e, após homogeneização por rolamento, 
uma porção adequada (Taggart, 1954) de cada uma das 
amostras foi retirada, através de quarteamcnlo, para 
identificação mineralógica por difração de raios X. Após 
o rolamento as amostras de Iaterito foram reduzidas a 
menos 200 malhas (Smith et alii, 1929) cm moinho de 
disco de porcelana de 8". Cuidados especiais foram uti
lizados nessa etapa da cominuiçáo das amostras, a fim de 
evitar formação excessiva de finos, sendo o conjunto de 
operações - moagem e peneiramenlo manual - repetido 
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no material retido, até que a quantidade total da amostra 
estivesse na granulometria desejada. 

Homegeneização 

A homogeneização do material pulverizado a menos 
200 malhas (10kg de LTRT-PDA e 16kg de LTRT-PDB) 
obedeceu ao fluxograma detalhado a seguir: 

a) Homogeneizar o material durante duas horas, 
em misturador de pó em V com capacidade para 
1001; 

b) Dispor o material em pilha longitudinal de 
seção triangular e cortar em quatro partes iguais, 
no sentido do comprimento (porções 1, 2, 3 e 4); 

c) Reunir as porções 1 e 3 para formar a sub-
amostra C e as porções 2 e 4 para formar a 
subamostra D, pesando cada uma dessas sub-
amostras, referentes aos lateritos LTRT-PDA e 
LTRT-PDB, respectivamente, 5 a 8kg; 

d) Homogeneizar cada uma das subamostras C 
e D, durante duas horas, em misturador de pó 
em V com capacidade para 101; 

e) Dispor cada uma das subamostras C e D em 
pilha longitudinal de seção triangular, e cortar 
cada pilha em duas partes; para o laterito LTRT-
PDA as duas porções obtidas correspondem a 
3/5 e 2/5 do total, e para o laterito LTRT-PDB 
correspondem a 3/4 e 1/4 do total; 

f) Para cada um dos lateritos, reunir a porção 
maior da subamostra C com a porção maior da 
subamostra D (3/5 para o laterito LTRT-PDA e 
3/4 para o laterito LTRT-PDB) e estocar; 

g) Para cada um dos lateritos reunir a porção 
menor da subamostra C com a porção menor da 
subamostra D (2/5 para o laterito LTRT-PDA e 
1/4 para o laterito LTRT-PDB), para continuar 
o processo (4kg de cada laterito); 

h) Homogeneizar o material proveniente da e-
tapa anterior, durante duas horas no misturador 
de pó usado na etapa d; 

i) Dispor o material em pilha longitudinal de 
seção triangular, e cortar em quatro partes iguais 
(porções 1, 2, 3 e 4); 

j) Reunir as porções 1 e 3 da etapa anterior, 
para formar a subamostra E, e as porções 2 e 4 
para formar a subamostra F, pesando cada uma 
das subamostras 2kg; 

1) Homogeneizar cada uma das subamostras E e 
F, durante duas horas, no misturador de pó usado 
na etapa d; 

m) Quartear as subamostras E e F, dispostas 
cada uma em pilha circular, e reunir os setores 
opostos do círculo para dividir em duas porções 
cada uma das subamostras; 

n) Estocar, junto ao material da etapa f, a me
tade de cada uma das subamostras E e F; 

o) Reunir as metades restantes de cada uma das 
subamostras E e F (2kg) e homogeneizar durante 
duas horas no misturador utilizado na etapa d; 

p) Dispor o material homogeneizado na etapa 
anterior em pilha circular e cortar em quatro 
partes; 

q) Reunir os setores opostos, 2 a 2, e misturar 
por rolamento para obter as amostras A e B; 

r) Dispor cada uma das amostras A e B em pilha 
longitudinal de seção triangular, e cortar cada 
pilha em 25 alíquotas de aproximadamente 40g 
cada; 

s) Colocar as alíquotas em frascos numerados de 
acordo com a sua posição nas pilhas da etapa 
anterior, de Al a A25, e de BI a B25, correspon
dendo as posições 1 e 25, respectivamente, aos 
extremos de cada pilha. As alíquotas Al até A25 
e BI até B25, para cada um dos lateritos LTRT-
PDA e LTRT-PDB, são representativas (Taggart, 
op. cit.) do material estocado na etapa f do 
processamento de homogeneização. O material 
estocado deverá ser submetido ao processo de 
homogeneização antes de ser novamente mos
trado. 

VERIFICAÇÃO DA HOMOGENEIDADE 
DAS AMOSTRAS 

Para verificação da homogeneidade do material ob
tido, representativo dos lateritos LTRT-PDA e LTRT-
PDB, foram selecionadas, para análise, as alíquotas Al, 
A12, A25, BI, B12 e B25 de cada um deles. A razão da 
escolha foi aumentar a probabilidade de detecção de 
qualquer heterogeneidade. 

Escolha da Propriedade a Determinar 

A propriedade escolhida para ser utilizada na ve
rificação da homogeneidade dos padrões foi o teor de 
Mn. 
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Os fatores condicionantes dessa escolha foram os 
seguintes: 

a) utilização de pequena quantidade de amostra 
(SOmg) para cada determinação, o que acentua a pos
sibilidade de detecção de heterogeneidade; 

b) precisão e rapidez da determinação 

Em cada uma das alíquotas selecionadas foram efe
tuadas seis determinações do teor de Mn. Não foram 
utilizadas duplicatas e sim repetições, a fim de evitar 
análises em paralelo para a mesma alíquota. Assim, as 
repetições foram programadas de forma a evitar que 
análises da mesma alíquota fossem feitas ao mesmo 
tempo. 

A determinação de Mn foi realizada por espectro-
metria de absorção atômica, em solução de HC1 a 10%, 
após abertura total de SOmg de amostra com mistura de 
ácidos fortes (HF, HCIO4, HNO3). 

Estado Estatístico dos Resultados de Análise 

Para verificar a coerência dos dados obtidos para 
cada alíquota analisada, foram aplicados o teste de 
Dixon (Dixon & Massey, 1969) e os testes k e b (ASTM, 
1988). 

Após a aprovação dos resultados foi utilizado o teste 
de ordenação (Youden, 1975; Steiner, 1975) entre os 
resultados das determinações efetuadas nas diferentes 
alíquotas, a fim de verificar a normalidade da distri
buição dos mesmos. 

Finalmente, foi feita uma análise entre as variâncias 
dos resultados obtidos para as diferentes alíquotas atra
vés do emprego dos testes de Cochran (Snedecor & 
Cochran, 1973), Fisher (Fisher, 1973) e Bartlett (Bennett 
& Franklin, 1954). 

O resultado desse estudo demonstrou a homoge
neidade do material preparado, que será submetido ao 
esquema analítico descrito a seguir. 

ESQUEMA ANALÍTICO 

O esquema analítico proposto para os dois padrões 
de lateríto parte de uma identificação mineralógica, rea
lizada na porção de cada uma das amostras retirada na 
granulometria de menos 10 malhas, e prevê análise quí
mica de elementos maiores e menores e de elementos-
traço, incluindo terras raras e metais preciosos, nas 
amostras a menos 200 malhas, já homogeneizadas, uti
lizando sempre aberturas totais para liberar quaisquer 
elementos fixados na estrutura. 

Identificação Mineralógica 

LTRT-PDA - Foram detectados como componentes 
essenciais minerais da série crandaUita-goyazita e goe-
thíta, e como acessórios quartzo, turmalina, rutilo e 
zireão. 

LTRT-PDB - Foram detectados como componentes 
essenciais hematita, goethitá e mineral da série crandal-
lita-goyazita, e como acessórios quartzo, turmalina, ru
tilo e zireão. 

O estudo mineralógico foi efetuado por difração de 
raios X e completado por observação ótica, espectro-
grafia óptica de emissão e análise química por espec-
trometria de absorção atômica para Ca e Sr. Os resul
tados da análise química que indicam uma relação de 
Ca:Sr da ordem 1:1 nas duas amostras, aliados aos resul
tados espectrográficos para Ba e Ce, permitem clas
sificar o mineral fosfático como membro intermediário 
da série crandaUita-goyazita. 

Determinação de Elementos Maiores e Menores 

As propriedades, concernentes a esse tópico, a serem 
determinadas nos dois lateritos LTRT-PDA e LTRT-
PDB - Fe203, AI2O3, TÍO2, P2O5, CaO, SrO e SÍO2 -
foram definidas pelo conhecimento dos minerais presen
tes nos mesmos, aliadas à observação dos resultados da 
análise espectrográfica semiquantitativa de varredura. 

A idéia inicial é a de utilizar métodos de química 
clássica e métodos instrumentais. A definição será es
tabelecida antes da segunda etapa prevista para o pre
sente trabalho - o estudo interlaboratorial. 

Determinação de Elementos-Traço 

De acordo com os mesmos critérios adotados an
teriormente, e considerando as quantidades de LTRT-
PDA e LTRT-PDB disponíveis, as propriedades a se
rem determinadas nos dois padrões de lateríto são: As, 
B, Ba, Cr, Cu, Mn, Sc, V, Y e Zr. 

Para a anáUse desses elementos está prevista a uti
lização de espectrometria de absorção atômica, espec-
trometria de plasma, fluorescência de raios X e es-
pectrografia óptica de emissão. 

Determinação de Terras Raras 

A ocorrência de terras raras não nos parece promis
sora. Os teores encontrados para La, Y e Zr, na análise 
de varredura, são muito baixos para levar a uma expec
tativa de teores expressivos para Ce. Isso, entretanto, 
não invalida totalmente uma tentativa de determinação 
do teor de Ce, cujo limite de detecção na análise de 
varredura é relativamente alto. Assim, a determinação 
dos teores de Ce e La em LTRT-PDA c LTRT-PDB 
será realizada, principalmente, visando a um maior con
hecimento dos problemas existentes na determinação de 
terras raras em lateritos. 

O método de análise previsto nesse caso, a espec
trometria de plasma, deverá ser utilizado após uma fase 
de pré-concentração, provavelmente com utilização de 
resinas trocadoras de íons. 
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Determinação de Metais Preciosos 

A possibilidade da existência de Au como minera) 
próprio associado com minérios de ferro, contrabalança 
a falta de indicação clara para determinação desse ele
mento em LTRT-PDA e LTRT-PDB, através dos cri
térios adotados nos três últimos itens. Assim, está previs
ta a análise de Au, utilizando métodos conjugados de 
análise, tais como ensaio por fusão e espectrometria de 
absorção atômica ou de plasma. 

A determinação de metais do grupo da platina não 
será feita em LTRT-PDA e LTRT-PDB em virtude da 
limitada quantidade disponível desses dois lateritos e 
dos baixos teores de Ni aliados a teores de Cr não muito 
promissores. 

PROGRAMA INTERLABORATORIAL 

O LAMIN coordenará o programa interlaboratorial 
para os dois padrões de laterito LTRT-PDA e LTRT-
PDB. 

Cartas-convite, para participação na segunda fase 
deste trabalho, serão enviadas a laboratórios nacionais 
que estejam interessados na determinação de todas as 
propriedades previstas no programa, ou de apenas al
gumas. Aos participantes serão fornecidos a identifi
cação mineralógica, uma análise de varredura semiquan-
titativa de espectrografia óptica de emissão e o conjunto 
de testes estatísticos utilizados para o exame crítico dos 
resultados, já organizado para uso em microcomputador 
tipo PC. 

CONCLUSÃO 

A partida para elaboração de uma série de padrões 
brasileiros de laterito, bem característicos do nosso país, 
foi dada pelo LAMIN. Os dois padrões LTRT-PDA c 
LTRT-PDB já estão prontos para serem submetidos ao 
programa interlaboratorial previsto como prossegui
mento deste trabalho, após o qual outros se seguirão. 
Pretende-se, assim, dotar o Brasil de padrões de um 
material geológico encontrado em vasta porção de nosse 
território, a Fim de contribuir cada vez mais para o 
desenvolvimento da pesquisa geológica. 
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THE DETERMINATION OF PRECIOUS METALS IN GEOLOGICAL 
SAMPLES BY ICP-MASS SPECTROMETRY 

Eric Denoyer and Richard Ediger} 

James Hager"' 

INTRODUCTION THE ANALYTICAL CHALLENGE 

Referring to gold and the platinum group elements 
(PGE's) as precious metals reflects their rare occur
rence in nature and their high economic value. Explora
tion for precious metals deposits is typically charac
terized by large-scale sampling efforts over a gridded 
region to r^abfeh a coiicemratk» contour inapdescrib-
ing the distribution and occurrence of economically im
portant deposits. Consequently, analytical methods 
developed for the determination of precious metals in 
geological samples must have sufficient sensitivity to 
quantify individual PGE's at the nanogram per gram 
level, and sufficient speed to make exploration sampling 
efforts economically feasible. 

Analysis of precious metals in geological samples is 
generally a two-step process. The first step involves 
preparing a representative sample and separating the 
anaryte from the ore matrix. The second step involves 
measuring the analyte concentration in the prepared 
sample. 

Chemical procedures such as the fire assay method 
have been developed and are continually being refined 
for the separation and pre-coocentration of precious 
metals from ores. Many analytical techniques have been 
used in conjunction with the fire assay procedure for the 
final precious metal concentration determination. 
Recently, inductively coupled plasma mass spectrometry 
(CP-MS) has been shown to provide significant ad
vantages over previously employed methods (1). 

In this paper I would like to discuss the application of 
ICP-MS to the determination of precious metals in 
geological samples. I will compare performance charac
teristics of ICP-MS with those of other commonly 
employed measurements techniques, and present data 
representative of the current state of the technique for 
this application. Many analytical service laboratories 
have now incorporated ICP-MS into their operations, 
and I will briefly describe some of their analytical 
methodologies. Finaly, I will mention SGJK of the new 
approaches for introducing analytical samples into the 
ICP-MS which are being developed to extend the ap
plicability and range of this new technique. In overview, I 
would like to provide insight into the applicability of 
ICP-MS for precious metals analysis and suggest some of 
the future directions in this developing field. 

The first challenge in providing reliable analyses of 
precious metals in geological samples is to obtain a 
representative sample. Precious metals are generally 
found to be beterogeneously distributed within an ore 
body, and tend to be agglomerated in discrete particles 
or phases. Sampling strategies must reflect this charac
teristic and i ample preparation protocols must incor-
rjoiatc sufficient mixh^ and grinding to liomogenize the 
collected sample. The second challenge is avoiding 
cross-conUmination from sample to Twplr throughout 
the whole preparation procedure. This can be difficult 
for analyses at very low concentration levels, especially m 
the environment of a high-throughput analytical 
laboratory. Reagent purity can abo pose a problem in 
sample digestion and fusion procedures. 

Following preparation of a representative sample of 
the ore, the most common digestion procedure used is 
the well-known fire assay technique. Here, the ore 
sample is digested in a fusion "flux"' and precious metals 
are selectively collected in either a lead or nickel suLtde 
phase. The cooled lead or nickel sulfide is then ground 
and dissolved, leaving the insoluble precious metals to be 
separated Depending on the analytical measurement to 
fouow, the precious metals can either be analyzed direct
ly after filtration, or dissolved into solution. These fire 
assay procedures typically vary from laboratory to 
laboratory, and their efficiency can depend to a large 
extent on the exact composition of the ore sample and 
that of the fusion flux. Determining the proper proce
dure for a given sample can represent yet another chal
lenge to the analyst. 

Once an analytical sample suitable for anfysis has 
been prepared, the concentration of the precious metals 
can be determined. Among the challenges encountered 
in this step are attaining high sensitivity, accuracy, and 
speed. High analytical sensitivity is needed for detecting 
the low levels typically encountered in precious metals 
exploration work. Accurate quantification requires 
elimination of, or collection for, physical, chemical and 
spectral interferences. The extent to which this can be 
successfully carried out depends on the properties of the 
sample, the effectiveness of the preparation procedure, 

*Thc Perkin Elmer Corporation, Norwalk, CT USA 
2 SCIEX Inc., Thomhill, Ontario, Canada 
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and ltK>-.;'.vy on the robustness of the analytical meas
urement i'.u'nique. So we see that the performance 
characteristics of the final meaurement technique should 
be commensurate with the rigors of the fire assay proce
dure. 

In the past, the most commom analytical techniques 
for measuring precious metals have been inductively 
coupled plasma optical emission spectroscopy 
(GFAAS), and instrumental neutron activation analysis 
(INAA). Recently, however, inductively coupled plasma 
mass spectrometry (ICP-MS) has been shown to provide 
considerable advantages, and represents the latest step 
in meeting the demands of this application (1). 

ICP - MASS SPECTROMETRY 

The development of ICP-MS has been driven to a 
targe extent by its application to geochemistry. Perhaps 
one of the most difficult of spcctrochemical applications, 
geochemical analysis has defined necessary performance 
standars and has provided much of the impetus for 
meeting these standards that has led to the state of 
ICP-MS today. 

As the name implies, ICP-mass spectrometry is the 
determination of trace elements using mass 
spectrometry of ions generated in an inductively coupled 
plasma (figure 1). The technique has been reviewed in 
the literature (2). At the front end of the instrument, the 
inductively coupled plasma is the same high energy 
source used in plasma emission spectroscopy. The 1CP 
has long been recognized as an efficient source of 
photons, but is also a highly efficient ionization source. 
Instead of measuring photons as in ICP-OES, ions are 
extracted from the plasma, separated and quantified in 
ICP-MS. The mass spectrometer used for the ion separa
tion and quantification is the quadrupole; the same type 
that has been used for years in many organic mass 
spectrometry applications. In fact, one of the most im
portant technical developments which has contributed to 
the successful application of ICP-MS to practical 
problems has been the design of a reliable interface 
between the plasma and the mass spectrometer. Follow
ing the development of this interface technology at 
SCIEX (3), Perkin Elmer and SCIEX have formed a 
joint venture for the development and marketing of ICP-
MS instrumentation. Today, ICP-MS applications have 
grown to most areas of spcctrochemical analysis. 

Mass spectrometry provides significant benefits for 
ICP spectroscopy. Perhaps the benefit which has 
received the most attention is its high sensivity. over forty 
elements can be detected below 0.09 micrograms per 
liter, and another 25 have detection limits below 0.9 
nicrograms per liter. Detection limits at the part-per-
trillion level arc made possible by the high ionization 
efficiency of the ICP source, and the low background 
signals typically encountered in ICP-MS. A rapid scan
ning quadrupole mass spectrometer is used for ion 

separation, therefore ICP-MS is a rapid measurement 
technique with the ability to scan across the whole peri
odic table in milliseconds. This provides the capability of 
measuring all precious metals within a single analytical 
determination. In addition its high sensivity, ICP-MS 
provides a wide linear dynamic range of 5-6 orders of 
magnitude. This allows elements of widely varying con
centrations to be measured in a single analytical solution. 

Typical ICP-MS spectra are considerably less com
plex than ICP emission spectra, and this relative 
simplicity generally results in a much greater ease of 
spectral interpretation, and in many cases greatly 
reduces the change for spectral interferences. This can 
be a great advantage in the analysis of complex geologi
cal matrices. 

Finally, one unique benefit of mass spectrometry is 
the ability to measure isotopes. Isotopic measurements 
can be used for isotope dilution analysis which is one of 
the most accurate and precise methods for quantifica
tion. Measurements of isotope ratios can also be used in 
some cases for geochronological dating, for tracking and 
locating ore deposits, and also for evaluating and validat
ing analytical methods. 

COMPARISON WITH OTHER 
ANALYTICAL TECHNIQUES 

Compared with other analytical techniques routinely 
used for determination of precious metals, ICP-MS ex
hibits some of the lowest detection limits available. 
Detection limits for precious metals by ICP-MS are 
equal to or below 0.1 parts per billion (figure 2). In 
general, ICP-MS exhibits detection limits 2-3 orders of 
magnitude lower than ICP-OES, and are about the same 
as or slightly lower than those for GFAAS. For a typical 
fire assay analysis, where 25g of sample might be 
prepared to a final 25mL solution volume, the detection 
limits, shown can be translated into nanograms per gram 
(ppb) in the solid rock sample itself. Thus, these figures 
of merit meet or exceed current exploration needs for 
low ppb detection. 

Analytical service laboratories generally quote ICP-
MS detection limits to be competitive with or better than 
GFAAS and INNA. Although detection limits are in 
practice usually lower, values quoted may be slightly 
conservative due to marketing considerations (table 1). 
One reason for this caution is a concern about cross-con
tamination in the sample preparation procedure, espe
cially during the pulverization steps. Usually, high-purity 
quartz is used to wash the mix and grid equipment, and a 
blank sample of the quartz is analyzed between analytical 
runs. Although blank correction can be used to maintain 
accuracy, detection limits may suffer at elevated blank 
signal levels. This effect, however, is not unique to ICP-
MS. 

Another concern is instrumental memory effects. In 
this routine high-throughput environment typical of the 
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analytical service laboratory, a random sample contain
ing much higher levels of an analyte can result in a 
residual background signal which may require an in
creased washout time before ultra-trace level determina
tions can again be successfully carried out. Deposition of 
analyte material on the ICP-MS interface sampling 
orifice only occurs after prolonged exposure of highly 
concentrated samples. In the case of the single randon 
highly concentrated sample, most of the memory occurs 
in the spray chamber of the sample introduction system, 
and memory is no worse than would be typically ob
served for ICP-OES. 

These factors can either degrade detection limits, or 
decrease sample throughput thereby increasing the cost 
per analysis. 

APPLICATIONS WORLDWIDE 

When its economic viability is determined on the 
basis of performance, initial equipment cost, and analyti
cal speed, ICP-MS looks very attractive in comparison 
with other techniques available. Consequently, ICP-MS 
is finding its way into routine analytical service labs 
across the world. 

Perhaps one of the most active regions of the world 
for precious metals anlysis using ICP-MS is Perth, 
Western Australia. Analytical support for the extensive 
mining exploration in that region has made big business 
for service analytical laboratories. Competition is stiff, 
and currently three independent labs have adopted 
ICM-MS to meet the demand for rapid low-cost trace-
level analysis of precious metals and rare earths. At the 
time of writing this paper, one lab is running ther ELAN 
ICP-MS three shifts per day, seven days per week. They 
have been providing ICP-MS services for about four 
years now and claim greater than 95% instrument up
time. The other labs arc fast on their track in setting up 
round-the-clock operation. The current wisdom is that 
there is still enough business to support an additional 
ICP-MS instrument in that region, even when all three 
labs get running three shifts per day. 

These and other labs have been successful at provid
ing highly accurate precious metals analyses of gcoloci-
cal samples using ICP-MS. Recent results from 
Genalysis Laboratory Services (Figures 3-5) illustrate 
the excelent agreement between ICP-MS, ICP-OES and 
GFAAS. In these comparisons, ore samples were 
prepared using the lead fire assay with lead collection. 
The same prepared sample solutions were analyzed by 
GFAAS, ICP-MS and ICP-OES for platinum and pal
ladium, but only GFAAS and ICP-MS could detect the 
lower levels of gr Id in the samples. 

Date and co-workers at the British Geological Su. vcy 
have long been involved with ICP-MS and have 
demonstrated its utility for the determination of precious 
metals in geological materials. Their recently-published 
results (4) for the analysis of the South African SARM-7 

reference ore material (table 2) provide another ex
ample of the level of accuracy available with ICP-MS. In 
this work they used the NIS fire assay procedure and 
carried out the analysis of SARM-7 in duplicate. As their 
results show, there is good agreement between ICP-MS 
and accepted values. Detection limits for the platinum 
group elements were given to be below 0.5 nanograms 
per gram. 

They point out in their paper that the results for Pt 
and Pd are slightly low, and they suspected inefficiencies 
in their NIS fire assay procedures. They investigated this 
possibility for Pt using isotope dilution measurements. 
Their results provide evidence for incomplete sample 
attack during the fire assay procedure, indicating that 
further sample preparation method development would 
be beneficial. Their work is also instructive from the 
point of view of using the isotopic measurement 
capability of ICP-MS as a tool for evaluating analytical 
procedures. 

The results from Genalysis, in conjuction with the 
SARM-7 results of Date and others, provide a high 
degree of confidence in the ICP-MS technique. 

ALTERNATIVE SAMPLE 
INTRODUCTION TECHNIQUES 

Conventional ICP-MS mcaurcments are carried out 
by aspirating solution samples into the plasma. Typical 
solution uptake rates are about one milliliter per minute, 
and a complete analysis of six elements takes about a 
minute. However, in some cases where sample size is 
small, as for example in the analysis of mineral separates 
of sea-floor hydrolhcrmal vent particulates, final analyti
cal sample volumes may be limited to one milliliter or 
less. 

Many groups have developed special sample intro
duction techniques for ICP-MS requiring only microliter 
volumes of sample. At Perkin Elmer we are developing 
flow injection and graphite furnace elecrothermal 
vaporization (ETV) methods which provide consider
able advantages for special applications. Encouraging 
results have also come from the work of researchers at 
the Geological Survey of Canada, who have developed 
ETV methods for the analysis of precious metals in 
geological materials (5). In their work, graphite filament 
was used to vaporize microliter quantities of solutions, 
prepared from the NIS fire assay procedure, into the 
ICP-MS. Quantification was achieved using isotope dilu
tion which corrected for variations in sample vaporiza
tion from run to run. Results compared favorably with 
those of INAA. Sensitivities were found to be slightly 
higher than for solution aspiration especially when 
samples were preconccntrated into much smaller final 
volumes than those normally required for solution 
aspiration introduction. 

Another rapidly-growing area is that of direct solid 
sampling using a laser. In this approach, a high-powered 
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laser is focussed onto the solid sample. As the laser is 
pulsed, a small spot on the sample is vaporized, and the 
material removed is transported into the ICP-MS for 
analysis. 

Our laser sampling system consists of a high power 
pulsed Nd- YAG laser, whose output is focussed onto the 
solid sample surface. The sample is viewed by means of a 
remote video camera system, and is focussed and posi
tioned using a computer controlled x-y-z sampling stage. 
The sample is contained within an enclosed cell through 
which a stream of argon flows, carrying the vaporized 
sample material to the plasma. 

We have used our Perkin Elmer SCIEX laser sam
pling system for the direct determination of Au in lead 
fire assay buttons. Seven samples with known concentra
tions of gold were analyzed. The concentrations deter
mined by direct laser sampling of the lead fire assay 
button agree well with the known values (table 3). The 
preliminary detection limit for Au in the lead button is 
0.07 micrograms per gram. Since in this case the weight 
of the buttons were about the same as the original sample 
weights taken, the detection limit in the ore sample 
would be the same. 

This type of sampling technique provides a direct 
analysis of the fire assay button, thereby .significantly 
reducing sample preparation time, possibilities for con
tamination, and ultimately the cost per analysis. How
ever, in order to provide the low level detection required 
for current exploration efforts, the detection limits ideal
ly need to be lowered by about a factor of ten. Several 
things are being looked at to achieve this goal, including 
optimization of the laser and ICP-MS operating condi
tions. We are planning at looking at NIS buttons in the 
near future, and will compare sensitivities obtainable in 
this sample matrix with those from lead. It is possible 
that the lower mass of the sample matrix will result in 
unproved mass spectral response. Finally, sensitivity 
could be increased by preconcetrating the ore sample 

into a smaller button. So-called "mini-button" proce
dures are only still under development,but could provide 
a real advantage for direct sampling of the solid button. 

CONCLUSIONS - FUTURE DIRECTIONS 

The growth of ICP-MS in commercial analytical 
laboratories reflects the benefits of highly sensitive, rapid 
multielement analyses, and the advent of rugged reliable 
instrumentation. Laboratories serving the mining in
dustry are operating ICP-MS instruments around the 
clock, providing a commercially advantageous alterna
tive to GFAAS and INAA for rapid, routine determina
tions of precious metals in geological samples. What's 
more, new techniques are continually being developed to 
improve accuracy, and to reduce sample preparation 
time and the volume of sample required. These include 
improved sampling techniques for the ICP-MS as well as 
improvements to the fire assay fusion procedures them
selves. 
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Table 1 — Comparison of Detection Limits for Precious Me
tals. 
Typical values quoted by Analytical Service Labo
ratories 

Nanogram per gram (ppd) in Ore Sample 
Element GFAAS ICP-MS INAA ICP-OES 

Au 
Pt 
Pd 
Ru 
Ir 
Rh 

1 
0.5-1 
0.5-1 

1 
0.2 
1 

1 
5 
5 
1 

0.1 
1 

5 
10 
10 

Table 2 - ICP-MS Determination of Precious Metals. 
Analysis of SARM-7 Reference material 

ICP-MS Accepted 
Values Value 

Element Button 1 Button 2 
(ugg-1) (ngg-1) (ngg-*) 

Ru 
Rh 
Pd 
Ir 
Pt 
Au 

Ref: Date, Davis and Cheung, Analyst, September 1987, vol 
112,pp. 1217-1222 

0.41 
0.19 
1.34 
0.06 
3.04 
0,57 

0.47 
0.22 
1.29 
0.08 
3.27 
0.38 

0.43 
0.24 
1.53 
0.074 
3.74 
0.31 

Table 3 - Laser Vaporization ICP-Mass Spetrometry 
Determination of Gold in Pb Fire Assay Buttons 

Sample 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Micrograms 
Cone. Found 

0.19 
0.36 
0.52 
2.15 
3.81 
6.62 

10.06 

per gram 
Cone. Known 

0.206 
0.343 
0.514 
123 
3.29 
7.1 
9.98 

Preliminary Detection Limit for Au in Pb Button =• 0.07 ug g-l 
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Fig. 2 — Comparison of Solution Detection Limits. 
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Fig. 3 - Comparison of Analytical Finishes for Lead Fire Assay Determination of Platinum in Ore Samples. 
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Fig. 4 - Comparison of Analytical Finishes for Lead Fire Assay Determination of Palladium in Ore Samples. 
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Fig. 5 - Comparison of Analytical Finishes for Lead Fire Assay Determination of Gold in Ore Samples. 
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CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DA EVOLUÇÃO SUPÉRGENA DAS 
ROCHAS CARBONATÍTICAS DO COMPLEXO ALCALINO-

CARBONATÍTICO DE JUQUIÁ (SP), COM 
ENRIQUECIMENTO EM FOSFATOS 

A. Alcover Neto 
M.C. Toledo-Groke 

Departamento de Geologia Geral-Instituto de Geociências-USP 

RESUMO 

As intrusões alcalino-carbonatíticas freqüentemente se 
associam concentrações de fosfato apatítico, como é o 
caso de diversas ocorrências e depósitos fosfáticos de 
origem ígnea no Brasil (Anitápolis, Araxá, Catalão, 
Tapira, Jacupiranga, Ipanema, Barra do Itapirapuã e 
Mutum, entre os complexos com carbonatitos, além de 
outros, sem carbonatitos). O processo de intemperismo 
laterltico sobre essas rochas portadoras de apatila 
promove o enriquecimento em fosfato. 

Em Juquiá, o Complexo Alcalino-Carbonatítico do 
mesmo nome inclui carbonatitos beforsíticos, constituídos 
basicamente por dolomita e apatita, com diversos 
minerais acessórios. Esses carbonatitos ocupam grande 
parte do morro do Serrote, constituindo uma unidade 
litológica contínua no nível de erosão atual, ao contrário 
de muitos outros complexos, onde os carbonatitos ocor
rem apenas em diques, nos níveis de profundidade 
passíveis de observação e amostragem. Essa característica 
favorece o local para estudos sobre a sua evolução 
supérgena, sem grandes influências das rochas vizinhas. 

O estudo do manto de alteração nessa área está sendo 
efetuado com a utilização de diversas técnicas analíticas. 
Os resultados já obtidos permitiram o reconhecimento 
preliminar das fases da evolução supérgena dos car
bonatitos e do comportamento dosfosfatos no processo de 
intemperismo mostrando as modificações químicas e 
mineralógicas porque passa a rocha sã, formando níveis 
isaiteríticos nas partes basais e intermediárias do perfil de 
alteração, e níveis aloteríticos nas partes superiores. 

Ficaram caracterizadas as duas vias de enriquecimen
to em fosfatos: por acumulação relativa, a partir da 
lixíviação dos carbonalos, e por acumulação absoluta, 
demonstrada pela ocorrência de várias gerações de fos
fatos secundários, normalmente ainda apatíiicos, já que 
devido ao contexto litológico, não há quase dis
ponibilidades geoquímicas para a neoformação de outros 
tipos de fosfatos, a não ser nos níveis superiores, onde é 
possível a influência do quimismo das alcalinas 
silicálicas, do complexo. 

INTRODUÇÃO 

Os Complexos Alcalino-Carbonatíticos. 
O Ciclo do Fósforo no Intemperismo 

Os complexos alcalino-carbonatíticos brasileiros, 
muito embora representem uma pequena fração da 
porção superficial da crosta, têm sido objeto de grande 
interesse para os geocientistas, uma vez que os controles 
temporal e tectônico de sua instalação têm importantes 
conseqüências nas interpretações petrológicas e 
geotectônicas. Por outro lado, as rochas desses com
plexos apresentam várias anomalias positivas de 
substâncias c elementos menores e traços interessantes 
sob o ponto de vista científico e econômico. No caso dos 
complexos alcalinos com carbonatitos, as mineralizações 
são principalmente em óxidos e silicatos de Nb, Ti, Zr, 
Al, Be, Na, Ba, Sr, TR e fosfatos de Ca e TR. 

Essas formações, quando localizadas em ambiente 
favorável, como é n caso da faixa tropical onde se situam 
os complexos brasileiros, desenvolvem espessos mantos 
de alteração laterítica, da ordem de dezenas ou centenas 
de metros de espessura, sendo raros os afloramentos 
naturais de rocha sã. Essa fase de alteração laterítica é 
notavelmente importante em termos de mobilização ou 
fixação seletiva dos diversos elementos químicos presen
tes. A maioria dos bens minerais associados a esses 
complexos é encontrada no manto de alteração 
intempérica, sendo proveniente, seja da acumulação "in 
situ" de certos minerais primários mais resistentes, seja 
da neoformação de minerais secundários que fixam cer
tos elementos no perfil de alteração, podendo eventual
mente contrariar as regras teóricas de seu compor
tamento dinâmico. Pouco se sabe, ainda, a respeite do 
comportamento daqueles elementos citados no am
biente laterítico. Sabe-se, contudo, da influência mar
cante que a presença dos íons fosfato têm na evolução 
dos perfis lateríticos. 

A laterilização age no sentido de enriquecer relativa
mente o perfil em fósforo, que praticamente não é ex
portado, contrariando a regra do Potencial lônico de 
Goldschimidt, enquanto que os outros minerais 
primários (carbonatos e silicatos) são mais ou menos 
rapidamente desestabilizados. A apatita primária não 6 
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necessariamente conservada intacta. Os estudos sobre 
fosfatos lateríticos efetuados principalmente sobre ma
teriais sedimentares mostram que a evolução completa 
conduz a recristalizações dos fosfatos, normalmente na 
seguinte ordem, causando uma zonalidade vertical no 
perfil: 

fosf.Ca I — fosf.Ca II — fosf. Ca Al Fe — fosf. Al Fe — fosf. Al 

d ) (2) (3) (4) (5) 
+ fosf. Fe 

(6)* 
*(1) apatita primária; (2) apatita secundária; (3) palita, crandalita, 
wardita; (4) leucofilita, bartandila; (5) variscita, wavelita, augelita, 
senegalita; (6) strcngila. 

Nessa evolução, o cálcio, elemento normalmente so
lúvel, tem sua lixiviação retardada pela fixação nos fos
fatos secundários. As principais tendências evolutivas 
são: 

descarbonatação da apatita primária; 

decréscimo de álcalis e hidratação; 

acréscimo da razão Al + Fe/P; 

aumento do grau de oxidação de ferro (Zanin, 
1968; Viellard et alü, 1979; Lucas et alii, 1980; 
Flicoteau & Lucas, 1984). 

Os minerais fosfáticos, em particular a crandallita 
são estruturas favoráveis à fixação de diversos elemen
tos: Sr, Ba, TR, U, Th, V etc. Além disso, a presença dos 
ions PO4 no perfil inibe a cristalização de gibbsita, já que 
o Al tende a participar da estrutura dos fosfatos 
secundários. Fosfatos de ferro são menos freqüentes na 
natureza que fosfatos de alumínio: as reações dos íons 
fosfato com hidróxidos de ferro são muito mais lentas, e 
ocorrem somente em ausência de material argiloso ou 
em condições muito redutoras; assim, o ferro permanece 
predominantemente como óxiidróxidos livres, ao 
contrário do alumínio, que só forma gibbsita quando 
está em excesso em relação ao fósforo. 

Segundo The British Sulphur Corporation Limited 
(1980), o comportamento do fósforo cm depósitos 
sedimentares associados a calcários e margas, que pode 
ser adaptado para o fósforo associado a carbonatitos, 
seria o seguinte: num estágio inicial de alteração, 
soluções levemente ácidas permitiriam a dissolução dos 
carbonatos, originando um meio ligeiramente alcalino. 
A apatita, pouco solúvel nesse meio, seria mantida 
estável. Nos níveis onde os carbonatos já foram total
mente solubilizados, um meio mais ácido favoreceria a 
dissolução da apatita. O fósforo assim solubilizado seria 
em parte fixado com outros cations cm fases secundárias 
(fosfatos de Al com Ba, Fe, Sr, TR e outros), e em parte 
migraria para níveis inferiores do perfil, eventualmente 
formando apatita secundária ao atingir horizontes leve

mente alcalinos. Dessa forma se explicaria o ciclo do 
fósforo no perfil, elemento até certo ponto residual mas 
com sucessivas reciclagens determinadas pelas 
condições físico-químicas dos meios. 

Objetivos c Metodologia 

Neste contexto, o presente trabalho faz parte de um 
projeto bem mais amplo, em desenvolvimento, c traz 
uma caracterização preliminar da evolução laterítica das 
rochas carbonatíticas primariamente ricas em apatita do 
Complexo Alcalino de Juquiá, estado de São Paulo, que 
promoveu a formação de uma jazida fosfática essencial
mente apatítica (primária e secundária), com a ocor
rência de minerais secundários característicos dos con
troles intempéricos e disponibilidades geoquímicas 
locais. Nessa etapa ainda inicial do trabalho, são tra
tados principalmente os níveis isalteríticos e os minerais 
principais. 

A metodologia utilizada leva em conta a evolução do 
conhecimento em geoquímica de superfície nas últimas 
duas décadas, que indica a valorização das observações e 
análises pontuais considerando, assim, os microssis-
temas de alteração como sede dos fenômenos e cuja 
justaposição forma e explica o todo do perfil e da 
paisagem. 

Os trabalhos de campo foram orientados no sentido 
de observar e amostrar todas as facies litológicas e de 
alteração, bem como as transições entre as diferentes 
facies; esse trabalho foi favorecido graças à existência, 
na área, de cortes continuamente abertos e avançados 
pelas máquinas durante a lavra que está atualmente em 
andamento. 

Em laboratório, além da caracterização global do 
material, essencialmente com descrições macroscópicas, 
reconhecimento mineralógico por Difraçâo de Raios X e 
Análise Térmica Diferenciai, fracionamento 
granulométrico, densimétrico e magnético, todas as 
amostras foram endurecidas com resina para que fosse 
possível confeccionar lâminas delgadas sobre o material 
indeformado e proceder ao seu estudo micromorfoló-
gico. Além disso, foram efetuadas algumas análises quí
micas pontuais qualitativas por ZDS sobre lâminas del
gadas (Microssonda Eletrônica) e fragmentos naturais 
(Microscopia Eletrônica de Varredura). 

Dessa forma, procurou-se caracterizar todas as fases 
primárias e secundárias existentes nos materiais em 
diversos estágios de alteração, testando-se estabelecer as 
relações cronológicas c genéticas entre cias, com o ob
jetivo de reconstituir a história evolutiva do material no 
ambiente superficial, em termos de filiações minera-
lógicas, modificações estruturais e, sempre que possível, 
itinerário geoquímico dos elementos. 

Ao longo do texto, serão usadas as seguintes siglas 
para referência aos trabalhos analíticos efetuados: 

DRX: Difraçâo de Raios X (IAG-USP); 
ATD: Análise Tcrmodifercncial (1G-USP); 
MO : Microscopia Óptica (IG-USP); 
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ME: Microssonda Eletrônica (IG-USP); 
MEV: Microscopia Eletrônica de Varredura 

(CBMM); 
EDS: Sistema de dispersão de energia em equipa

mento LINK acoplado à ME (IG-USP) ou ao MEV 
(CBMM). 

O Complexo Alcaiino-Carbonatítico de Juquiá 

Trata-se de uma intrusão circular zonada, de cerca 
de 14km de área atualmente exposta, encaixada em 
gnaisses parcialmente fenitizados. O complexo foi da
tado por Amaral et alii (1967), sendo-se atribuída uma 
idade juro-cretácica (127 m.a.)- Nesse complexo obser
va-se que mais da metade da área total, a NE, é do
minada por olivina-piroxenitos c piroxenitos, enquanto 
que a SW predominam nefelina-sienitos, ijolitos (com 
menores quantidades de melteijitos e urtitos) e car
bonatitos, constituindo um padrão subanelar concên-
trico. Olivina-álcali-gabros e essexitos/sienodiorítos são 
também encontrados associados com clinopiroxenitos e 
nefelina-sienitos, respectivamente nas partes N e S do 
complexo. Diques ankaratríticos e fonolíticos também 
ocorrem (figura 1) (Born, 1971; UIbrich & Gomes, 1981; 
Macciotta et alii, 1988). 

O morro do Serrote, de 21 lm de altitude, c susten
tado pelos carbonatitos em sua parte central e sul. Na 
parte norte, o trabalho recente de Macciotta et alii (op. 
cit.) esclareceu a presença de ijolitos com melteijitos e 
urtitos subordinados. 

Os carbonatitos foram divididos por Born (op. cit.) 
em dois tipos: um tipo interno, bandado, de composição 
anquerítica e dolomítica, pobre em apatita, c outro tipo, 
externo, de apatita-beforsito, cuja apatita seria posterior 
aos carbonatos. 

A existência de um corpo contínuo de carbonatito, ao 
contrário de vários outros complexos alcalinos, onde 
essa rocha ocorre em diques restritos, e a associação da 
apatita à rocha carbonatítica e não às rochas silicatadas 
da intrusão, promoveram uma situação particularmente 
favorável ao desenvolvimento de um perfil de alteração 
extremamente rico em P2O5 (média de 28% e máximo 
de 34%, segundo comunicação verbal da SÜCAL Mine
ração S.A.) c por outro lado, muito favorável ao estudo 
da alteração dos carbonatitos, já que praticamente não 
há influência das outras rochas em sua evolução, com 
exceção das zonas de contato. 

A área do complexo alcalino faz parte da extensa 
baixada drenada pelo rio Ribeira de Iguape; os riachos 
que drenam a área têm altitudes em torno de 7m e 
originam-se cm brejos, que ocupam grande parte das 
áreas baixas. Os morros em geral apresentam altitudes 
entre 60 c 70m (ficando o morro do Serrote destacado 
com seus 21 lm). O clima atual é quente c úmido, com 
pluviosidade anual média de 1400mm, mais concentra
dos no verão, mas sem uma estação totalmente seca c 
temperatura média anual de 22°C. 

A ROCHA SÃ 

A rocha de origem do manto de alteração estudado 
encontra-se cm blocos deslocados e "in situ", expostos 
por força dos trabalhos de lavra do minério fosfático, c 
foi aqui caracterizada mineralógica c pelrograficamente 
por DRX, ATD e MO, com algumas análises químicas 
qualitativas pontuais por EDS ao MEV e ME, que ser
viram de apoio às determinações mincralógicas. 

C) carbonatito estudado pertence ao tipo externo 
definido por Bom (op. cit.), já que não possui anquerita 
e a apatita é abundante. Apresenta uma estrutura fluidal 
nítida, onde se alternam faixas com variações texturais e 
mincralógicas. A granulação dos carbonatos é principal
mente fina, milimétrica, podendo chegar a centimélrica; 
as apatilas são sempre milimétricas a submilimélricas. A 
variação mineralógica é em (ermos da abundância re
lativa entre dolomita e apatita; ocorrem desde faixas 
pobres em apatita até faixas muito ricas, seguindo a 
estrutura fluidal. Ocorre também, na base do corte mais 
inferior estudado, um grande volume de rocha que pode 
ser chamada de apatitito, constituída por uma massa 
contínua de apatita primária, também com estrutura 
fluidal, que se estende por vários metros, sem a presença 
de carbonatos. Além de dolomita e apatita, ocorrem 
como acessórios mais comuns flogopila, magnetita e 
barita, essa última em veios e bolsões cenlimétricos a 
decimétricos. Entre os raros, tem-se pirocloro e /ireão. 

Os estudos pctrográficos indicam que normalmente 
a apatita é posterior aos carbonatos, que tendem ao 
idiomorfismo. Parte da apatita, essencialmente fluora-
patita, apresenta uma borda de carbonato apatita, re
conhecida pelas características ópticas. Os carbonatos 
dclomíticos podem apresentar-se zonados, com uma zo
na periférica calcílica, feição reconhecida cm análises 
EDS à ME c MEV, possivelmente já de origem mc-
teórica. 

O PERFIL DE ALTERAÇÃO 

Caracterização Geral 

O perfil de alteração sobre os carbonatitos de Juquiá 
pode atingir mais de 40m de espessura, podendo ser 
dividido basicamente em três níveis, além do solo super
ficial que não foi estudado (figura 2): 

nível inferior, englobando a rocha pouco a muito 
alterada, com estrutura conservada, onde a apa
tita, primária, resistente, está intacta e sustenta 
o arcabouço isalterílico; ocorrem acumulações a-
bsolutas de fosfatos rcmobili/ados a partir dos 
níveis mais evoluídos, em poros e fissuras. No 
caso menos comum de ausência ou pobre/a da 
matriz fosfática primária, a rocha em alteração 
se torna incoerente, com os cristais de carbonato 
se destacando facilmente e desmontando o con
junto. 
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Fissuras que ocorrem na base do perfil, na rocha sã, 
podem localmente apresentar preenchimentos de calcita 
em deposições sucessivas, formando camadas brancas 
botrioidais, dc espessura de alguns milímetros até cerca 
dc lcm. Essa ocorrência 6 análoga a outras descritas na 
literatura, dc depósitos físsurais transitórios de materiais 
•nstáveis, na base de perfis de alteração, provenientes da 
migração dc elementos solubilizados nas porções mais 
evoiuídas (Bocquier et alii, 1984). O limite com o nível 
imediatamente superior c gradational. 

nível intermediário, isalterítico como o inferior, 
onde a apatita primária apresenta dissolução par
cial, com reprecipitação de fosfatos secundários 
normalmente apatíticos mas também crandallí-
ticos. É material dc maior porosidade que o nível 
inferior, mas conserva o arcabouço fosfático re
sistente. 

nível superior, aloterítico, constituído por ma
terial friável, dc natureza argilosa, castanho a 
castanho-avermelhado, com goethita, caolinita e 
crandallita do tipo gorceixita, rico em nódulos 
de cor cinza a preta dc goethita e crandallita, 
com dimensões variando dc alguns milímetros a 
alguns centímetros c formas irregulares. Seu li
mite inferior com a isaltcrita constitui uma des-
continuidade morfológica, química c mineraló-
gica. Encontram-se fragmentos métricos de 
couraça na sua parte superior, deslocados pelos 
trabalhos dc mineração, c constituídos, como os 
nódulos, por goethita e crandallita. Esse nível 
não será mais detalhado neste trabalho, embora 
suas características preliminares reconhecidas se
jam levadas cm conta durante as discussões. 

O nível inferior 

O princípio da alteração da rocha carbonatítica c 
caracterizado pelo início dc dissolução dos carbonatos, 
em geral pelos seus contornos c planos de clivagem, 
liberando espaços onde aparece um material escuro, 
preto a castanho, eventualmente amarelo, cm películas 
descontínuas que envolvem total ou parcialmente os 
cristais carbonáticos cm vias dc alteração c os invadem 
pelas aberturas dos planos de clivagem. ().s cristais dc 
carbonato, por serem muitas vezes zonados, podem 
apresentar uma dissolução preferencial na sua parte 
interna, deixando temporariamente a parte externa mais 
cálcica pouco afetada. Essas feições podem ser obser
vadas em várias escalas, no campo c laboratório. Com a 
progressão da dissolução dos carbonatos, aquele 
material secundário passa a ocupar mais espaço, cons
tituindo uma rede tridimensional descontínua, irregular, 
que, cm corle, apresenta um padrão geométrico tipo 
dendrítico c sulilmente romboédrico. Esse material é 
constituído essencialmente por apatita e goethita, reco
nhecidos por DRX e análise química qualitativa pontual 

ao EDS além de produtos malcristalizados com P, Ca, 
Fe, Mn e traços de Al, Ti, Si, Na, Ba e possivelmente TR; 
a goethita está sempre acompanhada por pequenas 
quantidades de Mn e traços de Ti. 

Mais raramente, observam-se volumes onde o pre
enchimento das cavidades deixadas pela dissolução dos 
carbonatos se deu de maneira contínua, por apatita 
supérgena que quase se confunde com a matriz apatítica 
primária, não fosse a presença de linhas descontínuas de 
material ferruginoso em padrão romboédrico, que sub
linha os limites da antiga cavidade de carbonato, feições 
estas observáveis ao MO. 

A rocha como um todo pode permanecer dura, se 
houver apatita primária suficiente entre os carbonatos 
para manter o arcabouço após sua dissolução, o que é o 
caso dominante. Como são em geral idiomórficos, os 
carbonatos deixam, após sua desestabilização, cavidades 
romboédricas, que são indícios inequívocos da sua pro-
veniência e do caráter isalterítico desse nível. Não ha
vendo matriz apatítica abundante, o que é raro, os cris
tais de carbonato logo no início de alteração já tornam a 
rocha friável, descolando-se uns dos outros, e desmon
tando o arranjo original. 

Assim, nas partes superiores desse nível, tem-se a 
rocha carbonatítica alterada, já desprovida de carbo
natos e constituída por uma matriz apatítica resistente, 
com cavidades romboédricas total ou parcialmente pre
enchidas por material supérgeno descontínuo (goethita 
e apatita). 

A herança da estrutura fluidal primária, com al
ternância de faixas que se distinguem pela granulometria 
e proporção relativa entre apatita e carbonato é evi
dente: a isaltcrita também se apresenta em faixas, dc 
espessura centimétrica e decimétrica, alternando carac
terísticas diferenciáveis nas várias escalas dc observação 
(figura 2): 

faixas claras predominantemente brancas a ro
sadas com menor quantidade dc cavidades rom
boédricas (faixas originalmente mais ricas em a-
patita); 

faixas predominantemente escuras, pela grande 
quantidade de cavidades romboédricas parcial ou 
totalmente preenchidas pelo material secundário 
escuro (originalmente mais ricas em carbonatos); 

faixas brancas a rosadas com uma porosidade 
romboédrica que se destaca pelo tamanho das 
cavidades, chegando a 2 ou 3cm na sua maior 
dimensão. 
No caso dos volumes dc apatitito, observa-se que a 

percolação através da rocha promove um início dc dis
solução da apatita primária, formando cavidades irre
gulares com tendência a alongadas, orientadas geral
mente conforme a estrutura fluidal; essas cavidades têm 
o mesmo preenchimento cm redes irregulares dendrí-
licas das cavidades romboédricas. 



II CBGq-Gcoquimica de Caifconatitos e de ETR 483 

Magnetita permanece inalterada nesse nível, even
tualmente com uma fina película de goethita acicular ao 
redor dos cristais, observada ao MEV com EDS. Flo-
gopita, de ocorrência rara. encontra-se já totalmente 
pseudomorfizada por goethita e crandallita-gorceixita, 
não tendo sido observados estágios intermediários de 
sua evolução. 

Os veios e boisões primárias de barita, de espessura 
centimétrica a decimétrica, com cristais tabulares mili
métricos a centimélricos, permanecem intactos, poden
do apresentar uma deposição de apatita em cristais finos 
perpendiculares às fases da barita, formando, no todo, 
uma película branca podendo apresentar aspecto bo-
trioidai, de espessura submilimétrica, sobre o conjunto 
de cristais de barita. 

Ainda nesse nível, nota-se a ocorrência razoavel
mente freqüente de várias gerações de preenchimentos 
de fissuras irregulares por apatita supérgena, em pe
lículas sucessivas, de espessura submilimétrica a mi
limétrica, brancas, translúcidas, botrioidais c sucedidas 
ou não por precipitação de cristais submilimétrícos a 
milimétricos, transparentes, vítreos, muito bem forma
dos, com hábito em pirâmides ou prismas completa
mente achatados; esses cristais podem crescer uns sobre 
os outros, formando assembléias ou geodos que ocupam 
em grande parte o espaço das fissuras. Ocasionalmente 
aparecem nos difralogramas, picos de crandaUita-gor
ceixita, que não foram reconhecidos ao MO, mas o 
foram ao MEV com EDS, em morfologia tetraedrica 
típica. 

O nível intermediário 

Esse nível é caracterizado pela dissolução parcial da 
apatita primária, mantendo ainda o caráter isalterítico, 
evidenciando as estruturas litológicas primárias c, em 
menor escala, as texturas petrográficas, diminuindo a 
densidade aparente. O material contínua resistente mas 
tem um aspecto bem mais poroso c escurecido. A po-
rosidade aqui é representada por cavidades irregulares 
alongadas milimétricas a ccntimctricas, que se formam 
no interior da massa apalítica primária (como para os 
volumes de apatitito) e também pelas cavidades rom-
boédricas, que começam a apresentar deformações pela 
dissolução da matriz apalítica primária que as delimi
tam. Os dois tipos de cavidades apresentam o preen
chimento descontínuo cm rede romboédrica sutil (cujos 
planos parcialmente deformados mostram um padrão 
dendrítico) ou irregular de goethita c apatita já descrito. 

Magnetita e flogopita conservam as características 
do nível anterior. 

A barita permanece em geral sã, mas localmente 
ocorrem moldes de apatita secundária evidenciando a 
presença anterior de cristais tabulares que foram deses-
tabilizados. 

São menos freqüentes, nesse nível, os preenchimen
tos de poros c fissuras por apatita secundária bem cris
talizada, como os do nível inferior. 

O nível intermediário mostra, portanto, a dissolução 
tardia e lenta da apatita primária, contribuindo para a 
acumulação absoluta de C a + + e POJ verificada nos 
níveis mais inferiores. 

Os Fosfatos no Perfil de Alteração 

Apatita 
A apatita primária, essencialmente fluorapatita em 

ripas hexagonais, que pode apresentar-se com uma co
roa de carbonato -apatita de origem endógena, carac
teriza-se pela resistência à alteração, dissorvendo-se len
tamente nas partes intermediárias do perfil, mas 
mantendo-se cm grande parte intacta, a ponto de susten
tar o arcabouço isalterítico. Sua dissolução lenta c tardia 
fornece material para a precipitação de fosfatos se
cundários, o que é evidenciado pelas várias gerações de 
apatita secundária observadas nos depósitos fissurais. 
Uma análise preliminar cm catodo-lumincscência mos
trou diferentes cores para a apatita primária e as apatitas 
secundárias, indicando diferenças no conteúdo em ele
mentos-traço, ainda não completamente esclarecidas. 

As apatitas supérgenas ocorrem ao longo de toda a 
isaltcria: 

nas cavidades romboedricas ou alongadas irregu
lares, em cristais submilimétrícos ripi formes ví
treos associados a produtos ferruginosos (goe
thita c outros malcristalizados); 

nas fissuras transminerais, como depósitos suces
sivos de cristais perpendiculares às paredes, com 
aspecto fíbroso cm corte c mamclonar cm su
perfície, geralmente brancos translúcidos, com 
brilho perláceo; 

sobre os depósitos acima ou diretamente sobre 
a matriz apatítica primária, como cristais vítreos, 
muito bem formados, em prismas ou pirâmides 
achatados, milimétricos, isolados ou em assem
bléias tipo geodos ou aglomerados até centimé
lricos. 

Fosfatos de alumínio 
Os fosfatos da família da crandallita citados anterior

mente têm composição próxima ao pólo gorceixila (com 
bário), mas com traços de estrôncio e de terras raras, 
dentro, portanto, da solução sólida gorccixita-goyazila-
florencita, segundo indicaram as análises pontuais qua
litativas por EDS em MEV. 

Esses fosfatos, detectados também por DRX e ATD, 
ocorrem cm maior escala no nívei alotcrítico, junto com 
caolinita e goethita, imersos na massa argiloferruginosa 
c não distinguíveis ao MO; ocorrem também na isal-
terita, onde as análises ao MEV os evidenciaram. 
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Ostros Minerais Secundários 

O único composto supérgeno de ferro evidenciado 
nas determinações mincralógicas foi a goethita; os es
pectros EDS a MEV mostram que sempre há uma certa 
quantidade de Mn associado, c freqüentemente traços 
de Ti. Ocorre principalmente na aloterita, associada à 
caolin/a e aos fosfatos de alumínio, mas também na 
isalterita, desde o inicio da dissolução dos carbonatos, 
nos primeiros produtos secundários que se instalam nos 
espaços liberados. 

A caolinita ocorre somente na aloterita, compondo a 
matriz castanha a castanho-avermelhada que contém os 
nódulos femiginosos com fosfatos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O manto de alteração isalterítica sobre as rochas 
alcalino-carbonatíticas de Juquiá mostra de maneira evi
dente a sua origem, indicando as variações texturais e 
mincralógicas, no caso da porção estudada, proveniente 
do carbonatito. Também evidencia os limites desse tipo 
litológico, bem como a existência de xenólitos das al-
calinas silicáticas dentro do corpo carbonatítico. 

Do ponto de vista mineralógico, a isalterita mostra 
uma evolução simples, com dissolução congruente dos 
minerais primários mais instáveis no meio supérgeno 
(dolomita) e alteração mais lenta da apatita primária, 
havendo reciclagem (ciclos de dissolução e reprecipi-
tação dos fosfatos "in situ" ou após transferência mais ou 
menos longa, ainda dentro da alterita considerada. Os 
carbonatos podem sofrer uma fase transitória c restrita 
de acumulação absoluta na base dos perfis, como calcita. 

Alguns dos minerais primários acessórios também 
tiveram sua evolução reconhecida. Magnetita c flogopita 
alteram-se respectivamente por dissolução e oxtdação 
progressiva, e pseudomorfização por goethita c fosfatos 
secundários. A barita, presente em veios e bolsões, apre
senta uma grande resiténcia à alteração, sendo encon
trada intacta até nos níveis superiores da isalterita; local
mente, contudo, observam-se sinais de sua dissolução 
total, provavelmente em meios particularmente desfa
voráveis à sua conservação (figura 2). 

Essa evolução míneralógica corresponde à seguinte 
evolução geoquímica (figura 2): 

Mg 2 + , Ca2 + e HCO3 são liberados pela dis
solução congruente da dolomita; Mg + é total
mente lixiviado, enquanto que Ca + c HCO3 po
dem ser transitoriamente retidos na base do 

2 + 

perfil (acumulações absolutas de calcita); o Ca 
disponível no perfil pode, ainda, contribuir para 
a formação dos fosfatos secundários; 

Ca e PO4 sofrem váriot ciclos de precipitação 
e dissolução a partir da apatita primária, forman
do as apatitas supérgenas, resultando em acu
mulações absolutas nas porções inferiores. 

Fe + , que forma a goethita encontrada nas ca
vidades e nas pseudomorfoses de flogopita, é pro
veniente parcialmente dos minerais opacos, rep
resentando acumulações absolutas; 

para formar a gorceudta das pseudomorfoses de 
flogopita, além de PO3", abundante no perfil, 
Ba deve ter-se originado a partir da leve de-
sestabilização da barita; a fonte de Al + deve 
ser creditada à própria flogopita, pelo menos 
parcialmente; 

os elementos-traço verificados em algumas aná
lises EDS sobre os minerais secundários foram 
certamente liberados a partir de minerais aces
sórios ainda não-estudados ou dos próprios mi
nerais essenciais. 
Com relação à parte superior do perfil, aloterítica, 

constata-se uma morfologia, composição míneralógica c 
química incompatíveis com uma evolução simples da 
isalterita, caracterizando uma desconlinuidade entre os 
dois níveis principais. Al, Fe e principalmente Si são 
encontrados em quantidades não facilmente explicáveis 
a partir da evolução dos carbonatitos. É possível que o 
material que constitui a aloterita seja proveniente da 
alteração das rochas alcalino-silicáticas que ocorrem na 
parte norte do morro do Serrote c que se estendiam cm 
direção ao sul sobre os carbonatitos. O prosseguimento 
dos trabalhos na aloterita c na zona de desconlinuidade 
que a separa da isalterita poderá confirmar ou não essa 
hipótese. 

A figura 2 ilustra o perfil típico simplificado da 
alteração no local, com a mineralogia primária c 
secundária presente segundo os níveis de alteração; o 
comportamento dos elementos químicos principais, con
forme evidenciado pelos estudos realizados, pode ser 
correlacionado, na figura, às desestabilizações dos 
minerais primários c aparecimento dos minerais 
secundários. 
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ESTUDO DE ELEMENTOS TERRAS RARAS PARA CARACTERIZAÇÃO 
E AVALIAÇÃO METALOGENÉTICA DE GRANITÓIDES 

NO ESCUDO PARANAENSE 

RESUMO 

Os elementos terras raras fornecem assinaturas ca
racterísticas para rochas granitóides em diagramas de nor
malização a condutos. Somadas a outros parâmetros de 
avaliação, essas assinaturas viabilizaram ensaios sobre a 
origem, correlação, enquadramento geotectônicc e me-
talogênese dos corpos intmsivos aflorantes no Escudo 
Paranaense. É sugerida a existência de linhagens origi
nadas a partir do manto (Série Sintexia) e da crosta 
continental (Série Transformação), abrangendo pelo me
nos seis diferentes suítes definidas como pré-colisionais, 
sincolisionais, tardi a pós-colisionais e pós-colisionais. Do 
ponto de vista metalogenético, os granitóides das séries 
Sintexia e Transformação foram respectivamente desig
nados "Mo-W-Cu-Au pórfiro-granitos" e "Sn-Wgreisen-
granitos", traduzindo-se dessa forma uma noção básica 
sobre as mineralizações conhecidas epotenciais. 

INTRODUÇÃO 

Diversos pesquisadores têm estudado o comporta
mento de elementos terras raras (ETR) em granitóides, 
discutindo implicações quanto à origem dos corpos in-
irusivos e mineralizações associadas. O presente traba
lho não tem por objetivo revisar conceitualmente o tema, 
mas sim avaliar os dados obtidos pela DOCEGEO atra
vés do Projeto Ponta Grossa, para a caracterização me-
talogcnótica de granitóides do Escudo Paranaense. 

Como primeiro ponto de abordagem, deve-se referir 
que ETR fornecem assinaturas características para ro
chas granitóides em diagramas de normalização a con-
dritos. Tais padrões de assinatura estão condicionados à 
origem dos granitóides c permitem inferências sobre o 
campo de especialização mctalogcnética dos corpos in-
trusivos, constituindo um guia prospectivo aplicável em 
program is exploratórios. 

As noções observadas neste trabalho seguem esque
mas de modelização apresentados por Kcqin et alii 
(1984) para os granitóides do sul da China. No que se 
refere aos ETR, as bases consideradas são quase que 
essencialmente empíricas, apoiando-se na existência de 
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alguns tipos básicos de diagramas obtidos em rochas 
granitóides. 

BASES PARA MODELIZAÇÃO 

A partir de uma sólida base de correlação, Kcqin et 
alii (op. cit.) enfeixaram os granitóides do sul da China 
nas séries Sintexia, Derivação Mantélica e Transfor
mação. Essas séries reúnem características químicas e 
metalogenéticas próprias que permitem sua distinção, 
destacando-se os padrões de ETR como um dos pa
râmetros mais importantes de enquadramento (figura 
1). 

Do ponto de vista geotectônico, as três séries rela
cionam-se a diferentes ambientes, tendo-se a de Sintexia 
associada a zonas de subducção crosta oceânica/crosta 
continental; a de Derivação Mantélica, a zonas de sub
ducção crosta oceânica/crosta oceânica; e, a de Trans
formação, principalmente a zonas de 'ectonismo intra-
continental ou colisional intercontinental. Seria, 
portanto, admitida origem mantélica para os granitos 
das séries Sintexia e Derivação Mautélica (com con
taminação de crosta continental na Série Sintexia) e 
derivação de crosta continental para os granitos da Série 
Transformação. 

Do ponto de vista metalogenético, Keqin et alii (op. 
cit.) apresentam os granitos de Transformação com 
nítida preferência para jazimentos a greisen, bem como 
dos granitos de Sintexia e Derivação mantélica para 
jazimentos do tipo pórfiro, apesar de não reconhecerem 
indícios mais positivos de mineralizações nas poucas 
intrusões da Série Derivação Mantélica anotadas no sul 
da China. Demonstram assim a especialização maior dos 
granitos de Transformação para Sn, W, Be, Nb, Ta e U e 
dos granitos de Sintexia para Fe, Cu, S, Mo, Au, Ag, Pb 
e Zn. 

Rio Doce Geologia e Mineração S.A.-DOCEGKO-Dístrito Sul 

Universidade federal do Paraná - UFPr 
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GRANITÓIDES NO ESCUDO PARANAENSE 

A área do Escudo Paranaense, incluindo as regiões 
vizinhas de São Paulo e Santa Catarina, constitui seg
mento de um cinturão móvel estruturado segundo NE-
SW. Esse cinturão é integrado por dois domínios lito-
lógica e geocronologicamente distintos: o mais antigo 
engloba rochas dominantemente infracrustais arquea-
nas-eoproterozóicas (Complexo Costeiro ou Pré-Setu-
va), fortemente retrabalhadas no Ciclo Brasiliano (Pro-
terozóico Superior-Eopaleozóico); o mais jovem, 
posicionado a NNW, engloba seqüências metavulcano-
sedimentares de baixo a médio grau metamórfico (gru
pos Açungui e Setuva), com janelas de terrenos ar-
queanos mais restritos. Ambos os domínios são 
intrudidos por numerosos granitóides, relacionados ao 
Ciclo Brasiliano, e posicionados tanto como grandes 
dorsais batolíticas quanto como corpos de menor 
dimensão. 

De acordo com Soares (1987) a evolução protero-
zóica dessa área é compatível à de um cinturão de 
tectônica coüsional, envolvendo colisão continente-arco-
continente no Proterozóico Superior. Em termos dos 
conjuntos litológicos representados, o Grupo Setuva po
deria ser assumido como um complexo vulcano-sedi-
mentar de bacia marginal do Proterozóico Médio; as 
dorsais batolíticas, em posição correspondente ao Com
plexo Cunhaporanga, como raízes do arco magmático; 
as seqüências do Grupo Açungui, atribuídas a uma bacia 
de retroarco; e, os corpos granitóides menores, como 
intrusivos no ambiente de retroarco. 

Através de ajustamentos ao modelo de Soares 
(1987), algumas noções relativas à granitogênese bra
siliana foram apresentadas por Chiodi Pilho et alii 
(1987) e Santos et alii (1988). Nesse ajustamento são 
basicamente admitidos três episódios de granitogênese 
ocorridos a partir da colisão continente-arco-continence 
no Proterozóico Superior: o primeiro, sin a tardico-
lisional (700-600 m.a.); o segundo, tardi a pós-coli-
sional (600 -500 m.a.; e, o terceiro, pós-colisional 
(550-500 m.a.). Soares et alii (1988) detalharam as 
relações estruturais de alguns granitóides e suas en-
caixantes, estabelecendo parâmetros complementares 
de enquadramento para esses corpos intrusivos. 

PADRÕES DE ETR NOS GRANITÓIDES 

Através do Projeto Ponta Grossa foram efetuadas 
análises petrográfícas e químicas em amostras de 25 
corpos granitóides no Escudo Paranaense, com detal
hamento geológico e geoquímico de três maciços (Mor
ro Grande, Piedade e Varginha). Nas análises químicas 
foram dosados óxidos maiores, elementos traço e raros, 
com fechamento a 100% e elaboração do diagrama de 
ETR normalizado a condritos segundo valores de Even-
sen et alii (1978). 

Os padrões de ETR obtidos, bem como outros pa
râmetros litoquímicos assinalados, foram compatíveis 
tanto aos da Série Transformação quanto aos da Série 
Sintexia. Em termos de ETR, essa correlação levou em 
conta apenas a assinatura no diagrama de normalização, 
tendo-se dispensado outras formas de tratamento dos 
valores absolutos. 

A existência de linhagens crustais e mantélicas, fi
liadas respectivamente às séries Transformação e Sin
texia, pôde ser reforçada pela tipologia das minera-
lizações conhecidas (afins aos sistemas de greisen e 
pórfiros). A partir da evolução geotectônica observada 
para o cinturão móvel no Proterozóico Superior 
(ensiálica), da natureza das rochas encaixantes das in
trusões (gnáissico-migmatíticas e metassedimentares) e 
da nâo-obtenção dos padrões de ETR preconizados 
para a Série Derivação Mantélica, foi assumida a ine
xistência de granitóides da Série Derivação Mantélica. 

Os padrões identificados com aqueles da Série 
Transformação são compatíveis aos dois subtipos apre
sentados por Keqin et alii (op. cit.): o primeiro, aqui 
designado TI é o que mostra relativo equilíbrio dos 
elementos terras raras pesados em relação aos leves, 
com forte anomalia negativa de Eu; o segundo, deno
minado T2, mostra um maior enriquecimento dos ele
mentos terras raras leves em relação aos pesados, com 
anomalias negativas menos acentuadas de Eu. 

Os padrões equivalentes aos da Série Sintexia, cha
mados SM, mostram por sua vez uma curva descendente 
acentuada dos ETR leves para os pesados, sem depleção 
relativa de Eu. Rochas da Série Sintexia, afetadas por 
alteração hidrotennal, não exibiram padrões com dife
renças marcantes em relação àquelas não-afetadas. 

Conforme relacionado na tabela 1, os padrões TI e 
T2 foram observados para granitóides intrusivos nas 
faixas sul (Complexo Costeiro ou Pré-Setuva), central 
(área de afloramento dos grupos Açungui e Setuva) e 
norte (domínio das dorsais batolíticas Cunhaporanga e 
Três Córregos) do Escudo Paranaense. O padrão SM foi 
obtido paia corpos intrusivos na faixa central e em 
amostras das próprias dorsais batolíticas Cunhaporanga 
e Três Córregos. 

O detalhamento geológico e geoquímico dos maciços 
Morro Grande, Piedade e Varginha, na faixa central, 
evidenciou que as intrusões são multifásicas e meta-
logeneticamente especializadas, permitindo inferências 
mais específicas sobre o comportamento dos elementos 
terras raras e seu significado. 

No Maciço Morro Grande o padrão T2 foi obtido nas 
três fases monzograníticas identificadas, tendo-se o pa
drão TI para todas as amostras de uma fase sieno-
granítica albitizada, tardia em relação às demais e por
tadora de cassiterita (Moretzsohn et alii, 1987). Essa 
situação reproduz o modelo apresentado por Tischen-
dorf et alii (1987) para os "Older Complex" e "Younger 
Complex" variscanos do Erzgebirge na Europa Central 
(figura 2), também interpretados como granitos crustais. 
O padrão TI é assim atribuível a fases tardias de evo-
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lução magmática, integradas por rochas granitóides mais 
diferenciadas, enriquecidas em voláteis e metaiogene-
ticamente especializadas. O padrão T2 é por sua vez 
atribuível a fases precursoras menos diferenciadas e 
metalogeneticamente não-espedalizadas. 

No Granito Piedade o padrão SM é comum a todas 
as amostras analisadas para as duas fases integrantes do 
maciço: a mais antiga, álcali-sienítica, e a mais jovem, 
metassomatizada e mincralizada a W-Mo (Cu ^ Au), de 
caráter álcali-granítico (figura 3). No âmbito da fase 
álcali-granítica não se observou diferenças significativas 
entre os padrões de rochas hidrotermalizadas e não-
hidrotermalizadas, ficando sugerida a preservação do 
sistema de ETR. 

No Granito Varginha, integrado poi cinco facies do
minantemente monzograníticas e que revelou uma as
sociação geoquünica de Sn e W-Mo, os diagramas ob
tidos não foram tão característicos quanto aqueles dos 
maciços Morro Grande e Piedade. Parte das amostras 
forneceu padrões equivalentes aos dos granitos da 
"Província Litinífera de Arassuaf (figura 4), inter
pretados por Grossi Sad & Dutra (1987) como do tipo 
metamórfico-metassomático (gerados em níveis profun
dos) da crosta continental e afetados por fluidos do 
manto superior; uma das amostras dosadas forneceu o 
padrão TI bem típico (figura 5); e, as demais amostras, 
forneceram padrões "híbridos" entre SM e T2. Esse 
padrão híbrido é por sua vez similar aos apresentados 
por Nardi Sr Lima (1988) para rochas metassomatizadas 
do Complexo Granítico Lavras (RS) (figura 6), que 
contém mineralizações de Au, Mo e Cu afins às do tipo 
pórfiro e portanto compatíveis a granitóides da Série 
Sintexia. O Granito Varginha parece assim constituir um 
caso particular de interação de magmas distintos, onde o 
padrão TI traduziria a presença de granitóides da Série 
Transformação e o padrão "híbrido" a presença ou de 
granitóides metassomatizados da Série Sintexia ou de 
granitóides do tipo referido como metamórfico-metas
somático. 

A variação do comportamento de ETR em grani
tóides de Transformação e Sintexia, frente à ação hi
drotermal, pode ser ilustrada através do que foi obser
vado para os maciços Morro Grande e Piedade (figura 
7). No caso de granitóides da Série Transformação, 
verifica-se que a evolução magmática e hidrotermal im
plica particularmente uma depleção cada vez mais acen
tuada de Eu no sistema, enquanto para os de Sintexia 
observa-se apenas uma depleção geral pouco acentuada 
dos elementos terras raras pesados. Grossi Sad & Dutra 
(op. cit.) fazem comentários mais detalhados sobre a 
questão, analisando as situações possíveis e discutindo 
diversos exemplos conhecidos no Brasil. Taylor & Fryer 
(1983), da mesma forma, abordam detidamente o 
problema, fornecendo numerosas referências a respeito 
do assunto. 

CORRELAÇÃO ENTRE GRANITÓIDES 

Através da forma, composição e distribuição das 
intrusões granitóides do Escudo Paranaense (figura 8), 
pode-se diagnosticar a existência de duas suítes bem 
características: a mais expressiva está representada na 
faixa sul do Escudo, sendo integrada por numerosos 
corpos álcali-graníticos arredondados a poliédricos; a 
segunda suíte, menos expressiva, está definida no ex-
tremo-NW do Escudo Paranaense e é integrada por 
corpos alaskíticos arredondados (Carambeí, Joaquim 
Murtinho e Francisco Simas). A especialização meta-
logenética manifestada (notadamente Sn), o tipo de o! 
teração hidrotermal reconhecido (sistemas de greise-
nização) e os padrões de ETR obtidos (Série 
Transformação), traduzem derivação crustal para os 
corpos de ambas as suítes, apesar de seu posicionamento 
sob regime francamente distensional e portanto pós-co-
lisional na evolução do Ciclo Brasiliano. 

Na faixa sul é também anotada a presença de mon-
zogranitos nos maciços Serra da Prata e Planície Cos
teira (morro dos Ingleses). Essas rochas exibem padrão 
T2 de ETR, sendo consideradas distintas da suíte álcali-
granítica tanto pela composição quanto pela orientação 
do eixo maior das intrusões. 

Os corpos granitóides intrusivos na faixa central de 
Escudo, por outro lado, são geralmente alongados e têm 
composição muito variável, contendo mineralizações 
tanto do tipo greisen quanto compatíveis a pórfiros. 
Nesse caso, em que não se observa feições diagnosticas 
de correlação, os padrões de ETR constituíram o fator 
mais importante para o estabelecimento de suítes, per
mitindo a fixação de um painel integrado. 

Dentre os corpos analisados e que forneceram o 
padrão SM na faixa central, destacam-se dois grupos 
composicionalmente distintos: um de caráter monzo-
granítico-granodiorítico e o outro dominantemente sub-
alcalino. O grupo de granitóides monzogranítico-
granodioríticos (Taici, Estrela, Itaoca, Espírito Santo, 
Apiaí e Capote) dispõe-se contiguamente ao Complexo 
Três Córregos e, exceção feita aos granitos Itaoca e 
Espírito Santo, são intrusivos em rochas da Formação 
Água Clara (Grupo Setuva). O grupo de granitóides 
subalcalinos (Passa Três, Cerne e Piedade) distribui-se 
contiguamente a ESE do anterior e seus integrantes são 
intrusivos em rochas dos grupos Açungui e Setuva. 

O grupo de granitóides que forneceu os padrões da 
Série Transformação na faixa central é mais restrito, 
anotando-se os maciços Morro Grande, Capão Bonito e 
Banhado. Sua composição é monzogranítico-sienogra-
nítica e os corpos analisados intrudem tanto rochas 
Açungui (Morro Grande) quanto Setuva (Capão Bonito 
e Banhado). 

Fica assim evidenciada a existência dt*duas suítes de 
origem mantélica e uma de origem crustal na faixa cen
tral do Escudo Paranaense. A partir dos dados dis
poníveis é difícil sugerir um maior detalhamento, poden-
do-se no entanto aventar o agrupamento específico dos 
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maciços Itaoca e Espírito Santo em uma suíte mantélica 
monzogranítica; a subdivisão dos granitos crustais em 
uma suíte monzogranítico-sicnogranítica acinzcntada 
(Morro Grande e Banhado) e outra sienogranítica aver
melhada (Capáo Bonito); a correlação das rochas dos 
complexos Cunhaporanga e Três Córregos, também 
com padrão SM, à suíte mantélica granodiorítica; e a 
inclusão dos granitos Rio Abaixo e Pula Sapo na suíte 
mantélica subalcalina. 

Somado a outros parâmetros de avaliação, o estudo 
dos padrões de ETR auxiliou assim o reconhecimento de 
diferentes suítes granitóides no Escudo Paranaense. A 
observação de dados disponíveis para outras áreas com 
intrusões granitóides, inclusive fora do Brasil, evidencia 
o mesmo tipo de possibilidade, confirmando a validade 
de utilização de ETR para correlações. 

Trabalhos complementares de petrografn, litogeo-
química e geocronologia são necessários para o aper
feiçoamento dessas correlações. Particularmente em ca
sos como o do Granito Varginha, que não se enquadra 
perfeitamente nas suítes comentadas, datações geocro-
nológicas seriam bastante úteis. 

ENSAIO DE ENQUADRAMENTO 
GEOTECTÔNICO 

Os processos de granitogênese brasilianos do Escudo 
Paranaense tiveram desenvolvimento ligado às zonas de 
arco e retroarco de um cinturão de tectônica colisional. 
Os esquemas de evolução apresentados por Soares 
(1987 e 1988) e os dados geocronológicos disponíveis, 
permitem situar essa granitogênese entre aproximada
mente 7 0 0 e 5 0 0 m.a. A exemplo do que tem sido 
demonstrado em alguns estudos recentes da Faixa de 
Dobramentos São Roque, no estado de São Paulo, ad
mite-se a ocorrência de diversos pulsos magmátícos, 
aventando-se também a existência de granitóides bra
silianos mais antigos. 

Assumindo-se a correlação dos granitóides a um cin
turão de tectônica colisional e levando-se em consi
deração as feições mencionadas nos itens anteriores, é 
possível efetuar alguns ensaios de enquadramento na 
história de evolução da faixa. Esses ensaios podem ser 
elaborados a partir do esquema proposto por Harris et 
alii (1986), que descreveram características do mag-
matismo granitóide em algumas zonas de colisão. 

O esquema de Harris et alii (op. cit.) identifica qua
tro grupos de intrusões no ambiente colisional, rela
cionados a diferentes estágios de evolução e geocro-
nologicamente amarrados ao episódio de colisão. Os 
granitóides pré-colisionais (Grupo I) e tardi a pós-co-
lisionais (Grupo III) seriam gerados a partir da placa 
oceânica subduetante e admitidos assim como de origem 
mantélica. Os granitóides sincolisionais (Grupo II) 
teriam geração ligada a espessamento e fusão da croata 
continental durante o processo de colisão. Os grani
tóides pós-colisr -ais (Grupo IV) seriam por sua vez 

gerados em níveis profundos da crosta continental, as-
sociando-se a uma fase mais francamente distensional. A 
composição geral apresentada para esses granitóides 6 
de caráter calcialcalino para o Grupo I; leucogranítico 
dominante para o Grupo II; calcialcalino a subalcalino 
para o Grupo III; e alcalino para o Grupo IV. Os grupos 
I e III se distribuiriam do arco magmático para a zona de 
retroarco, intrudindo a placa continental e por isso sem
pre admitindo contaminação crustal (Série Sintexia). 
Para os grupos II e IV, enquadráveis na Série Trans
formação, pode-se assumir distribuição mais ampla, pois 
os processos compressionais da colisão e distensionais 
da fase pós-colisional são extensivos. 

Em termos dos conjuntos granitóides assinalados no 
Escudo Paranaense e com base em trabalhos anteriores 
(Moretzsohn et alii, op. cit.; Chiodi Filho et alii, op. cit.; 
Soares et alii, op. cit.; e, Santos at alii, op. cit.), são 
atribuíveis ao Grupo IV a suíte alcalina da faixa sul e a 
suíte alaskítica do extremo-noroeste do Escudo. Como 
representante mais característico do Grupo II ter-se-ia o 
Granito Morro Grai de e, possivelmente, o Granito Ban
hado. Os prováveis integrantes do Grupo I seriam os 
granitóides dos complexos Cunhaporanga e Três 
Córregos, correspondentes a raízes do arco magmático 
alçadas tectonicamente M fase sincolisional. Pela seme
lhança composicional, posicionamento e origem, pode
ria ser também enquadrada no Grupo I a suíte mantélica 
da faixa central do Escudo, considerando-se, nesse caso, 
os maciços granodioríticos intrusivos no Grupo Setuva 
(Taici, Estrela, Apiaí e Capote). Os corpos integrados à 
suíte subalcalina da faixa central (Passa Três, Rio 
Abaixo, Cerne, Pula Sapo e Piedade) permitiriam en
quadramento no Grupo III. A geração dos granitóides 
enfeixados no Grupo I poderia ser tentativamente 
situada entre 8 0 0 e 7 0 0 m.a.; do Grupo II entre 70O e 
6 0 0 m.a.; do Grupo III entre 6 0 0 e 5 0 0 m.a.; e do 
Grupo IV entre 550 e 5 0 0 m.a. 

Casos específicos como o dos granitos Itaoca e Espí
rito Santo, que têm caráter geral monzogranftico e in-
trudem rochas Açungui, podem traduzir um episódio 
manifestado entre as fases de geração dos grupos I e II. 
Da mesma forma, o Granito Varginha poderia ter sua 
geração entre as fases dos grupos II e III. A suíte monzo
granítica da faixa sul é por sua vez reportável ao Grupo 
II, apenas que em um contexto eventualmente distinto 
de evolução. 

A compatibilização do modelo de Harris et alii (op. 
cit.) ao esquema de evolução proposto por Soares (1987 
e 1988), permite também sugerir que os granitóides de 
Sintexia, tanto pré- quanto tardi a pós-colisionais 
(grupos I e III), teriam origem em níveis cada vez mais 
profundos de WNW para ESE do Escudo Paranaense, 
acompanhando o sentido de mergulho da zona de sub-
ducção. Para os granitóides pré-colisionais, particular
mente, os corpos seriam ainda cada vez mais jovens de 
WNW para ESE do Escudo. 
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ANÁLISE PREVISIONAL E ZONEOGRAF1A 
METALOGENETICA 

No campo da metalogênese, podc-sc supor que cer
tas linhagens granitóides favoreçam a remobilização de 
um grupo especíEco de elementos e a gênese de tipos 
específicos de depósitos. Esse processo é encarado co
mo interativo e dependente da disponibilidade dos ele
mentos químicos nas seqüências regionais que encaixam 
os corpos intrusivos. 

Alem da disponibilidade dos elementos químicos de 
interesse nas seqüências encaixantes, constituem fatores 
importantes na geração de depósitos: a evolução mag-
mátka cspaço-tcmporal do corpo intnisivo (nível de 
alojamento e fases de intrusão); o índice de autometas-
somatismo (intensidade dos processos tardi/pós-mag-
mátkos de alteração hidrotermal); a natureza das rochas 
encaixantes (hidratadas ou não); e a dimensão dos cor
pos intrusivos. Situações mais favoráveis são assim 
traduzidas por áreas de domínio de supracrustais com 
baixo metamorfismo, pouco arrasadas, intrudidas por 
pequenos corpos granitóides de caráter multifásico e 
nível epizonal de alojamento, nos quais estejam preser
vadas as zonas de cúpula. 

Desde que haja disponibilidade dos metais e a 
geração de granitos apropriados para remobilizá-tos, os 
dois campos de especialização (greisens e pórfiros) 
podem ser esperados em um mesmo ambiente geoló
gico. Em situações desfavoráveis, produzidas tanto pela 
inexistência de um conteúdo metálico no ambiente re
gional, quanto pela não-mamfestação de granitos ca
pazes de remobilizar os metais existentes, não se es
peraria a ocorrência de mineralizações importantes. 

Independentemente da composição em óxidos maio
res e a despeito de discussões quanto à origem dos 
corpos intrusivos, parece claro que as mineralizações 
potenciais em granitóides são diagnosticáveis pelo com
portamento de ETR no diagrama de normalização a 
condritos. 

Esse painel introdutório, em parte já abordado por 
Moretzsohn et alii (op. cit.), Chiodi Filho et alii (op. cit.) 
e Santos et alii (op. cit.), constitui um referencial básico 
para as conclusões formalizadas quanto aos granitóides 
do Escudo Paranaense, destacando-se: 

a) A área é caracteristicamentc polimetálica 
quanto à metalogênese granítica, com minera
lizações afins aos dois campos básicos de es
pecialização (greisen e pórfiros); 

b) Corpos granitóides com mineralizações ou a-
nomalias gcoquímicas de Sn-W forneceram os 
padrões T nos diagramas, enquanto as intrusões 
com mineralizações ou anomalias para Mo, W, 
Cu e Au apresentaram o padrão SM; 

c) Para efeito de programas exploratórios na 
região, pode-se formalizar a existência de "Sn-W 

greisen-granitos" e "Mo-W-Cu-Au pórfiro-
granitos", compatíveis respectivamente a uma o-
rigem crustal (Série Transformação) e mantéuca 
(Série Sintexia). O padrão TI d* ETR identifica 
fases mais férteis dos "Sn-W greisen-granitos", 
enquanto o padrão SM foi obtido para fases 
mineralizadas e não-mineralizadas dos "Mo-W-
Cu-Au pôrfiro-granitos"; 

d) Alguns corpos são absolutamente estéreis, 
não fornecendo qualquer resposta na prospec-
ção; 

e) Todos os corpos detalhados pelo Projeto Pon
ta Grossa são multifásicos, com mineralizações 
associadas a fases específicas de intrusão; 

f) Os granitóides alcalinos da faixa sul do Escudo 
formam um grupo de intrusões com afinidades 
evolutivas e metalogenéticas. Sua especialização 
é bem definida e está relacionada a sistemas de 
greisenização, com algumas ocorrências conhe
cidas de Sn (Pb, Zn e Mo). Apesar da reco
nhecida especialização, esses granitóides não ca
racterizam prospectos interessantes, o que é jus
tificado pela grande dimensão dos maciços; pelo 
acentuado nível de erosão de sua faixa de aflo
ramento (estimado em 8km); pela natureza das 
encaixantes (dominantemente infracrustais e por
tanto anidras); e pela presumida erosão das zonas 
de cúpula das intrusões; 

g) A suíte monzogranítica da faixa sul, na qual 
foram incluídos os granitos Serra da Prata e 
Planície Costeira, também não desperta maior 
interesse. Essa constatação é justificada pelos 
mesmos argumentos apresentados para a suíte 
alcalina, ainda mais que não são reportadas mine
ralizações conhecidas; 

h) A suíte alaskítica do extremo-noroeste do Es
cudo, representada pelos granitos Francisco Si
ntas, Carambcí e Joaquim Murtinho, da mesma 
forma, não constitui um prospecto interessante. 
No Granito Francisco Simas são observados sis
temas de greisenização bem desenvolvidos, zonas 
de cúpula preservadas e encaixantes metassedi-
mentares, porém nenhum resultado positivo foi 
obtido durante a prospecção. Os granitos Caram-
beí c Joaquim Murtinho, já estudados por ter
ceiros, também não apresentaram resultados po
sitivos para metais raros, apesar de evidenciarem 
zonas de alteração hidrotermal e concentrações 
uraníferas; 

i) Dentre os granitos crustais do Kscudo Para
naense, a maior favorabilidade é efetivamente 
proporcionada pela suíte sincolisional da faixa 
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central. Essa favorabilidade pode estar relacio
nada ao tipo de granitóíde gerado na fase sin-
colisional, cuja composição e evolução magmá-
tica são compatíveis às de intrusões férteis de 
outras regiões (por exemplo, Erzgebirge e Ama
zônia Central); 

j) Os granitóides de Sintexia da faixa central 
constituem os prospectos mais interessantes do 
Escudo Paranaense, não só pelas mineralizações 
conhecidas e potenciais, como pelo grande núme
ro de corpos existentes nas porções sul-paulista 
e leste-paranaense. As mineralizações destacadas 
para a suíte subalcalina referem-se aos granitos 
Passa Três e Cerne (Au) e Piedade (Mo, W, Au 
e Cu), ocorrendo em veios de quartzo e dis
seminações no endo-contato (Au-Passa Três; Mo 
e W-Piedade) e em encraves escarníticos (W e 
Cu-Piedade). As mineralizações destacadas para 
a suíte granodiorítico-monzogranítica referem-se 
ao Maciço Itaoca (W, Mo, Cu e Au - rnega-
encraves escarníticos). Zonas de alteração hi-
drotermal importantes são reconhecidas em ou
tros corpos granodioríticos (Estrela, Taici e Ca
pote), com anomalias de Mo em sedimentos de 
corrente; 

k) No Granito Varginha observa-se a ocorrência 
de scheelita em veios no endo-contato e anotam-
se valores positivos para Au e Sn em sedimentos 
de corrente, tendo-se possíveis mineralizações de 
scheelita em escarnitos no exo-contato; 

1) A questão da favorabilidade metalogenética 
das grandes dorsais batolíticas (complexos Três 
Córregos, Cunhaporanga e Agudos Grandes) está 
em aberto, pois nenhum levantamento mais espe
cífico foi realizado pelo Projeto Ponta Grossa. 
Corpos intrusivos menores e algumas ocorrências 
são reportadas nas suas áreas de afloramento, o 
que constitui base para investigações; 

m) A extensão da faixa Açungui-Setuva para 
ENE, já no estado de São Paulo, é intrudida por 
numerosos corpos granitóides, poucos dos quais 
analisados para ETR até o momento. As infor
mações disponíveis permitem, no entanto, algu
mas especulações, Ficando sugerida a associação 
dos granitóides de Santa Blandina e Agudos 
Grandes, bem como de diversos outros pequenos 
corpos anotados ao norte da Falha do Espírito 
Santo, à suíte mantélíca granodiorítica. Mine
ralizações são reportadas aos granitóides Agudos 
Grandes (Au - veios de quartzo) c Santa Blandina 
(Cu- escarnitos); 

n) Os granitos Bairro dos Corrêas, Sguário c 
Campina do Veado, descritos por Goraieb et alii 

(1987) e pela CPRM (1986), afloram ao norte de 
Apiaí-SP e mostram características composicio-
nais e metalogenéticas semelhantes as do Granito 
Morro Grande. Essas semelhanças parecem in
dicar a ocorrência também de granitóides da 
suite monzogranítico-sienogranítica sincolisional 
na porção sul-paulista. 

A área do Escudo Paranaense, incluindo-se a porçãc 
sul-paulista contiguamente a ENE, talvez defina o maior 
campo de potencial para metalogênese granitóide do 
sudeste e sul do Brasil. Trabalhos de prospecção vol
tados para rochas granitóides têm sido realizados com 
sucesso pelo IPT, DOCEGEO e MINEROPAR na re
gião, demonstrando a necessidade de se fixar bases espe
cíficas para esse tipo de programa exploratório. 

O quadro geral das suítes granitóides caracterizadas 
e das principais feições a elas atribuídas é mostrado na 
tabela 2. 
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GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS TERRAS RARAS EM ROCHAS DO 
COMPLEXO MÁFICO-ULTRAMÁFICO LUANGA, PARÁ 

RESUMO 

Foram analisados elementos terras raras (ETR) pelo 
método de espectrometria de plasma em seis amostras de 
rocha-total (meta-harzburgitos, ortopiroxenitos e noritos) 
do Complexo Máfico-Ultramáfico Luanga (Pará), um 
corpo acomodado, deformado e metaformizado, de idade 
arqueana. 

O complexo foi metamorfizado em grau médio e baixo 
em três etapas: a primeira, de grau médio, envolveu a 
formação local de tremolita e diminuição do teor de Ca do 
plagioclásio: a segunda, degrau baixo, serpentinização do 
anfibólio ou ortopiroxênio, formando bastita e geração de 
albita + epídoto + mica branca + actinolita a partir do 
plagioclásio; e a terceira, nova serpentinização e/ou 
talcificaçào, associada a fraturas e falhas, atingindo os 
minerais preexistentes, inclusive serpentina. As rochas 
analisadas têm enriquecimento em terras raras leves 
(TRL) de até 60 vezes em relação ao condrito Leedtey, e 
razões LaíYb de 6,2 a 20,0. As terras raras médias (TRM) 
estão empobrecidas, com discreta a forte anomalia 
negativa de Eu, mesmo em plagioclásio cumulatos, en
quanto que as terras raras pesadas (TRP) têm pequeno 
enriquecimento, em geral com valores relativos acima dos 
condríticos. O empobrecimento sm TRM foi associado à 
ocorrência de ortopiroxênio (bronzita), semelhante ao ob
servado em peridotitos alpinos, enquanto que o enri
quecimento em TRP é compatível com a ocorrência de 
bronzita e Mg-olivina, provavelmente uma característica 
ignea preservada. 

O enriquecimento em TRL nas rochas 
metaullramáficas e a ausência de anomalia positiva ou a 
ocorrência de anomalia negativa de Eu nos plagioclásio 
cumulatus são interpretados com resultantes de metas-
somatismo, por difusão aquosa, em domínios de maior 
lectonismo. Concluiu-se ainda que o mineral portador dos 
altos teores de TRL é uym anfibólio da série tremolita-ac-
tinolita. 

INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de uma melhor compreensão da 
petrogênese do Complexo Máfico-Ultramáfico Luanga 
(Pará) (Medeiros e Meirelles, 1985; Suita, 1988; Suita & 
Nilson, 1988), metamorfizado nos graus médio c baixo e 
deformado em duas fases dúteis, bem como de 
identificação das características geoqufmicas originais, 

Marcos Tadeu F. Suita(I) 

Ariplínio A. 

por processos tectonometamórficos, foram deter
minados elementos terras raras (ETR) em seis amostras 
desse corpo plutônico. A composição geral do complexo 
é básica (norítica), de derivação toleftica (?), correspon
dendo a uma seqüência de rochas acumulativas, for
madas à base de espinélio cromífero (cromita e Fe-
cromita), olivina (crisolita), ortopiroxênio (bronzita) e 
plagioclásio (bitownita) (figuras 1 e 2). 

Essas rochas estão transformadas, em maior ou me
nor grau metafórfico, numa associação de serpentina, 
cloríta, talco, tremolita ou actinolita, mica branca (pa-
ragonita?), epídoto e plagioclásio sódico (oligoclásio) 
alterado pela ação de fluidos reativos ricos em H2O e 
CO2. 

METODOLOGIA 

Com a intenção de abranger a maior variedade 
possível de tipos de rochas, analisaram-se meta-harzbur
gitos, ortopiroxenito, norito e leuconoríto anortosítico 
("anortosito"). As amostras foram dosadas pelo método 
ICP (espectrometria de plasma) nos laboratórios da 
GEOSOL -- Geologia e Sondagens Ltda. 

A normalização dos resultados foi realizada pelo 
Condrito Leedley, segundo o método de Matsuda et alii 
(1973). Para uma maior aproximação com os valores 
condríticos médios (Sun & Hanson, 1976; Taylor & 
Gorton, 1977), esses dados foram divididos por 1,2. 

Os valores em ppm dos ETR são apresentados na 
tabela 1. Foram comparados com valores mundiais de 
rochas máfico-ultramáficas, estratiformes ou alpinas, em 
parte deformadas e mctamorfizadas, nas figuras 4 a 8. 

PETROGRAFIA 

Embora tectonizadas, as rochas do Complexo Luan
ga preservam grande parte de suas texturas ígneas como 
pseudomorfos, pois a deformação dútíl restringiu-se a 
domínios localizados de cisalhamento. Em geral são 
rochas acumulativas de grão grosso a médio, divididas 
em três conjuntos litológicos: dunitos e peridotitos; or
topiroxenitos e cromititos; noritos e "anortosítos", da 
provável base para o topo do complexo (figura 2). 

'Depto. Mineração - EKOU de Mino 
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O domínio dos dunitos e pcridotitos corresponde à 
parte basal do complexo, estando representado por di
vina (crisolita, Fo=86%) + Cr-espinélio cumulatos que 
gradam a otívioa-Cr-cspinélio cumulatos com ortopi
roxênio (En=78%) do tipo pós-cúmulus de reação 
(Jackson, 1971). Os grãos de olivina, em geral, variam de 
0,2 a 2,0mm de diâmetro, às vezes atingindo até 4,5mm, e 
perfazendo de 25-90% da composição modal O Cr-
espinélio varia de 0,1 a 0,6mm de diâmetro (média de 
0,2mm) e constitui de 2 a 8% da moda. A olivina comu-
mente está alterada para serpentina e/ou trcmolita com 
talco subordinado, enquanto que o espinélio mostra oxi-
dação e alteração para Fe-cromita (Evans&Frost, 1975). 
O ortopiroxênio pós-cúmulus compõe 45 a 70% da moda 
e varia de 2,0 a 10,5mm, podendo, às vezes, atingir até 
lOcm junto à olivina; altera-se para trcmolita, clorita, 
bastita (Dungan, 1979) e, mais raramente, para talco. 

No domínio dos piroxenitos (bronzititos) e cromititos 
da porção média do complexo, os minerais cumulus são 
ortopiroxênio e Cr-espinélio (cromita e Fe-cromita) em 
cromita-piroxenitos e clorita-serpentina-cromititos. A 
bronzha varia de 2,0 a 5,5mm de diâmetro, com média de 
3,5mm, apresentando, quando bem preservada, formas 
subédricas a "globulares", extinção odulante e intensa 
pseudomorfose por tremolita-actinolita. O Cr-espinélio 
tem média de 0,2mm de diâmetro, forma euédrica a 
subédrica arredondada, com freqüentes inclusões sim
ples ou múltiplas de silicatos anfibolitizados, cloritizados 
ou talcificados. A cromita, por reação com a matriz de 
serpentina, altera-se para Fe-cromita + Cr-clorita (?) 
ao longo das bordas de grãos e fraturas da cromita. 

O ortopiroxênio atinge até 95% da moda nos pi
roxenitos e o espinélio até 90% nos cromititos. A as
sociação ortopiroxênio + cromita altera-se, parcial ou 
totalmente, para bastita ± Cr-clorita (?) ± Fe-cromita 
± talco, em função da ação de fluidos reativos. 

No domínio dos noritos e dos "anortosítos", o mi
neral cumulus é o plagioclásio bitownítico (An=73-
86%), com ortopiroxênio pós-cúmulus de preenchimen
to e alguma cromita cumulus acessória. 

O plagioclásio tem forma euédrica a subédrica, está 
em geral muito fraturado, com planos de macia defor
mados e extinção ondulantc. Os grãos variam de 0,15 a 
7,0mm de diâmetro, com média de 3,0mm. Altera-se 
para mica branca (paragonita?), oligoclásio-andesina e 
raro epídoto. No contato e em fraturas próximas ao 
ortopiroxênio tem-se a formação de actinolita e, às 
vezes, clorita e talco. O plagioclásio constitui 30 a 90% 
da moda (em geral 55-60%), o ortopiroxênio, 10 a 70% e 
o espinélio, traços a 2-3%. 

GEOQUÍMICA COMPARADA DOS 
ELEMENTOS TERRAS RARAS 

Ao se comparar os padrões de terras raras das rochas 
do Complexo Luanga (figura 3) com aqueles de rochas 
ultramáficas de intrusões acamadadas (Frey et alii, 1971) 

(figura 4), observa-se que as amostras de dunkos, peri-
dotitos e serpcntinitos dessas intrusões têm padrões algo 
similares aos pcridotitos de * '""Ç". pois mostram ten-
dência geral de enriquecimento em TRL (exceto a amos
trado serpentiaito Matheson) e fraca anomalia negativa 
de Eu, o que demonstra que este, até esse estágio da 
cristalização, permaneceu no liquido, para ser incor
porado ao plagioclásio em estagio posterior. Em relação 
à abundância relativa das TRL nas rochas ultrabásicas, 
ressalta-se um enriquecimento muito grande das mes
mas no Complexo Luanga, atingindo até dez vezes o 
padrão condrüico. 

Já os piroxenitos de intrusões acamadadas em geral, 
embora enriquecidos em TRL, apresentam conteúdo 
total de ETR significativamente menor que os piro
xenitos típicos de Luanga, que mostram enriquecimento 
relativo de até 70 vezes o padrão condrítico (tabelai). 

Em relação às rochas básico-ultrabásicas alpinas 
(Frey et alii, op. cit.), observa-se que, embora apresen
tem abundância relativa e absoluta de ETR (figura 5) 
muito menor, o comportamento desses elementos é, em 
geral, similar ao das rochas do Luanga, com um em
pobrecimento relativo em TRM e com marcada ano
malia negativa de Eu, na maior parte dos exemplos 
selecionados. Os piroxenitos alpinos, embora relativa
mente mais pobres em ETR, mostram enriquecimento 
relativo em TRL, exceto o piroxenito de Addie Webster, 
que é relativamente mais rico em TRP, talvez devido ao 
tipo de piroxênio primário ocorrente. 

Em contraste, o Peridotito Lizard (Frey, 1969; figura 
6) apresenta um ftrte empobrecimento relativo e ab
soluto em ETR, em especial das TRL, sem marcada 
anomalia negativa de Eu, definindo um padrão inverso 
ao observado nas rochas ultramáficas do Complexo Lu
anga. Isso é explicado por Frey (op. cit.) como resultado 
de serpentinização, que teria removido as TRL dos pe-
ridotitos, assim como o enriquecimento relativo em ETR 
da amostra 90691 seria devido à ocorrência de anfibólío, 
possuidor de maiores teores de ETR que os piroxênios e 
feldspatos coexistentes (Haskin et alii, 1966, in: Frey, op. 
cit.; Garmann et alii, 1975). O peridotito alpino da base 
ár "Qolito de Troodos (Kay & Senechal, 1976), que 
tamoém se apresenta extremamente pobre em ETR (fi
gura 7), apresenta um padrão geral similar aos ante
riores, exceto pela anomalia positiva de Eu, que segundo 
os autores supracitados pode ser explicada pela reten
ção de "pequenas quantidades de plagioclásio". 

Na comparação com as rochas básicas com plagio
clásio de cumulus de Frey et alii (1968) observa-se que 
estas apresentam marcada estas anomalia positiva de Eu 
(figura 8), o que não é observado nos noritos e "anor
tositos" (ambos plagioclásio cumulatos) do Complexo 
Luanga. Ao mesmo tempo, essas rochas de Luanga apre
sentam-se enriquecidas em TRL, em comparação às 
anteriormente citadas, bem como com leve enrique
cimento relativo de TRP (figura 3). 
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INTERPRETAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS 
ELEMENTOS TERRAS RARAS 

Os teores dos ETR de rochas do Complexo Luang» 
(figura 3), quando comparados aos de outros complexos 
máfico-ultramárkos acamadados, a exemplo de Bush-
veld & Muskox (figuras 4 e 8), constrastam pelo acen
tuado enriquecimento em TRL e por fortes a discretas 
anomalias negativas de Eu. As últimas ocorrem mesmo 
em rochas que sofreram fracionamento de plagioclásio 
(noritos e "anortositos"), onde seriam esperadas fortes 
anomaUas positivas de Eu. 

Cabe aqui destacar o fato do Complexo Luanga ter 
sido metamorfizado provavelmente em três etapas, nas 
fades anfibolito e xistos-vcrdes. O acesso de fluidos 
reativos foi facilitado pela tectonização, restrita a zonas 
ou faixas específicas, com caráter frágil a dútil. O meta-
forfismo na facies anfibolito foi responsável pela neo-
formação da tremolita, em associação meta-estável com 
olivina, além da geração de cromita -I- ferricromha a 
partir da cromita original (Trammsdorff & Evans, 1974; 
Evans & Frost, 1975). 

Para o fenômeno de enriquecimento em TRL em 
rochas máfico-ultramáficas, Garmann et alii (197S) 
propõem que este ocorra através da formação de tre
molita e relacionam concentrações elevadas de TRL a 
um conteúdo inicial mais alto desse anfibólio. Sabe-se 
que (p. ex. Figueiredo, 1986) as TRL podem substituir o 
Ca no retículo dos anfibólios da série tremolita-acti-
nolita, os quais, dessa forma, apresentarão elevados teo
res de TRL. 

Assim, é sugerida a adição de TRL em rochas de 
domínios específicos do Complexo Luanga (zonas de 
maior cisalhamento), principalmente em função de 
comparação dos teores de ETR desse complexo com os 
de outros corpos acamadados não-metamorfizados 
(Paster et alii, op. cit.). Coincidentemente, a amostra 
MS-CA-24, um tremolito (tabela 1), que apresenta o 
maior enriquecimento relativo em TRL e as maiores 
razões La/Yb (=20), La/Sm (* 17) e Ce/Yb (* 17), é 
aquela, entre as amostras analisadas, que mostra o maior 
desenvolvimento da mineralogia metamórfica, ou seja, o 
maior teor de tremolita pseudomórfíca sobre ortopi-
roxênio (bronzita) e cumulus. 

Adicionalmente, Dostal et alii (1980), ao discutirem 
o comportamento de ETR e de outros elemeatos-traço 
em rochas ultramáficas de uma zona de cisalhamento, 
afetada pela migração de fluidos aquosos após a fase 
principal de metamorfismo, mostram que as rochas as
sociadas aos milonitos são ricas em muitos elementos 
ütófilos (Zr, Hf, Ta, Ba, Th, U e TRL). Esses autores 
concluem que as TRL são adicionadas às rochas por 
metassomatismo associado à milonitízação, enquanto 
que as TRP tendem a ser levemente empobrecidas. 

Por outro lado, Frey et alii (1974, in: Sun & Nesbitt, 
1978) sugeriram que a alteração pode produzir enri
quecimento ou empobrecimento relativo de Eu, enquan
to que, segundo Sun & Nesbitt (op. cit.), os maiores 

efekos da alteração nos teores de ETR parecem referir-
se a empobrecimento em TRL e as —«—»K»« de Eu. 
Anteriormente, Frey (1969) também sugeriu que a ser-
prntmizaçâo pode remover significativas quantidades de 
TRL, causando leves a drásticas mudanças no padrão de 
ETR de uma amostra. 

Geralmente as anomalias de Eu são atribuídas ao 
envolvimento de plagioclásio ou à natureza da rocha-
fonte da fusão. No segundo caso a causa ainda é a 
extração de plagioclásio, pois esse mineral efetivamente 
separa Eu dos outros ETR. Dessa forma, um evento 
inicial na história da Terra, formador de anortositos, 
seria um mecanismo pelo qual a fonte das fusões pos
teriores poderia ser afetada no contendo de Eu (Sun & 
Nesbitt, op. cit.). 

A extração de Eu pelo plagioclásio é mais efetiva se a 
razão Eu /Eu + 3 aumenta. Se a f<g do manto arqueano 
foi inferior à do manto atual, os líquidos basáiticos ar-
queanos teriam anomalias de Eu maiores, o que parece 
não ocorrer. Tofeftos arqueanos muito fracionados não 
têm anomalias de Eu significativamente diferentes dos 
diferenciados finais de basaltos tipo MORB atuais. 

Condie & Baragar (1974) também sugeriram o envol
vimento de plagioclásio para explicar acentuadas ano
malias negativas de Eu. Admite-se que é pouco provável 
que plagioclásio ou granada fiquem no resíduo na ex
tração de líquidos com alto MgO, e que os minerais mais 
abundantes no manto (olivina, orto e clinopiroxênio) não 
causam qualquer anomalia significativa de Eu, devido ao 
baixo coeficiente de partição (Kd) mineral/fusão para o 
Eu e conseqüente comportamento incompatível desse 
elemento durante extensa fusão parcial. Assim, essas 
anomalias poderiam representar o caráter da fonte des
sas rochas acumulativas. No entanto, para a anomalia 
negativa de Eu representar caráter da fonte do líquido 
basáltico, o mesmo deveria ser fortemente oxidante, o 
que é descartado pela presença e composição das cro-
mitas. 

Uma interpretação alternativa como causa da nítida 
anomalia negativa de Eu poderia ser o fracionamento 
inicial de plagioclásio. Essa hipótese, no entanto, não 
tem apoio nos dados de campo. Admite-se, assim, que a 
anomalia em questão é o resultado de Iboviação de Eu 
durante o metamorfismo e alteração das rochas do com
plexo. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

As anomalias positivas de TRL e negativas de Eu, 
encontradas em rochas básicas e ultrabásicas do Com
plexo Luanga, são atribuídas à modificação por proces
sos secundários relacionados à interação fluido-rocha 
durante o metamorfismo de facies anfibolito e xistos-ver
des. Nas rochas ultramáficas essa interação se manifesta, 
inicialmente, pela neoformação de tremo' ia, a partir de 
ohvína ou ortopiroxênio, com posterior alteração a bas-
tita, seguida de nova formação de serpentina, que pode 
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alterar-se para talco. O desenvolvimento desses minerais 
parece indicar três ou quatro etapas de interação água-
rocha em diferentes razões e condições fisico-químicas. 
Assim, sob condições oxidantes, o Eu* seria alterado 
para Eu + c retirado da estrutura do plagiodásio (onde 
substitui o Ca), dessa forma causando a modificação da 
provável anomalia inicialmente positiva em Eu nos pla
giodásio cumulatus (norítos e "anortositos"). 

O padrão de "vale assimétrico" dos ETR e as ano
malias de Eu fraca a fortemente negativas (figura 3) 
sugerem que os teores iniciais foram afetados por pro
cessos secundários. O enriquecimento relativo em TRL 
inicia que ocorreu adição de elementos incompatíves às 
rochas básicas e ultrabásicas (Dostal & Strong, 1983), 
em especial se considerarmos os padrões de ETR para 
olivina c ortopiroxênio (Hanson, 1980), que tendem a ser 
extremamente pobres nesses elementos. 

Dostal et alü (1980), ao discutirem a mobilidade de 
elementos-traço em uma zona milonítica na auréola de 
um ofiolito, citam que o comportamento dos ETR e 
vários outros elementos-traço pode ser afetado pela mi
gração de fluidos aquosos em temperaturas moderadas a 
altas, isto é, os ETR poderiam ser mobilizados durante 
os processos de metamorfismo nas facies anfibolito e 
xistos-verdes. De acordo com Dostal et alii (op. cit.), 
haveria enriquecimento nas TRL e gradual empobre
cimento relativo nas TRP, com variação da razão La/Yb 
de 8,4 e 18,4 e a conseqüente mofdificação na forma do 
padrão original das rochas analisadas. Esses mesmos 
autores descrevem ainda que durante interações de flui
dos aquosos com rochas em temperaturas moderadas a 
altas, muitos elementos, mesmo aqueles normalmente 
interpretados como resistentes à alteração, são relativa
mente móveis. Contudo, os elementos individuais têm 
diferentes graus de mobilidade, levando a diferentes 
mudanças nas razões dos elementos. 

Assim, conclui-se que o enriquecimento cm TRL cm 
rochas do Complexo Luanga foi causado por processos 
metamórfico-metassomáticos. Esses processos causa
ram a formação, numa primeira etapa, de tremolita nas 
rochas ultrabásicas, pela entrada da Ca no sistema, ou de 
actinolita nas rochas básicas, pela reação do ortopi
roxênio com o Ca-plagiocásio, durante o metamorfismo 
anfibolítico que afetou o complexo. Numa segunda eta
pa, na qual se deu a serpentinização da olivina, do 
ortopiroxênio e da tremolita, fruto do metamorfismo da 
facies xistos-verdes, pode ter ocorrido diminuição, por 
ibáviação, das fortes anomalias positivas de TRL, com 
diminuição das razões La/Yb e Ce/Yb. 

As anomalias negativas fortes e discretas de Eu nas 
rochas ultramáficas, bem como a ausência de anomalias 
positivas e/ou as anomalias negativas desse elemento em 
plagiodásio cumulatus, foram consideradas resultado do 
caráter original do líquido basálüco formador do Com
plexo Luanga e alteração do Ca-plagioclásio, respectiva
mente. Possivelmente, ocorreram reações envolvendo 
fluidos reativos com oxidação do Eu f 2 e lixiviaçáo desse 
elemento da estrutura do plagiodásio. 

Os processos metamórficos c metassomáticos de adi
ção de TRL e lixiviaçáo do Eu são associados a zonas de 
tectonismo variável de natureza frágL" a dútil. Nas zonas 
de maior deformação, a interação de fluidos aquosos 
reativos com os litótipos originais foi maior, possibilitan
do o maior desenvolvimento de minerais metamórficos 
capazes de fixarem as TRL, através de processos tipo 
difusão aquosa (Pankhurst, 1969 e 1970, in: Carmichael 
et alii, 1974). As TRL poderiam ser posteriormente 
empobrecidas durante a serpentinização, que removeria 
parte das TRL, à semelhança do que propõe Frey 
(1969). Paralelamente ocorreria a oxidação do Eu e 
sua lixiviaçáo do plagiodásio, anulando as anomalias 
positivas e mesmo causando anomalias negativas de Eu. 
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Tabela 1 —Teores de ETR em Rochas Máfíco-Ultramáficas do Complexo Luanga. 

Y 
La 
Ce 
Pr 
Nd 
Sm 
Eu 
Gd 
Tb 
Dy 
Ho 
Er 
Tm 
Yb 
Lu 

2TR-Y 
La/Yb 
La/Sm 
Cc/Yb 
Yb/Gd 

1 

10 
3,90 
5,50 
nd. 

3,20 
0,80 
0,19 
0,61 

nH. 
0,48 
0,14 
0,48 
0,07 
0,38 
0,07 

15,82 
10,26 
4,88 

14,47 
0,62 

2 

10 
7,70 
8,50 

nd. 
5,10 
1,36 
0,36 
1,40 
n.d. 

1,00 
0,26 
0,79 
0,13 
1,00 
0,23 

27,83 
7,70 
5,66 
8,50 
0,71 

3 

10 
24,00 
20,30 

n.d. 
3,30 
1,40 
0,18 
1.90 
n.d. 

1,70 
0,42 
0,85 
0,17 
1,20 
0,33 

55,75 
20,00 
17,14 
16,82 
0,63 

4 

10 
3,20 
2,30 
n.d. 

0,98 
0,45 
0,08 
0,42 
n.d. 

0,27 
0,08 
0,31 
0,049 
0,23 
0,07 

8,439 
13.91 
7,11 

10,00 
0,55 

5 

10 
3,70 
2,80 
n.d. 

1,20 
0,45 
0,08 
0,32 

n.d. 
0,21 
0,055 
0,026 
0,044 
0,023 
0,07 

94,24 
14,23 
8,22 

10,77 
0,81 

6 

10 
2,80 
2,40 
n.d. 

1,60 
0,74 
0,14 
0,89 

n.d. 
0,62 
0,15 
0,38 
0,08 
0,45 
0,12 

10,37 
6,22 
3,78 
5,33 
0,51 

Obs.: 1. Metanortosito; 2. Metanorito; 3. Mctapiroxcnilo (tremolitito); 4. Mctaolivina-
piroxenito; 5. Mctaharzburgito; 6. Mctadiinito (trcmoiila-scrpcntinito). 

2TR = Somatório do conteúdo de (erras raras em ppm, exceto Y. 

Valores de normalização adotados cm ppm (Corulrito Lccdley, Masuda et alii, 1973): 
La = 0.378; Ce = 0.976: Nd = 0.716; Sm = 0.230; Eu = 0,0866; Gd = 0,311; Dy = 
0,390; Er = 0,255; Yb = 0,249; Lu = 0,0387. 
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MARCADORES BIOLÓGICOS E SUAS APLICAÇÕES NA 
PALEOECOLOGIA E CRONOSTRATIGRAFIA 

RESUMO 

Marcadores biológicos ou fósseis moleculares são 
compostos orgânicos que ocorrem como misturas com
plexas em sedimentos e petróleos. Nos últimos anos os 
marcadores biológicos tim desempenhado um papel fun
damental na geoquímka de exploração, abrangendo ca
racterização de rochas geradoras, grau de evolução tér
mica da matéria orgânica e óleos, estudos de 
biodegmdaçào, alteração emigração secundária de hidro-
carbonetos, correlação ókoxóleoeóteoxrocha geradora. 
Recentemente, devido ao grande avanço técnicolanattaco, 
outras apücaçôes de fundamental importância para a ex
ploração de hidrocarbonetos começam a ser intensamente 
fomentadas. Dentre elas podemos citar a aplicação dos 
marcadores biológicos como ferramentas paleoecoiógkas 
e cronostraagníficas, isto é, a presença, a ausência e a 
variação quantitativa dos marcadores biológicos, em ro
chas ricas em matéria orgânica, permitem estabelecer os 
paleoambientes deposicionais e estimar as idades dessas 
rochas. Cabe salientar ser esta a única metodologia, na 
atualidade, capaz de identificar, apenas pela análise de 
óleo, tanto o ambiente deposicional, como a idade da 
rocha geradora que o originou. A aplicação dessa meto
dologia em extratos de sedimentos e óleos das bacias 
brasileiras já possibilitou a caracterização e diferenciação 
de ambientes deposicionais como também a idade de 
deposição de certas rochas geradoras. 

INTRODUÇÃO 

O uso dos marcadores biológicos na exploração do 
petróleo tem aumentado, sobremaneira, em importância 
e aplicabilidade. Nos últimos anos, tais compostos têm 
sido exaustivamente utilizados como parâmetros para 
caracterização de rochas geradoras, biodegradação de 
óleos, correlação óleos x rochas geradoras e, principal
mente, na determinação do estágio de evolução térmica 
tanto de rochas ricas em matéria orgânica como também 
de óleos (Mackenzie et alii, 1984; Moldowan et alii, 1985; 
McKirdy et alii, 1988, 1989). Recentemente, uma das 
mais importantes aplicações dos marcadores biológicos 
tem sido no campo da paleoecologia e paleontologia 
molecular (Mello et alii, 1988,1989). 

Marcadores biológicos ou fósseis moleculares são 
provenientes de compostos orgânicos sintetizados por 

Márcio Rocha Mello 
Ana Lúcia Soldan 

PctrobrésICENPES 

organismos vivos (vegetais superiores, algas bactérias 
etc.) que, quando incorporados aos sedimentos, sofrem 
pequenas modificações em seus esqueletos de carbono 
(figura 1). Tais compostos, presentes sob a forma de 
complexas misturas orgânicas, embora representem ape
nas uma pequena parcela do petróleo, são de fundamen
tal importância devido às informações ambientais e cro
nológicas sobre a matéria orgânica original Ja qual o 
óleo proveio. 

A premissa básica do método é que a variação da 
qualidade e quantidade de organismo irá depender, 
principalmente, de sua evolução dentro do tempo geo
lógico e também das condições ambientais em que se 
desenvolveram. Naturalmente, tais condições são refle
tidas na composição química dos organismos incorpo
rados «os sedimentos c, consequentemente, na distri
buição rios marcadores biológicos de sedimentos e 
petróleos. 

Dessa forma, diferentes condições ambientais de sa-
linidade, composição química, conteúdo e oxigênio da 
água e dima produziriam plantas, mkrorganismos e 
concentrações diversos. Assim sendo, cada ambiente 
deposicional seria representado por um tipo ou conjunto 
particular de marcadores biológicos com concentrações 
distintas. Tal fato permite estimar o ambiente depo
sicional, quando da deposição dos organismos que de
ram origem aos marcadores biológicos, e também, cor
relacioná-los aos seus precursos (figura 2). A evolução 
desses organismos também indica que diferentes es
pécies (algas, vegetais superiores e bactérias) ocuparam 
determinados espaços ecológicos ao longo do tempo 
geológico. Conseqüentemente, muitos marcadores bio
lógicos são característicos de determinado tempo geo
lógico. Tal premissa permite usar esses compostos como 
ferramentas geocronológicas (figura 3). 

O objetivo deste trabalho é exemplificar, de maneira 
sucinta, a utilização dos marcadores biológicos como 
ferramenta auxiliar na determinação de paleoambientes 
e idades geológicas de rochas sedimentarei. Para ilustrar 
a aplicação dessa metodologia, serão apresentados os 
resultados das análises de marcadores biológicos de uma 
amostra de óleo do poço l-PAS-9 e de uma amostra de 
rocha do l-MAS-10, ambos situados na bacia do Pará-
Maranhão. Cabe salientar que essa metodologia é a 
única conhecida que permite interpretar paleoambien
tes e idades geológicas a partir da análise de amostras de 
óleos. 
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METODOLOGIA 

A naniti > de 6ko foi mbttirh, iniriilatntc, » 
aaálises de determinação de grau API, enxofre e 
isótopos estáveis de carbono. As amostras de rjleo e 
estralo oigiuiro do sedimento recaperado ao poço 1-
MAS-10 foram frarionadas, nsando-se croautografia lí
quida de cohaa, em hidrocarbonetos sararados, aro-
máücos e resiaas/asfakeaos. A fração satarada fui 

croaatógrafo "Mega Cario Erin 5160-, eqaipado coa 
aai ajetor tipo "oa coanaa", e a m oohaai capiar de 
sfica de 30a do tipo DB-1. Hidrogeaio foi asado como 
gás de arraste. O programa de temperatura asado foi de 
50-310* Celsas a 4" Cehàus par manto. As aaaises de 
espeetroaactna de nussas aoousadas a croaaatonrafía 
M^im foram feitas ecua as aesnsas coaosooes aale-
nores, exceto ao qne se refere à comna do rro^atógtaliu 
ganso. Neste fiai atifeada ana cohna de olha do tipo 
DB-1701. O espectrôaetro de massas atüzado foi o 
ande» Faagan Mast 4500. Os dados fona registrados 
e processados asaado-se not computador Incos 2300. Os 
resohados qualitativos e qualitativos dos marcadores 
biológicos foram obtidos iajetaado-se padrões atemos 
(maiores detalhes em MeBo, 1988). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura 4 mostra os marcadores biológicos obtidos a 
partir das análises de cromatografia gasosa (figura 4A) e 
espectrometria de massas acoplada a cromatografia ga
sosa (figuras 4B e C) do óleo recaperado no poço 1-
PAS-9. Uma cuidadosa observação no cromatograma 
das parafinas normais (figura 4A) mostra uma predo
minância dos compostos mais pesados (C20-C28) sobre 
os mais leves (C13-C19). Essa característica sugere uma 
contribuição maior da matem orgânica terrestre de ve
getais superiores (Limjmbach, 1975; Tissot & Wehe, 
1984; McKirdy et alii, 1986). 

Alguns biomarcadores diagnósticos de ambiente ma-
rínbo, não-mostrados na figura 4, também foram obser
vados na amostra de óleo do PAS-9. Dentre esses bio
marcadores, cabe destacar o C30 desmetil esterano e o 
dinosterano. O C30 desmetil esterano é derivado de 
algas marinhas da família das Chrysophytas, enquanto o 
composto dinosterano origina-se de dinoflageados ma
rinhos, só sendo encontrado em idades geológicas mais 
recentes que o Triássko (219 m.a.)- A presença, embora 
em pequena quantidade, desses compostos sugere que a 
rocha geradora do óleo recuperado no poço l-PAS-9 foi 
depositada em ambiente marinho e é mais recente do 
que o Triaséico (Moldowan et alii, op. ch.; Sumrw- et 
alii, 1987). 

Curiosamente, as razoes menores que 1, entre prís-
taracfkai^atsoaada a uma predominância das para-
finas normais pares sobre as impares, indicam uma in
fluência marinha carbonática no ambiente deposiáonal 

das rochas geradoras que deram origem a esse oko 
(figura 4A; Panças et aai, 1984; Coaaaa et ali, 1986; 
Melo et afii, 1988,1989). 

Outras características que fug/rrm aiaflaênciaaM-
rinha carboaática são a presença de altas concentrações 
de isopreaoides de cadeia loaga, tais coao I-C2S regular 
e I-C30 esquahao (figura 4A), estcraaos e meta de baião 
firm mnlrrahr (riirnrr 1 f. m figura 1B). firrrtnaairii 
de hopanos com 35 átomos de carboao (picos 45) sobre 
semhamákt^cimMíiiamas(pimU,Sgn4Ci.rms 

boaático (Coaaan et aai, 1983; Pabcas et afi, 1984; 
Z«uberge«auU985;McKinrfet»u^i9M;MoMc>*au 
et afi, op. eu-; Taafcdar et aii, 1986; Melo et afi, 1988, 
1989). 

É iaapnrtaatc, ratretanto, Ttieatar a presença, em 
uateatraçôes sjgaifkativas, de marcadores rnoaigiros 
considerados dngaósücos da coatribnção de plantas 
terrestres, mifmwVii a partir de vegetais superiores. 
Dentre esses marcadores biológicos destacam-se os 
coaaportos 18 (a) otraaano (pico X aa figura 4C) c o 
terpaao (DES e tetracfcaco) com 24 átomos de carboao 
(pico24,figpara4C). 

O marcador biológico 18 (a) oleanano, pela primeira 
vez identificado e a uaa amostra brasueara, foi nacial-
meate registrado em óleos do delta do N«er (Hnv A 
Whitehead, 1966). Vários pesquisadores aostraraa que 
os precursores de tal composto provem de vegetas supe
riores da famfha dos Aagiospermas (Ekweozor et aai, 
1977a, b; Grantham et abi, 1983). O fato de os An-
giospermas só surgirem no final do Eocretáceo e atin
girem seu clímax no Terei' :o (Eoceno/Mioceno) per-
miteqoe o 18(a) oleanano seja, não apenas diagnóstico 
da contribuição de vegetais superiores da matéria or
gânica depositada, como também um indicador de sua 
idade de deposição. De fato, todas as ocorrências do 
composto 18 (a) oleanano registradas na literatura, até o 
momento, estão relacionadas a ambientes marinhos dd-
takos situados em bacias terciárias (ex.: delta do 
Taranaki, Nova Zelândia; delta do Niger, Nigéria; delta 
de Beauford-Mackenzie, Canadá; delta do Pé, Itána; 
delta do Mabakan, Indonésia; delta do Congo, Gabão; 
delta do Salawati, Indonésia-Grantbam et am, 1983; 
Ekweozor et alii, 1979; Brooks, 1986; Riva et alii, 1986; 
Hoffman et ahi, 1984; Connan et alii, 1989; Pboa & 
Samuel, 1986). 

Portanto, a ocorrência de abas concentrações do 
composto 18 (a) oleanano na amostra recuperada no 
poço l-PAS-9 indica que a rocha geradora desse óleo foi 
depositada, provavelmente, em um ambiente dehaico, 
terciário, que se propagava sobre uma plataforma car
bonática (Mello et alii, 1988,1989). 

Outra indicação do alto aporte de matéria orgânica 
derivada de vegetais superiores é a ocorrência, em altas 
concentrações, do DES E C24 tetradebeo (pko 24, 
figura 4C). Este composto tem soa origem a partir de 
resinas de vegetais superiores, provavelmente mpanos 
(Trcodelctalii,19e2;Pm^&Gifcert,1986;AWiilUiiet 
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alii, 1988; Mello et alii, 1988; Santos Neto et alii, 1988). 
A ocorrência de DES E C24 tetracfdico em altas 

concentrações tem sido reportada na literatura em 
amostras de carvões, rochas geradoras e óleos prove
nientes, principalmente, de ambientes continentais, in
dicando sua origem a partir de resinas de vegetais supe
riores. 

Importante também 6 a ocorrência, no óleo ana
lisado, de altas concentrações de marcadores biológicos 
da família dos diasteranos (ex.: picos 6 e 7, figura 4B). 
Tal fato, independentemente de refletir o avançado está
gio de evolução térmica do óleo analisado (44° API), 
confirma a idéia da presença de grande aporte de mine
rais de argila ao ambiente deposicional da rocha ge
radora do óleo recuperado no poço l-PAS-9. 

No processo de reações catalíticas ácidas de rearran-
jo molecular os minerais de argila são fundamentais para 
que os esteranos se transformem em marcadores bio
lógicos como os da família dos diasteranos (ex.: picos 6 e 
7; Rubinstein et alii, 1975; Peakman et alii, 1988). Altas 
concentrações de minerais de argila em um ambiente 
deposicional implicam, necessariamente, alto aporte de 
material terrígeno. Analisando tal fato, seria incoerente 
encontrar altas contribuições de material terrígeno (ar-
gilo-minerais) e marcadores biológicos provenientes de 
vegetais terrestres superiores em ambiente deposicional 
marinho carbonático, sabidamente faminto de material 
terrígeno. Assim sendo, a presença de minerais argilosos 
na área analisada é atribuída à influência fluvial e del-
táica. 

A integração dos dados geoquímicos observados (fi
gura 4) indica que o óleo do poço l-PAS-9 apresenta 
características de proveniência, tanto de matéria orgâ
nica desenvolvida em ambiente marinho carbonático, 
como de vegetais superiores e material terrígeno resul
tantes de um grande sistema fluvial e deltaico. Dessa 
maneira, e com base em dados geoquímicos e geológicos 
disponíveis, é possível visualizar um ambiente deposi
cional onde um grande sistema fluvial e deltaico pro
grediu sobre um sistema marinho carbonático (figura 5). 
Este seria então o ambiente deposicional responsável 
pela rocha geradora que deu origem ao óleo recuperado 
no poço l-PAS-9. De fato, tal ambiente parece ter-se 
desenvolvido na área norte do Brasil, durante o Ter-
ciário. 

Esse modelo assume que, durante o Terciário, as 
condições climáticas no hemisfério sul eram favoráveis 
ao desenvolvimento de grandes sistemas fluviais. A pre
sença de um clima quente sem variações sazonais pos
sibilitou o desenvolvimento de extensos e espessos de
pósitos de carbonatos de plataforma em ambiente 
nerítico de médio a raso nas áreas mais proximais. 

Contrariamente, em áreas mais distais, variando de 
neríticas profundas a batíais, foram depositados car
bonatos finos, tais como calcilutitos e margas. Na pla
taforma carbonática, os grandes sistemas fluviais for
maram extensos e profundos "canyons" que 
transportavam grandes quantidades de matéria orgânica 

derivada de vegetais superiores, material terrígeno (ex.: 
argilominerais) e nutrientes. 

Os nutrientes desempenham papel importante, uma 
vez que provocam verdadeiros "blooms" algais. Essa 
matéria orgânica e a proveniente dos vegetais supe
riores, por terem baixas densidades, permanecem em 
suspensão até atingirem as partes mais distais da bacia, 
sendo em parte degradadas pelo oxigênio da água e em 
parte depositadas. O grande consumo de oxigênio por 
processos de degradação da matéria orgânica provoca 
um desequilíbrio no processo suprimento/demanda de 
oxigênio. Quando a demanda é maior que o suprimento, 
condições anóxicas de fundo são desenvolvidas, aumen
tando assim consideravelmente a preservação da ma
téria orgânica depositada. 

Outro fator importante no processo de preservação 
da matéria orgânica em ambientes deltaicos é a alta taxa 
de sedimentação. Isto porque, embora contribua para a 
"diluição", impede que a matéria orgânica sedimentada 
fique muito tempo à mercê de agentes oxidantes na 
interface água/sedimento. 

A ocorrência desses processos na bacia do Pará-
Maranhão durante o Terciário resultou na deposição e 
preservação de folhelhos caictferos e margas ricas em 
matéria orgânica de excelente qualidade para a geração 
de hidrocarbonetos. Tal fato pode ser comprovado por 
uma amostra de rocha recuperada no poço l-MAS-10, a 
318m de profundidade (figura 6). Essa amostra consiste 
em uma marga cinza-escura (CaCOs, aprox. 54%) de 
idade eocênica, contendo cerca de 1% de matéria or
gânica de excelente potencial para a geração de hi
drocarbonetos líquidos. Embora imaturo, esse sedimen
to, quando analisado por espectrometria de massas 
acoplada à cromatografia gasosa, mostra os mes nos 
marcadores biológicos encontrados na análise ua amos
tra de óleo do poço l-PAS-9. 

CONCLUSÕES 

A aplicação de marcadores biológicas na determi
nação de paleoambientes e caracterização das idades 
geológicas mostrou-se de g» ande importância e utilidade 
como ferramenta auxiliar na exploração de petróleo. A 
integração de vários parâmetros, tais como distribuição, 
presença ou ausência de um ou vários marcadores bio
lógicos e concentrações absolutas, permite caracterizar 
a fonte, o ambiente deposicional e a idade da matéria 
orgânica geradora do hidrocarboneto. 

Vale repetir ser essa a única metodologia capaz de 
fornecer subsídios a respeito do paleoambiente depo
sicional e da idade geológica do sedimento gerador de 
hidrocarbonetos, utilizando-se apenas a análise dos mar
cadores biológicos presentes nos óleos. 

A correlação óleo x rocha geradora confirmou a 
eficácia do método empregado e propiciou a visuali
zação de novos horizontes no que tange à retomada da 
exploração na área estudada. 
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COLESTEROL COLESTANO 
(ESTERANO C27) 

Fig. 1 - Transformação diagenédca do colesterol (precursor) para o marcador biológico cofcstano. 
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Fig. 2 - Relação entre marcadores biológicos, seus precursores e suas idades de ocorrência. 
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Fig. 4 - Distribuição dos marcadores biológicos do óleo recuperado no poço I-PAS-9. 
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APPENDIX I 

GAS CHROMATOGRAM 

M / Z 217 

' 7 

.i*«jiiLi^:x*:ii«ifTi7T™ 

Pr- 2,6,10,14-tetramethylpentadecane (pristanc) . 

Ph- 2,6,10,14-tetramethylhexadecane (phytane). 

i - C i 5 2 ,6 ,10 ,14 , i.8-pentamethyleicosane (regular). 

i - c 2 5 2,6,10,15,19-pentamethyleicosane ( irregular) . 

i -C 3 0 squalane. 

B- B-Carotane. 

1- 1315(H), 17,i(H)-diapregnane(C21) 

2- 5i(H), 14B(H), 17.1(H)-pregnane (C21) 

5- 5,i(H) ,14A(H),170(H) • 5. i(H), 14.1(H), 17, i(ii) -pregnane(C21) 

4- 4i-methyl-5.,(H), 148(H) , 170(H) • 

4i-methyl-5.i(H) ,14.i(H) ,17i(H) homopregnane(C22) 

5 1(H) ,14B(H) ,17B(H) • 5.1(H) , 14 >i (H) , 17|(H) -

homopregnane(c22)) 

6- 13fl(H),17I(H)-diacholestane, 20S (C27-diasterane). 

7- UB(H), 17,(H)-diacholestane, 20R (C27-diasterane) . 

?,- 5i(H) , 14 ((H), 17 i(H), 20S (C27-cholestane) . 

•>- ', i(H) , 14B(H), 1713(H) , 20R • 20S (C27-cholestane). 

i'i- 5.KII), 14'/(H), 17.1(H), 20R (C27-cholestane). 

11- 5 >(H) , 14r(ll), 17,i(H) , 20S (C23-methy1cholestane). 

I?- 5.!(H) , 14B(H), 1715(H) , 20R • 20S (C2g-methylcholestane) . 

13- 5.1(H), 14,i(H), 17.i(H), 20R (Cjg-tnethylcholestane). 

14- 5i(H) ,14.i(H), 17,i(H), 20S (C29-ethylcholestane). 

15- 5»(H),14»(H),17»(H), 20R • 20S (C29-ethylcholestane). 

16- 5.1(H) , 14.1(H), 17,i(H) , 20S (Cj,-ethylcho)estane). 



520 II CBGq-Gcoquftnir» Orgtaia 

17- C 1 9 tricyclic terpane 

18- C 2 0 tricyclic terpap.c 

19- C 2 1 tricyclic terpane 

20- C 2j tricyclic terpane 

21- C 2 4 tricyclic terpane 

22- C j ^ tricyclic terpano 

2 3- C2f) tricyclic terpanes 

24- C 2 4 tetracyclic (Dos-F) 

Te- C 2 4 tetracyclic (Des-A) 

7'j- C 2 g tricyclic terpanes 

2 6 - C 2 9 t r i c y c l i c t e r p a n e s 

2 7 - C_,5 t e t r a c y c l i c 

2 8 - C ; 7 18 '(H) - t r i s n o r n r o h o p a n e ( T s ) . 

2 0 - C j 0 t r i c y c l i c t o r p a n r ü 

T- C J 7 2*-,23, 3 0 - t r i s n o r h o p , m e 

10- C 2 7 17 i (H j - t r i sno rhnp . ine (Tm) . 

3 1 - C i j t r i c y c l i c : terp' inr 'r . 

32- 17 KM) , 18 .i(H) , ? 1IWH, -.•;;, í . i - b i r , n o r h o p a n e ( C í 3 ) . 

V. - .>',-r,-,rt,'.|,ir.r- (r , , ; j 

; : - (:•. 1. iill j ,.' IP.' H i - m r h o p . m e . 

;•;- C'4 ,f i . P i f f j . / i i f i f j -norhop. ine. 

!-.- C,., IV if If) , i 1ft (H) -t; ',p.ine • 

: ' , - C \ , t r i c y c l i c t e r p in'-'. 

37- r f 1 7ÍÍMI) ,21 Kll) -hop . ine . 

; 3 - c , , t r i ' / ' l i c tprfi.ino:; 

j ' / - C , ! . I ' H ; ,21ÍWH) -honohapane (22S » 22R) . 

4 ' ; - C ,(J 'J.ITT c f r a n e . 

4 1 - r ,_ , 1 - KM) ,21R(H)-bir ,homohopane (22S » 22R) . 

4 / - ' ' , , t r w y l i c t e r p a n r r , 

4 : - <",, I / if»; ,21H(H)- t r i . - ihonohopane (22S • 22R) . 

44- C',4 17 .i(H) , 2 1 f t ( H ) - t e t r a k i s h o m o h o p a n e (22R • 22t<) . 

4 ' . - C,, 17 i (H) ,2 ] f l (H) -pen tak iDhomohopane (22!) * 22R) , 
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